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Een kijkje genomen bij de Kangoeroetraining van Korfbalvereniging KIA Koekange. 
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
16 okt. 10.00 uur Ds. R. Gosker uit De Wijk
23 okt. 10.00 uur Ds .M. Boersma uit Ruinen

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of 
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Protestantse Gemeente Koekange
16 okt. 9.30 uur Dhr. K. Fredriks Zwolle 
23 okt. 9.30 uur Ds. B. v.d. Brink-Smit De Wijk 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
16 okt. 11.00 uur  Ds. Smit Zuidwolde
23 okt. 11.00 uur
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur pimpelmees
In de jaren negentig van de vorige eeuw woonde ik een aantal jaren in Engeland. 
Mijn vrouw had daar een baan gekregen en ik heb toen het huishouden voor mijn 
rekening genomen. Boodschappen doen behoorde tot een van mijn taken. Echter 
voor één boodschap hoefde ik niet op pad, dat was voor melk. Daarvoor reed een 
melkkarretje rond, die mijn bestelling ‘s morgens op de stoep zette. Ik moest de 
flessen melk wel op tijd binnenhalen. De kans was namelijk aanwezig dat er in de 
fles werd “ingebroken”.
Op de fles zat een dun aluminium dopje en de pimpelmees had ontdekt dat gelijk 
onder die dop een lekker roomlaagje zat. Dat aluminium dopje was makkelijk door 
te prikken en dan kon dit slimme vogeltje van deze lekkernij snoepen. Het ging hem 
uitsluitend om de room, in de melk zit lactose dat vogels niet kunnen verteren. Hij 
gaf dit gedrag vervolgens door aan zijn nakomelingen. Andere vogels kopieerden 
zijn gedrag eveneens, zoals koolmezen, merels en spreeuwen. Toen op gegeven 
moment deze glazen flessen werden vervangen door kartonnen en plastic pakken, 
verdween dit gedrag.
De pimpelmees is natuurlijk bekend bij iedereen, in bijna elke tuin is hij wel te 
vinden. Als er dan ook nog een nestkastje hangt komt hij zelfs tot broeden. Dan 
moet de omgeving wel ruim voorzien zijn van allerlei planten, waarop rupsen en 
insecten kunnen voorkomen, het voedsel voor hem en zijn nageslacht.
Wat veel mensen niet zullen weten is dat de pimpelmees ultraviolet licht kan waar-
nemen. De pimpelmees heeft een karakteristiek blauw petje. Deze blauwe veren 
reflecteren het ultraviolet licht in hoge mate bij het mannetje. Hoe meer reflectie, 
hoe interessanter het mannetje is voor een vrouwtje. Onderzoekers ontdekten dit 
door het blauwe petje bij een mannetje tijdens het broedseizoen in te smeren met 
een zonnebrandcrème. Het mannetje was daardoor geen ideale partner meer en 
het vrouwtje was geneigd om desnoods een broedseizoen over te slaan.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Elke bieb een informatiepunt Digitale overheid

Elke bibliotheek in De Wolden heeft vanaf nu een Informatiepunt Digitale Overheid, 
kortweg IDO genoemd. Dat betekent dat je nu niet meer alleen in Zuidwolde 
terecht kunt met je vragen, maar ook in De Wijk, Ruinen en Ruinerwold. 

Waarmee helpen we je bij het IDO?
Met vragen over bijvoorbeeld het inloggen met je Digi-D, over belastingen & toesla-
gen, AOW, werk & uitkering, verkeersboetes enzovoorts. We lossen problemen niet 
voor je op, maar helpen je om de weg te vinden bij de digitale overheid, zodat je 
zelf verder kunt. Of weet waar je naar toe kunt om tot een oplossing te komen.

Wanneer kun je met je vragen terecht?
Ruinen: 
Op maandag en donderdag tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek.

Ruinerwold en Zuidwolde: 
Elke dinsdag en donderdag tijdens openingstijden van de bibliotheek.

