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11e jaargang nr. 7 1 april 2015

Zwerfvuilactie, Hemmeltied en de Palmpaasoptocht.
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
2 april 19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  HA Witte donderdag
3 april 19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof Goede Vrijdag
5 april 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  PASEN
12 april  9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
3 april 19.30 uur Ds. van Rijswijk 
5 april HA 11.00 uur Ds. van Rijswijk  1e paasdag
!!!!!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham
12 april 11.00 uur Ds. van Veelen Bergentheim
 15.30 uur Ds. van Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
2 april 19.30 uur ds. J.W. Muis witte donderdag Avondmaal
3 april 19.30 uur ds. J.W. Muis goede vrijdag
5 april   9.30 uur ds. J.W. Muis pasen
12 april   9.30 uur ds. J.W. Muis

25%-KORTING
25%-KORTING

25%-KORTING

25%-KORTING25%-KORTING
25%-KORTING
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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 populier
Soms roepen bepaalde momenten allerlei mooie of minder leuke herinnerin-
gen op. Meestal als men iets ziet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bezoek 
aan een openluchtmuseum. Daar komen allerlei herinneringsmomenten 
boven drijven, vooral bij de oudere generatie. Echter niet alleen op zicht 
komen herinneringen boven. In principe kan het bij elke zintuig.
Zo heb ik bepaalde herinneringen bij de geur van populieren. Dat voert 
terug naar mijn jeugd in de Noordoostpolder. Toen ik nog jong was, was de 
Noordoostpolder sterk in ontwikkeling, wat onder andere inhield dat het er 
erg kaal was. Om het gebied toch snel een meer landschappelijk karakter te 
laten krijgen, had men veel populieren aangeplant. Zowel langs de wegen, 
maar ook in de singels rond de boerderijen. Hiervoor gebruikte men toenter-
tijd de Canadese populier, omdat dit een snel groeiende boomsoort is.
In het voorjaar vormen deze populieren katjes. Omdat de populier een twee-
huizige plant is, zijn er bomen met alleen mannelijke katjes en bomen met 
alleen vrouwelijke katjes. Tijdens de uitkomen van deze katjes, alsmede 
van de bladknoppen, produceert de populier een speciale geur. Waar deze 
geur op lijkt kan ik nog steeds niet zeggen, maar ik herken deze geur uit 
duizenden.
De Canadese populier is overigens een gekweekte variant. Het is een krui-
sing van de inheemse zwarte populier en de uit Noord-Amerika afkomstige 
Amerikaanse populier. De zwarte populier is tegenwoordig in onze contreien 
erg zeldzaam. De Amerikaanse populier is in dat werelddeel een algemene 
boomsoort en is bekend onder de Engelse naam cottonwood. Dit vanwege 
de grote productie van zaad met omvangrijk vruchtpluis, wat gezamenlijk 
wat weg heeft van plukken katoen. Als jochie stak ik die met een lucifer wel 
eens in de brand. Fikte als een tierelier.
Goede kans dat die lucifer van populierenhout was gemaakt. Als timmerhout 
is de populier niet geschikt. Wel voor producten als pallets, triplex, sinaas-
appelkistjes of lucifers. En natuurlijk is de populier de hofleverancier voor 
klompen. In bepaalde delen van ons land is deze boom er speciaal voor 
aangeplant.

Paul Mentink
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In gesprek met…  Jan Muis, regisseur musical Saul

Je ziet ze steeds vaker: musicals over bijbelse figuren. Ook in Berghuizen 
wordt er binnenkort een opgevoerd. Met predikant Jan Muis als regisseur. 

“Toen ik nog in Hoogeveen als predikant werkte, voerden we twee keer een 
musical op. De eerste keer over Paulus en later over Maria. Ook daar had ik 
destijds al de regie in handen. Toen ik 3,5 jaar geleden in Koekange kwam, 
had ik dus al wat ervaring in mijn bagage. Ik plaatste een oproep in het kerk-
blaadje en zo kwam er een kleine groep mensen bijeen om de eerste stap-
pen op het musicalpad te zetten. Ik zocht contact met de schrijvers van de 
musicals die we in Hoogeveen opvoerden. Zij adviseerden de musical Saul. 
Als beginnende gemeente kunnen we bepaalde scènes eventueel schrappen 
en door een verteller laten vertellen”, vertelt Muis. 

