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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
  8 maart 19.30 uur Ds. J. Muis, R.wold/Koekange Biddag
12 maart 9.30 uur Ds. J. Muis, R.wold/Koekange 

Protestantse Gemeente Koekange
12 maart 9.30 uur Ds. J. Stap, Wanneperveen 3e zondag 40 dgn zondag na biddag
19 mrt 9.30 uur ds. H. Linde, Hoogeveen 4e zondag 40 dgn

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
12 maart 11.00 uur Dienst zonder drempel samen met geref. kerk Berghuizen

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

‘Onder ons bij de soep’ weer van start!

Donderdag 16 maart zal de 1e ‘Onder ons bij de soep’ weer van start gaan in 
dorpshuis de Snikke te Fort.

Na een lange periode van afwezigheid kan er nu eindelijk weer, onder het genot 
van een lekkere kom zelfgemaakte soep, gezellig samen gegeten worden in het 
dorpshuis. 
Naast de soep is er zelfgebakken brood van Meelwereld en heerlijke boerenkaas 
van Flinkert. Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje thee of koffie waarna 
ieder zijn dag weer kan vervolgen.
Aanschuiven kan vanaf 12.00 uur en de kosten bedragen € 6 p.p. (Kosten zijn incl. 
soep, brood, beleg en koffie/ thee na afloop).
Vragen over ‘Onder ons bij de soep’? 
Neem contact op met Annie Rijkeboer, tel. 06-57399710. De 2e ‘Onder ons bij de 
soep’ staat gepland op donderdag 20 april.
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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 fijnspar
Het zal je mogelijk niet ontgaan zijn dat de laatste tijd er op social media berichten 
verschijnen van personen die ontstemt zijn over grootschalige boskap. Zelfs bij 
de onlangs gehouden schrijfwedstrijd, die ik vorig jaar op de lagere scholen had 
georganiseerd, bleek dat het kappen van bomen onder scholieren niet populair is. 
Voor een deel is dat terecht. Bomen houden langdurig CO2 vast, zodat het niet kan 
bijdragen aan de opwarming van de Aarde.
Een van de bomen die de laatste tijd het slachtoffer is van de kettingzaag, is de 
fijnspar. Deze naaldboom is halverwege de vorige eeuw op grote schaal aangeplant 
in ons land voor de houtproductie, vaak ook nog als monocultuur. Immers de fijn-
spar levert vurenhout op, dat in elke bouwmarkt ruim voorradig is en bij de meeste 
bouwprojecten in gebruik is. Daarnaast is de fijnspar één van de leveranciers van 
de kerstboom.
De laatste jaren gaat het niet goed met de fijnspar in Nederland. Daar zijn een aantal 
redenen voor. De fijnspar komt van oorsprong niet in ons land voor. Zijn versprei-
dingsgebied is Scandinavië en in hoger gelegen gebieden in Centraal-Europa. De 
fijnspar houdt niet van droogte en in de periode van de massale aanplant waren 
hier nagenoeg dezelfde omstandigheden voor een optimale groei. De droogte van 
de laatste jaren, in combinatie met de monocultuur, heeft de fijnspar kwetsbaar 
gemaakt.
Door deze kwetsbaarheid is de fijnspar extra vatbaar voor de letterzetter. Dat is 
een kevertje dat onder de bast van de fijnspar leeft. Hij graaft kleine gangen onder 
de schors en legt daar zijn eitjes. Als de kevers de schors rondom de stam te veel 
hebben aangetast, zijn de sapstromen onderbroken en gaat de boom uiteindelijk 
dood.
Staatsbosbeheer is op dit moment bezig om vooral de monocultuur van fijnspar te 
vervangen door meerdere inheemse boomsoorten. Hiermee creëren zij een vitaal 
bos: goed voor de bodem en de biodiversiteit en beter opgewassen tegen klimaat-
verandering.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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 

Neon Teenage party
Vrijdag 31 maart van 20.00 uur tot 0.00 uur is er 
een Neon Teenage party in Dorpshuis de Schakel in 
Koekange.