De Wijk: 
Elke dinsdag van 11:00-17:00 uur. Elke donderdag van 14.00-20.00 uur.
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STICHTING DORPSHUIS

Prinses Margrietlaan 1

7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

Seniorenvereniging De Wolden sedert 22-10-2015

Graag willen we de vereniging onder uw aandacht brengen. De vereniging telt 
120 leden. Het bestuur bestaat uit 4 leden. De grondslag van de vereniging is de 
fundamentele gelijkheid van haar leden ongeacht sociale identiteit of levensbe-
schouwing. De vereniging komt op voor belangen van 50 plussers in de gemeente 
De Wolden en omstreken. Eens per maand, meestal op vrijdagmiddag wordt 
een sociale, culturele, educatieve of voorlichtende activiteit georganiseerd. Deze 
bijeenkomsten zijn afwisselend in de dorpshuizen van De Wijk, Koekange of 
Ruinerwold. Onze financiële middelen komen voort uit contributie en gemeente-
lijke subsidie. Enige creativiteit voor het organiseren van de seniorenmiddagen is 
wenselijk. De volgende activiteiten zijn in 2022 gepland; op vrijdag 14 oktober in 
Ruinerwold komt de Stroomdalkapel. 19 Muzikanten brengen Tsjechische blaasmu-
ziek ten gehore. Op zaterdag 12 november komt de Altiband uit Meppel o.l.v. Bert 
Koster in De Wijk. Op vrijdag 16 december in Koekange komt het Kouwenkoor uit 
Nieuwleusen. Jaarafsluiting met een etentje.
Ben je nieuwsgierig geworden of heb je belangstelling met vragen kun je altijd 
terecht bij het secretariaat Alie de Best, Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, 
telefoon: 0522-481956.
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GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

Inwoners van Koekange en de Wijk 
hartelijk bedankt voor uw support!
Namens de Historische Vereniging de Wijk-Koekange wil 
ik jullie hartelijk bedanken voor de massale steun die 
wij van jullie hebben mogen ontvangen tijdens de Rabo Clubsupport van 5 t/m 27 
september. Dankzij jullie steun hebben wij het mooie bedrag van € 801,33 mogen 
ontvangen van de Rabobank. Hiermee kunnen wij de Historische Vereniging verder 
laten ontwikkelen. U kunt de activiteiten van de vereniging volgen middels de 
website, Facebook en ’t Olde Karspel.
Maar voor nu nogmaals hartelijk dank en tot ziens in ons mooie onderkomen, waar 
u tot en met 31 december de expositie 25 jaar Historische Vereniging de Wijk-
Koekange kunt bekijken, onder de molen aan de Dorpsstraat in de Wijk.

Toneelvereniging De Morgenstond zoekt nieuwe spelers
Ook toneelvereniging De Morgenstond heeft de draad weer opgepakt en is al weer 
druk aan het repeteren.
De uitvoering zal zijn op zaterdag 28 januari 2023

Én we zijn op zoek naar nieuwe spelers!
Lijkt het je wat om in seizoen 2023-2024 ook eens op 

het podium te staan?
Loop dan gewoon eens binnen bij de repetitie, elke 

maandagavond vanaf 20 uur in het Dorpshuis.
Wil je meer eerst meer weten, bel dan met Erna 
of mail met:

demorgenstondkoekange@gmail.com
Het gaat er vooral om dat je het leuk vindt 
om samen een mooie voorstelling te maken 
waarbij plezier met elkaar voorop staat!
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Nieuwe hondenschool in Ruinen!