“De opgave van spelers verliep goed. We hadden er al snel voldoende. Alleen 
de rolverdeling is dan nog vers twee. Wie nemen de hoofdrollen op zich? 
Maar uiteindelijk was ook dat redelijk snel rond. Trijnie de Boer staat voor 
het koor en ik leid de repetities van de spelers. Er zijn weer anderen die zich 
bezighouden met decor, podium, kleding, schmink en dat soort zaken. Zo 
dragen we allemaal ons steentje bij.”

“De musical vertelt het bijbelverhaal over koning Saul. Het volk Israël trekt 
het beloofde land in, geleid door richters. Het volk wil een koning. Tot zijn 
eigen stomme verbazing wordt Saul gekozen en gezalfd. Hoe vul je dat 
koningschap in? Kun je God gehoorzaam blijven of richt je je vooral op je 
eigen belangen? Aan die twijfels gaat Saul uiteindelijk ten onder. David wordt 
populairder en krijgt zelfs de kans om hem te doden.”

De gemeente van Berghuizen werkt samen met de kerken van Koekange, 
Blijdenstein en IJhorst-De Wijk. “Deze musical is een mooie kans om te 
investeren in die samenwerking. Doordat er uit al die gemeentes spelers, 
zangers en zangeressen meedoen leer je de mensen uit je eigen gemeente 
en de omringende gemeentes op een andere manier kennen. Ook vind ik het 
erg belangrijk je te verdiepen in het verhaal van Saul. In dat opzicht zie ik 
de musical net als een preek of een gespreksgroep over Saul”, aldus Muis. 

Op de vraag of dit project in de toekomst voor herhaling vatbaar is heeft Jan 
Muis een duidelijk antwoord klaar. “Absoluut. Het plezier dat we in de repe-
tities hebben werkt zo aanstekelijk. Daarop hebben de uitvoeringen niet veel 
invloed. Ik meet het succes niet alleen af aan de opkomst. Het onderlinge 
plezier is daarin veel belangrijker.”
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Benieuwd geworden? Kaarten kunnen voor € 5 per stuk gekocht worden 
bij de drogisterij van Jeanette Bakker of bij COOP Koetsier in Ruinerwold. 
Kaarten reserveren per mail kan ook: alicekwant@live.nl. De uitvoeringen 
zijn op vrijdag 17 april en zaterdag 18 april om 19:30 uur in de kerk van 
Berghuizen. Aan de zaal worden geen kaarten verkocht. 

Jan Willem Krale
jwkrale@hotmail.com

Ruimte gezocht!

De versierde wagen van de Prins Johan Frisoschool zoekt voor de komende 
2 maanden onderdak tijdens het versieren. 
2 tot 3 avonden zullen een paar ouders aan de wagen werken. De afmeting 
van de wagen is ongeveer 6 x 2,5 meter.
Wie heeft er nog een schuur of overkapping o.i.d. waar wij onze wagen neer 
kunnen zetten om te versieren?
Laat het ons zo spoedig mogelijk weten via email renskezuidema@hetnet.nl 
of telefoon 06-12261239.

Namens de ouderraad van Prins Johan Frisoschool
Renske Zuidema

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

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
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Lezing Herman Braaf uit Israël

De Historische Vereniging De Wijk-Koekange en de Stichting Historie van 
Ruinerwold nodigt u uit om op dinsdag 14 april 2015 een lezing bij te wonen 
van Herman Braaf uit Israël.
Herman was veehandelaar in Koekange en Ruinerwold en heeft tijdens de 
oorlog  1940-1945 ondergedoken gezeten in Hoogeveen en is voor de zes-
daagse oorlog vertrokken naar Israël.
De twee onderwerpen die hij aan de orde zal stellen is:
1) Van veehandelaar tot cateraar 
2) Israel’s Heden en Verleden.

Aanvang:
19.45 uur in Dorpshuis De Schakel, Prinses Margrietlaan 1, Koekange
Toegang gratis.

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
PAASEIEREN ZOEKEN 

Uitnodiging:
Maandag 6 april, tweede Paasdag,  organiseert Speeltuinvereniging De 
Hommel weer het traditionele paaseieren zoeken op de speelweide in 
Echten. Het festijn begint om 10.30 uur. In de tijd dat de kinderen eieren 
zoeken, kunnen de ouders een rondje klootschieten. U vindt de speelweide 
als volgt: U rijdt door Echten, het spoor over en na ongeveer 1,5 km gaat 
u linksaf het bos in. Na ongeveer 100 m aan de linkerkant is er een kleine 
speelweide. Opgave is niet nodig.
Kom allemaal, zoals altijd kun je ook mooie prijzen winnen!