Voor de jeugd vanaf groep 8 tot en met 16 jaar.
Entree 5 euro. Met de DJ’s Klaas Jan en Gerjan.
Meer info via Yound de Wolden en geef je op via de QR code. Dit alles wordt geor-
ganiseerd door en met vrijwilligers.

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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
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Vitesse ’63 op koers voor titel Walking voetbal

Door alle drie wedstrijden te winnen tijdens de vierde ronde van de voetbal-
competitie voor OldStars, nestelde Vitesse ’63 zich stevig aan kop van de rang-
lijst. Op sportpark Woltingeslag in Zuidwolde won de ploeg uit Koekange van 
Dedemsvaart, IJVV (IJsselmuiden) en FC Meppel. 

Vitesse ’63 speelde tot nu toe 30 punten bij elkaar. Het staat daarmee vijf punten 
voor op Steenwijk en HZVV met elk 25. HZVV kende ook een prima dag door twee 
keer te winnen van Steenwijk en Sport Vereent en gelijk te spelen tegen IJVV. FC 
Meppel pakte ook weer de nodige punten dankzij overwinningen op Zuidwolde en 
Dedemsvaart. Bij de 12 gespeelde wedstrijden van elk 20 minuten vielen verder nog 
twee zaken op. Allereerst de 16-0 nederlaag die Dedemsvaart leed tegen Steenwijk, 
waarbij de verliezer als reden kon melden dat het drie belangrijke spelers miste, 
daarnaast was er de eerste overwinning voor rodelantaarndrager Zuidwolde dat de 
Friezen van SportVereent uit Oldeberkoop op een 1-0 nederlaag trakteerde en door 
een beter doelsaldo Dedemsvaart passeerde. Bij Sport Vereent wordt 24 maart 
de vijfde en tevens laatste ronde van, deze tot nu toe succesvol verlopen OldStars 
competitie gespeeld. 

De huidige stand is: 1. Vitesse ’63 (30), 2. Steenwijk (25), 3. HZVV (25), 4. YVV (21), 
5. FC Meppel (16), 6. Sport Vereent (13), 7. Zuidwolde (4) en 8. Dedemsvaart (4).

Foto: Lo Dijkstra
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Ieder Zijn Werk opent een nieuwe dagbesteding in De Wijk
Een belevingsgerichte dag-invulling bij de nieuwe dagbesteding in De Wijk; Ieder 
Zijn Werk biedt het sinds februari 2023. Iedereen die meer verbondenheid, een 
prettige invulling van de dag of sociale connecties zoekt is welkom. In het sfeervol 
ingerichte café van Atlas Sport is ruimte voor veel verschillende, leuke activitei-
ten. Maar ook voor het drinken van een kopje koffie of thee met lekkers kunt u 
bij ons terecht.

Ieder Zijn Werk biedt al meer dan 15 jaar haar diensten aan op gebied van arbeids-
coaching, ambulante begeleiding en personeelsdiensten. Dat betekent begeleiding, 
ondersteuning en advies op het gebied van participatie, re-integratie, huishoude-
lijke hulp en personeelsvraagstukken. Ieder Zijn Werk heeft ruime ervaring in het 
bieden van  dagbesteding voor mensen die hier behoefte aan hebben. Met zeer 
gespecialiseerd personeel in ons team kunnen wij maatwerk bieden.  
Welke activiteiten biedt Ieder Zijn Werk dan zoal in De Wijk? Denk aan yoga, samen 
koken of bakken, schilderen of breien of (stoel)yoga. Maar ook klusjes uitvoeren 
rondom het complex, helpen met tuinieren, spelletjes spelen en muziek luisteren 
behoren tot de mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat mensen doen wat ze 
leuk vinden en de activiteiten passend zijn voor elk individu. 