In Ruinen is per 1 april 2022 een nieuwe hondenschool geopend genaamd In2Dogs. 
In2Dogs is van Antoinette Woldring. Zij heeft veel ervaring in het opvoeden en 
trainen van honden en is inmiddels naast gediplomeerd kynoloog ook kynologisch 
instructeur. 
Zelf heeft ze Rhodesian ridgebacks. Bij In2Dogs wordt getraind zonder dwang, 
angst en intimidatie. Dat houdt in dat gewenst gedrag beloond wordt en onge-
wenst gedrag wordt omgebogen. Dit maakt de training voor zowel de hond als het 
baasje super leuk. Bij In2Dogs helpen we de baasjes geweldige hondenbezitters te 
worden. Dit doen we door de hond te leren wat er van hem verwacht wordt in onze 
maatschappij. Denk daarbij aan het netjes meelopen aan de lijn, niet achter fietsers 
aanrennen, niet opspringen tegen de kinderen en/of bezoek, afblijven van eten, 
leren omgaan met andere mensen en dieren. Natuurlijk besteden we ook aandacht 
aan het trainen van de basiscommando’s  zoals zit, af, plaats en hier komen. 
Aan de cursisten leggen we het gedrag en de lichaamstaal van de pup uit zodat zij 
elkaar beter begrijpen. Verder gaan we aan het werk met de verdere socialisatie 
van de pup. 
Wil jij ook een hond die direct bij je komt als je hem roept en heeft geleerd om zich 
te beheersen? Surf naar de website In2Dogs en meld je aan!

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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WWoollsshhoopp  
 

De Wolshop is een kleinschalig wolwinkeltje in Koekange. 
 
Wol is de hoofdzaak maar knopen, ritsen,  
brei- en haaknaalden zijn ook aanwezig. 
 
Iedere dinsdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Telefonische afspraak is altijd mogelijk 06 16 66 27 97. 
 
Kom eens gezellig langs! 
 
Prins Bernhardlaan 18 
Koekange 

 

Genieten van natuurfoto’s en -films in De Boerhoorn

Op dinsdag 1 november organiseert 
Natuurvereniging Zuidwolde een foto- en 
filmavond waar amateurfotografen en 
-filmers hun mooiste natuurbeelden kunnen 
laten zien. De presentatieavond vindt plaats 
in De Boerhoorn en begint om 20.00 uur.
 
Ieder lid of iedere belangstellende  krijgt de 
gelegenheid om een beperkt aantal, maxi-
maal  15 tot 20 zelfgemaakte natuurfoto’s 
of korte filmpjes gedurende maximaal  10 
minuten te vertonen.  Belangstelling? Meld 
je van tevoren aan via info@natuurvereni-
gingzuidwolde.nl of telefonisch via 0528-
373131. 
De voorgaande presentatieavonden leverden  verrassende beelden en bijzondere 
verhalen  op van natuur dichtbij en verder weg. Iedereen is van harte welkom om  
te komen kijken. De toegang is gratis.

Foto: Frits Kruizinga
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Voedselkast

Hallo allemaal, alles wordt 
steeds duurder. 
De eerste levensbehoeften, 
eten en drinken, zijn voor 
sommige mensen onbetaal-
baar geworden. 
Daarom is dit kastje geplaatst 
aan de Weerwilleweg 8A in 
Koekange en is bedoeld voor het volgende: 
Heb jij levensmiddelen over? Dan zou je ze in deze kast kunnen zetten.  
Heb jij onvoldoende middelen om voldoende eten te kopen? Dan zou je ze uit deze 
kast kunnen pakken. Gratis.

Sinterklaasintocht

Hallo lieve kinderen van Koekange en omstreken,
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij met zijn pieten in Koekange aan komt!
Zaterdag 19 november om 13.00 uur bij het Hof van Koekange!
We gaan met z’n allen in een optocht door het dorp en rond half 2 hebben we een 
gezellige middag in het Dorpshuis waar we een Koekanger got talent show gaan 
doen!
Vind je het leuk om jouw talent aan Sinterklaas en de pieten te showen, kun je goed 
dansen, zingen, een muziekinstrument bespelen of een ander kunstje.
Geef je dan op via de mail voor woensdag 16 november a.s.: 
sinterklaasintochtkoekange22@gmail.com 
Vermeld bij de mail even je naam, leeftijd en wat je gaat doen!
De intocht, gezellige middag en de Koekanger got talent show is voor kinderen t/m 
groep 4!

Groetjes van de Sinterklaascommissie Koekange
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Alles wordt digitaal - Lastig? Volg dan een gratis cursus!