P.S. Bij dezen willen wij alle vrijwilligers die voor de Jantje Betonactie hebben 
gecollecteerd nog van harte bedanken!!
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Moeite (gehad) met 
de verplichte rekentoets?

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl

Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

                                                                                     

                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedicure Praktijk Jomas 
 
Sabine ter Meer 
Dorpsstraat 84 
7958 RR Koekange 
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

 06-15102936
 

 
 
Voetverzorging 

Bodysugaring 
 Voetmassage 

   Gelpolish 
 
 
 

 

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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              Openingsti jden: 
 

    Woensdag   09.00-16.30 
           Donderdag  09.00-21.00
           Vrijdag       09.00-21.00
           Zaterdag     09.00-12.00

   
 
         
 
 

 
 

 
 
 
 

           

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

rwestert@kpnplanet.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Woont u nu op een mooie plek 
waar u zo lang mogelijk wilt 
blijven wonen, maar wordt de 
tuin u wat teveel?

De lichte werkzaamheden zou 
u dan nog zelf kunnen doen en 
bijvoorbeeld het snoeien van 
de heg, de (fruit)bomen en 
heesters door mij laten
verzorgen.

Ik kom graag vrijblijvend langs 
om de mogelijkheden te 
bekijken.

Ook voor het leveren van:
 

- bomen

- fruitbomen

- heesters en struiken

- vaste planten

-  meststoffen voor gazon  

en border

Potgrondactie

Wij willen graag een ieder heel hartelijk bedanken die op een of andere 
manier heeft geholpen om onze jaarlijkse potgrondactie tot een groot succes 
te maken. Hetzij door potgrond te kopen en/of te verkopen of door andere 
hand en spandiensten.
En natuurlijk Kuiper, Koekange voor hun al, jarenlange, medewerking aan 
deze actie.
BEDANKT!! Korfbalver. Kia, Koekange
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Autobedrijf 

Gritter

Weerwilleweg 1  Koekange  
E-mail info@garage-gritter.nl

Groot aantal occasions 
is te bezichtigen op het internet: 

www.garage-gritter.nl

U kunt ook bij ons terecht voor uw 
airconditioning service.

Reparatie, onderhoud en het 
afvullen van het airco systeem.

Klus- en Timmerbedrijf 

Kwant
Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,

Badkamers, Stucadoorwerk, 
Timmerwerk, Bestrating

06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

Sportieve middag in Koekange

Op maandagmiddag werd het 
knotshockeytoernooi gespeeld in 
Koekange. Georganiseerd door 
de sportfunctionarissen van De 
Wolden. De Rozebottel speelde 
voor het eerst in de nieuwe shirts! 
Twee enthousiaste teams, trots 
in de nieuwe shirts, speelden 
een sportief toernooi tegen twee 
teams van de Johan Frisoschool. 
Eén team van De Rozebottel heeft 
zich geplaatst voor  de gemeen-
telijke finales. Een mooie presta-
tie! De nieuwe shirts en de duidelijke uitleg van Maike de sportfunctionaris 
hebben hieraan zeker meegewerkt! Wij zijn trots op onze sportieve kanjers!

Sport
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

DORPSSTRAAT 63

7958 RM KOEKANGE

TEL. 0522-451406

WWW.KAPSALONANNEKE.NL

INFO@KAPSALONANNEKE.NL

In het zonnetje gezet op De Rozebottel

Jenny coördineert al meer dan 
12,5 jaar het overblijven op de 
Rozebottel. Elke week is ze 4x 
te vinden op school. 

De leerlingen die overblijven 
worden heel goed verzorgd. 
Brood vergeten…. geen pro-
bleem, Jenny regelt het wel. 
Het is vrijdag……. tijd voor 
tosti’s! Verrassing… Jenny heeft 
knakworstjes. 