“Iets kunnen betekenen voor de kwaliteit van leven voor mensen die er behoefte aan 
hebben is heel waardevol”

Zo staat Ieder Zijn Werk klaar voor (eenzame) ouderen, mensen met psychische 
of sociale klachten, mensen die in isolement terecht zijn gekomen of dreigen te 
komen, bij revalidatie na operatie of bij chronische gezondheidsklachten. Wel is een 
WMO of WLZ indicatie een voorwaarde om deel te kunnen nemen.
In het gebouw van Atlas sport zijn wij dagelijks te vinden, maar graag maken wij 
eerst kennis met deelnemers en bespreken we samen hoe we de dagbesteding 
het beste kunnen invullen. Bij interesse kunt u contact opnemen met Mirre op 
telefoonnummer 06 - 33 04 68 78, maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur. 
Bezoekadres op afspraak: Hendrik Tillemaweg 63B, 7957 CB De Wijk.

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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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Paasworkshop
Voordat je het weet is het weer Pasen…. Wij organiseren op donderdag 30 maart 
een Paasworkshop en wat gaan we voor leuks maken?

Een ei van bloemen in pasteltinten en laten deze zweven op hout.
Annette Zantingh van FloriZant zal ons begeleiden  om er weer een prachtig werk-
stuk van te maken.
Aanvang 19.30 uur in achterzaal van dorpshuis de Schakel in Koekange.
De kosten zijn € 35,- incl. alle materialen en kopje koffie met wat lekkers.
Opgave kan t/m zaterdag 25 maart
Bel of app Jennie 06 29401859 of via info@dorpshuisdeschakel.nl         

Potgrondactie korfbalvereniging KIA zaterdag 11 maart 2023
Het voorjaar staat weer voor de deur en daarmee ook onze jaarlijkse potgrond-
actie. Wij hebben op een gegeven moment een webshop gelanceerd voor de 
verkoop en dit blijkt een schot in de roos.

Dus ook dit jaar kunt u via de webshop (www.kvkia.nl) de volgende producten 
bestellen:
*Potgrond 40 ltr. (1, 3 of 5 zakken) *Koemestkorrels (zak 10 kg of 25 kg)
*Bemeste tuinaarde 40 ltr. ( 1, 3 of 5 zakken)
Bestellen kan t/m 10 maart a.s. Voor degene die niet via de website kunnen 
bestellen. U mag ook Trea ten Kate bellen op 06 14 75 86 09
De bestelling kan meteen veilig afgerekend worden (met IDEAL).
Onze leden en vrijwilligers bezorgen uw bestelling dan THUIS op zaterdag 11 maart 
(in en rondom Koekange).
Dus iedereen die KIA een warm hart toe draagt: plaats uw bestelling in onze 
webshop en wij zorgen ervoor dat uw bestelling op zaterdag 11 maart a.s. bij u thuis 
wordt afgeleverd.
STEUN KIA!

• GORDIJNEN
• ZONWERING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

WONINGINRICHTING

Blankenstein 610 • 7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21

www.urzo.nl

• PVC VLOEREN
• TAPIJT
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Coop Scherff Koekange
Dorpsstraat 26



9

Wandeltocht van schakel tot schakel
Wij organiseren op zaterdag 6 mei 2023 de wandeltocht van Schakel tot schakel.
We hebben weer geprobeerd om een prachtige route uit te zetten in en rondom 
Koekange. Laat u weer verrassen!!

De start en finish is als vanouds dorpshuis de Schakel, Pr. Margrietlaan 1, Koekange
De 30 km start tussen 8.00 en 9.00 uur
De 20 km start tussen 9.00 en 11.00 uur
De 10 km start tussen 9.00 en 14.00 uur
De inschrijvingskosten zijn € 6,- incl. 1 kopje koffie bij de inschrijving.
We hopen weer veel wandelaars te gaan begroeten op 6 mei 2023.
Zegt het voort, zegt het voort!!

De wandelorganisatie

Beste leden van het Koekangerfeest,
Bij deze kondigen wij onze algemene ledenvergadering aan. Deze vindt plaats op 
woensdag 22 maart om 19.30 uur in Dorpshuis de Schakel.