De gratis computercursussen Klik & tik in de bibliotheken van De Wolden starten dit 
najaar weer. In 5 bijeenkomsten van elk 2 uur.
Waar en Wanneer?
Ruinen:  vanaf 11 oktober, van 14:15 tot 16:15 uur.  
Ruinerwold: 1 november, van  09:30 – 11:30 uur.
In de Zuidwolde is de cursus al gestart. Mocht je daar of in De Wijk les willen, meld 
je dan alvast aan bij de bibliotheek. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, gaan ook 
daar de cursussen weer starten.
Daarnaast beginnen we op woensdagmiddag 16 november weer met een gratis 
cursus Doe meer met je Digi-D. Deze cursus bestaat uit drie lessen en gaat met 
name over het gebruik van je digi-D op overheidswebsites.
Voor wie? - De cursussen Klik & tik zijn voor iedereen (vanaf 18 tot 90+) die beter 
met de computer om wil leren gaan. Zeker als het gaat om betalen, iets regelen met 
de overheid of je postpakketje volgen of terugvinden. Want tegenwoordig gaat het 
allemaal met de computer. En allemaal via internet.
De cursus Doe meer met je digi-D is bedoeld voor mensen die al iets meer ervaring 
hebben met de computer. De cursus richt zich vooral op het vertrouwd raken met 
de Digi-D en overheidswebsites.
Aanmelden - Wil jij digitaal vaardiger worden? Kom dan langs bij de Bibliotheken 
van De Wolden of bel 088-012 8000.
De cursussen zijn zowel voor de laptop/vaste computer als de tablet (Android en 
IOS). De cursus en het cursusmateriaal zijn gratis.

Online infomiddag gemeentelijke vrijwilligersverzekering
Veel vrijwilligersorganisaties en organisaties waar vrijwilligers actief zijn hebben 
wel een vrijwilligersverzekering. De dekking daarvan loopt echter sterk uiteen. 
Daarnaast zijn er ook organisatie die geen verzekering hebben. Hierdoor zijn lang 
niet alle vrijwilligers en hun organisaties (voldoende) verzekerd voor de risico’s die 
ze lopen. Om die risico’s voor vrijwilligers en de organisaties goed af te dekken, 
heeft Gemeente De Wolden een verzekering afgesloten. Samen met gemeente De 
Wolden en Hoogeveen organiseert ViP De Wolden en Vrijwilligers Hoogeveen, op 
dinsdagmiddag 25 oktober 16.00 uur een online infomiddag over de gemeentelijke 
vrijwilligersverzekering. Tijdens deze middag zal tevens Dhr. Hoftee van Scholten 
Wilmink Notarissen aanwezig zijn om te informeren over de nieuwste ontwikke-
lingen rondom de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Meedoen is 
gratis, wel graag even aanmelden. Dit kan door vóór donderdag 20 oktober een 
mail te sturen naar info@vipdewolden.nl of te bellen met 0528-378686. Voor meer 
informatie kunt u via eerder genoemde contactgegevens, contact opnemen met 
ViP De Wolden.
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Drie initiatieven gehonoreerd in derde ronde 2022 
Initiatiefrijk De Wolden

Drie projecten krijgen subsidie vanuit de regeling “Initiatiefrijk De Wolden”. 
In totaal ontvangen zij ruim € 77.000,-. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden onder-
steunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leve-
ren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van de projecten bedragen 
ruim € 250.000,-. Dit betekent dat met € 77.000,- subsidie, naast de vrijwillige inzet 
van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen 
worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.

De initiatiefnemers die dit keer een bijdrage krijgen zijn het dorpshuis in Koekange, 
LTV Voorwijk in de Wijk en de belangenvereniging in Veeningen. Hieronder staat een 
uitgebreide beschrijving waarvoor zij het bedrag ontvangen.

Verbeteren bestuurskamer en verbeteren digitale mogelijkheden, Koekange
Het dorpshuis in Koekange gaat de bestuurskamer vernieuwen. Hierbij worden digitale 
mogelijkheden gecreëerd om meer hybride/digitaal overleg plaats te kunnen laten 
vinden, muziek en beelden te kunnen streamen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken 
om nog beter gebruik te maken van deze mogelijkheden. 
Een mooi middel dat gebruikt kan worden door jong en oud. 
De bestuurskamer krijgt een renovatie en nieuw interieur, hierdoor ontstaat een fijne 
moderne kamer die multifunctioneel ingezet kan worden. De vrijwilligers verzetten zelf 
veel werk en de bijdrage van onder andere Initiatiefrijk De Wolden zorgt ervoor dat de 
plannen gerealiseerd kunnen worden. 

Realiseren van 2 padelbanen, de Wijk 
LTV Voorwijk wil 2 padelbanen realiseren in de Wijk. Op deze manier draagt men bij 
aan het vergroten van het sportaanbod en de behoefte die hiervoor leeft. Met een 
uitvoeringsplan is er aandacht voor het toegankelijk maken van deze sport voor een 
grote doelgroep. 

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange

Hallo Hommels!
Nog even en dan is het herfstvakantie! Weer tijd voor een leuke activiteit voor onze 
leden.
We gaan op woensdag 19 oktober naar de bioscoop in Hoogeveen. Nadere infor-
matie over film en tijdstip krijgen jullie per e-mail.
Lijkt het jou ook leuk om lid te worden van de speeltuinvereniging, of wilt u dona-
teur worden? Stuur dan een mailtje naar svdehommel@hotmail.com

Groeten,
Het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel
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Informatie
Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur per dag  
via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website: 
www.koekange.praktijkinfo.nl.

Centraal Meldpunt De Wolden: Voor informatie, advies en bemiddeling naar 
passende hulp bij alle vragen over wonen, zorg en welzijnszaken. Dagelijks van 9.00 
tot 12.00 uur bereikbaar via Welzijn de Wolden, tel 0528 374173.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl

o.b.s. De Rozebottel: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel. 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel. 451384

2 nieuwe Jeu de Boulesbanen, Veeningen
In het Groene Hart in Veeningen worden 2 nieuwe Jeu de Boulesbanen gerealiseerd. De 
banen komen op een andere locatie in het Groene Hart met een nieuwe ondergrond. 
Hierdoor ontstaan er kwalitatief betere banen die minder gevoelig zijn voor schade. 
De vrijwilligers en gebruikers in het Groene Hart werken hierin samen en zorgen voor 
het beheer en onderhoud. Door de aanleg van deze nieuwe banen zijn ze toekomstbe-
stendig voor de gebruikers van de Jeu de Boulesbanen. 

Zelf aan de slag? 
Meer informatie over Initiatiefrijk De Wolden vindt u op www.dewolden.nl/initiatiefrijk. 
Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken 
vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de dorpencon-
tactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. 
Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken 
ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@
dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, 
neem gerust contact op. 

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de 
regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gereali-
seerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het 
leven en wonen in De Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden inge-
diend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend voor 
1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
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MusicKids 
 
Uw kind zit in groep 4 of 5? 
Dan is dit een mooie leeftijd om met muziek te beginnen.
Het is bewezen dat muziek slimmer maakt. Bij MusicKids van de BERGKLANKEN 
leer je de beginselen van de muziek. Dit geeft een goede basis voor een verdere 
muzikale opleiding.
Wat leer je en wat doe je? De kinderen leren spelenderwijs ritmes, noten lezen en 
blokfluit spelen. Ook zingen en muziek maken komen aan bod in de lessen. Tot slot 
is het luisteren naar muziek en het kennismaken met allerlei verschillende muziek-
instrumenten een onderdeel van de lessen.
U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen naar emiek@kasimier.nl
De lessen starten op woensdag 26 oktober om 15.15 uur en worden gegeven op 
basisschool De Arendsvleugel. De lesduur is mede afhankelijk van de groepsgrootte.
De kosten: ± 25 lessen bedragen € 85,- Dit is inclusief een blokfluit en lesmateriaal 
en blijven je eigendom.