Een belangrijk agendapunt deze vergadering is de wijziging van de huidige statuten. 
Wilt u hier graag in meegenomen worden? Dan nodigen wij u uit om deel te nemen 
aan de algemene ledenvergadering.
De gewijzigde statuten liggen ter inzage bij Iris van Dalen. U kunt haar bereiken via 
tel.nr. 06-46229588.

Locht lopie in de Barg’n
Op zaterdag 18 maart lopen we bijna van wintertijd naar zomertijd!
We hebben voor deze avond een mooie wandeling uitgezet in en rond Berghuizen
Langs schilderachtige plaatjes en dat in het donker!
Iedereen die niet bang is in het donker mag mee doen, zodat we samen ons 5 jarig 
bestaan van onze wandelommetjes kunnen vieren.

Voor € 5,00 mag u meelopen en het is inclusief een kopje koffie of thee.
En natuurlijk iets lekkers onderweg.
Als u zich 18 maart tussen 18.45 en 19.30 uur meld in het dorpshuis de Barg’n 
Berghuizen 9 in Berghuizen, dan hebben wij de route klaar.
Na afloop hebben we een gezellig buurtcafe!

Wandelteam de Barg’n
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Lezing Israel van Dorsten

Israel van Dorsten komt vrijdagavond 24 maart n.a.v. zijn boek ‘Wij waren ik ben’ 
een lezing geven in Dorpshuis de Barg’n in Berghuizen. Toegangskaart 7,50 (incl. 
1x koffie of thee). Kaarten kunt u bestellen via 0625156894 (WhatsApp/telefoon) 
VOL=VOL

Beste lezers van de Koegang,

Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u thuisbezorgd.
Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met dit 
plaatselijke krantje. Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, het 
drukken en de verspreiding.

Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u een kleine 
bijdrage. We denken aan € 10,- per jaar. 
Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.

U kunt dat bedrag storten op banknr.: NL 46 RABO 0371 8376 69  
t.n.v. Dorpsbelangen Koekange o.v.v. De Koegang.

Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen terecht komt.

Belangenvereniging Koekange

Medewerker Almar 
deelt de tassen uit.

Coop Scherff Koekange gaf 
afgelopen weekend € 30.000,- 
aan boodschappen weg!

Klanten konden de afgelopen 8 weken sparen 
voor deze goed gevulde tas t.w.v. €50,-. Dit 
weekend was het dan zover om de tas te 
komen halen. De tas is gevuld met artikelen 
die je alledaags nodig bent. Zeker in deze 
tijd dat alles duurder wordt is dit een mooie 
meevaller!
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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.

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

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 22 maart 2023
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 16 maart 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

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

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



Agenda

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

  9 maart  Voorlichting landschapsproject Koekange-Koekangerveld - De Schakel - 20.00 uur
11 maart Potgrondactie KIA
16 maart ‘Onder ons bij de soep’ - dorpshuis de Snikke, Fort - 12.00 uur
17 maart Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
18 maart De Morgenstond, middagvoorstelling - 14.00 uur
18 maart Locht-lopie - vertrekpunt Dorpshuis de Barg’n - tussen 18.45 en 19.30 uur
18 maart De Morgenstond, avondvoorstelling - 20.00 uur
22 maart De Koegang nr. 6
22 maart Algemene ledenvergadering Koekangerfeest - De Schakel - 19.30 uur
24 maart  De Bazuin / De Bergklanken - De Samenstroom, Groenmarktstr. 2 Meppel - 20 u.
24 maart Lezing Israel van Dorsten - Dorpshuis de Barg'n, Berghuizen
28 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 maart Paasworkshop - De Schakel - 19.30 uur
31 maart Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
31 maart Paasbrunch - Dorpshuis De Schakel - 11.30 uur
31 maart Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
31 maart Neon Teenager Party - De Schakel - 20.00-0.00 uur
  5 april De Koegang nr. 7

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO 
ondersteunt

bij het aanvragen
van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.