Let’s sing together met popkoor Nameless

Muziek is het waard om naar te luisteren. 
Popkoor Nameless nodigt iedereen uit die van (pop)muziek houdt. Op zaterdag 29 
oktober 2022 in Dorpshuis de Havezathe in De Wijk.
Om 19.30 uur beginnen we met inzingen, dit is tevens bedoeld voor iedereen die 
zin heeft om eens mee te doen en vanaf 20.00 uur begint hun concert. 
Nameless wordt deze avond weer begeleid door hun eigen combo. Er worden veel 
bekende popnummers gezongen o.a; Budapest (George Ezra), Als het avond is 
(Suzan & Freek), We will rock you  (Queen).
Tijden het concert geven “De Dickninger Geuzen” een gastoptreden. In de pauze is 
er een verloting met prachtige prijzen. Na afloop mag u blijven genieten tijdens de 
afterparty waar de band “CoveR It” voor een gezellige sfeer gaat zorgen.
Entree volwassenen € 10  pp. 
kinderen t/m 12 jaar € 5 pp. 
Inclusief 1x  koffie, thee of 
limonade met iets lekkers.
Voorverkoop bij leden van het 
koor of bij DA Drogist in De 
Wijk en bij KROKO Multipunt 
in IJhorst.
Zang doet mensen luisteren 
en teksten meefluisteren.
Let’s sing together!!
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Agenda
14 okt. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
18 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 okt.  Bijeenkomst Vrouwen van nu; de traumahelikopter - 19.45 uur
21 okt.  Culture avond; Hist. ver. de Wijk-Koekange - Dorpshuis de Wijk - 20.00 uur
24 okt. Vrouwenkoor Zima in Koekangerveld start met repeteren? 
26 okt. De Koegang nr. 20
28 okt. Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur 
28 okt. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  8 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  9 nov. De Koegang nr. 21
11 nov. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 26 oktober 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 20 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip 
in de wijde omgeving

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-21:00 uur
Zaterdag 08:00-17:00 uur

vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15 
7958 RH Koekange 

Voor: 
Reparatie 
    en 
     Verkoop 
    van 
Pc’s en laptops 

Ma t/m vrijdag op afspraak 
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend 

www.vangijsselcomputers.nl 
Bel voor een afspraak: 
06-25135357
0522-451944



Bijna zes jaar werk ik nu in de uitvaartbranche. En nog altijd met net zo veel
liefde voor de mensen die ik mag begeleiden, als de dag waarop ik begon. 

Maar na drie jaar achter elkaar 24 uur per dag, zeven dagen per week als
zelfstandige  'aan' en 'beschikbaar' te zijn geweest, ben ik ontzettend blij, dat
door de oprichting van Hét Uitvaart Team, ik sámen met fijne collega’s deze
manier van werken ten uitvoer mag brengen. Samen met Anne Hoeksma, 
Joni van Pul en Sandra Burger, allen ook met de nodige ervaring in de
uitvaartbranche, zal ik in de toekomst met liefde voor de mens en aandacht
voor detail families blijven begeleiden die te maken krijgen met afscheid
nemen. 

Hét Uitvaart Team staat garant voor een persoonlijke, respectvolle en
kwalitatief goed verzorgde uitvaart. We werken met een klein team van
gedreven mensen, die op een integere, respectvolle wijze samenwerken met
nabestaanden om er een mooie uitvaart van te maken. Waardig en passend bij
de gene die het leven los liet, maar ook bij diens naasten. Onze werkwijze
kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, goed luisteren en
creatief zijn.

Wij zijn graag uw gesprekspartner als het gaat om uw uitvaartwensen. Er is
immers meer mogelijk dan koffie en cake, een zwarte rouwauto en een hoge
hoed. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een kosteloze
voorbespreking of het ‘laatste wensenboekje’ aanvragen via onze website
www.hetuitvaartteam.nl 
 

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
www.hetuitvaartteam.nl
info@hetuitvaartteam.nl

Susanne Oomkens