Overblijven is vaak een feestje en dat is mede te danken aan de enorme 
inzet van Jenny. Tijd dus om Jenny in het zonnetje te zetten en dat is gelukt. 
Veel leerlingen hadden een bloemetje meegenomen voor Jenny. Haar armen 
waren te klein om alles in ontvangst te nemen. Het was overweldigend, maar 
zeer zeker verdiend na 12,5 jaar vrijwilligerswerk. Wij hopen dat ze voorlo-
pig de overblijf nog blijft regelen.
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Pitch&Putt Golf Koekange

T: 0522 - 45 20 59
E: koekange@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl

Het golfspel
voor iedereen!

Kijk op www.pitch-putt.nl

Koekange

Waarom Glasvezel?

In onze gemeente zijn veel gebieden waar weinig of geen toegang tot snel 
internet is( de zogeheten witte gebieden). Juist in een tijd dat snel internet 
voor burgers en bedrijven steeds belangrijker wordt. Bewonersorganisatie 
Glasvezel De Wolden wil een supersnel glasvezelnetwerk in de hele gemeen-
te realiseren. Samen met u houden we De Wolden, door dit iniatief, leefbaar 
en aantrekkelijk om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Door voor glasvezel te kiezen doet u een investering in uw leefgemeenschap 
én in de toekomst van de gemeente De Wolden. De gemeente De Wolden 
wordt door glasvezel bovendien aantrekkelijker voor bedrijven en burgers 
om zich hier te vestigen. Glasvezel is de enige verbinding die aan de huidige 
en toekomstige vraag naar bandbreedte en internetsnelheid voldoet.

Glasvezel kan in tegenstelling tot de kabel en ADSL, onbeperkte hoeveel-
heden gegevens verzenden, doordat het geen koper is maar licht door een 
glasader. Als we over tien jaar toe zijn aan nog veel snellere verbindingen 
hoeven we alleen maar enkele apparaten te vervangen; de glasvezelkabel 
kan gewoon dienst blijven doen. Glasvezelkabels gaan minstens 40 jaar mee!

Meehelpen ? Dit kunt u doen ! Teken een intentieverklaring. Hoe meer mensen 
ja zeggen, des te eerder kan ons eigen glasvezel netwerk aangelegd worden! 
Tekenen kan online: glasvezeldewolden.nl/ja  of wordt  ambassadeur voor 
Glasvezel De Wolden.  Help ons al uw en onze medebewoners persoonlijk te 
spreken en te vragen of ze mee willen doen aan een eigen glasvezel netwerk. 
We hebben zoveel mogelijk mensen nodig; iedere aanmelding is waardevol 
en kan het verschil maken. Tekenen kan ook op de informatieavonden.

Op 22 april komen wij in Koekange! Dorpsbelangen Koekange houdt eerst 
haar jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur en vanaf 20.45 uur is ieder-
een  welkom in het Dorpshuis “de Schakel”. Graag tot dan!
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Party service

Paasactie
Bij Spar Koetsier

Spar Vrije uitloopeieren 
Doosje 10 Stuks

1 + 1 Gratis 
Van 3.98 

Voor € 1.99
           

Deze actie is geldig t/m maandag 4 april
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Vrijwilligers bedankt!!!

Op 20 en 21 maart was er weer NL DOET van het Oranjefonds. Ook in 
Koekange zijn de armen uit de mouwen gestoken. Dankzij de inzet van 
vrijwilligers heeft het “plattedakkie” van Dorpshuis “de Schakel” weer een 
mooie en frisse uitstraling gekregen.  De vrijwilligers zijn na gedane arbeid 
in het zonnetje gezet en hebben, onder het genot van een kopje koffie/thee 
met wat lekkers, hun oorkonde voor deelname in ontvangst mogen nemen. 
Waar zouden wij tenslotte zijn zonder onze vrijwilligers. 

Namens het Bestuur van Stichting Dorpshuis de Schakel,
Sonja v.d. Veen

Reumafonds

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en de bewoners in 
de regio Koekange, voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resul-
taat van de collecte.
In de landelijke collecteweek van 15 t/m 21 maart 2015 is in Koekange in 
totaal € 809,25 opgehaald. 
Namens het plaatselijke comité, hartelijk dank! 

Hennie Petter en Lutina Bos

Noordeinde 9         7941 AS Meppel         T 0522 24 50 21         info@kremeruitvaartzorg.nl    

www.kremeruitvaartzorg.nl

KREMER
uitvaartzorg

Annerie
HET AFSCHEIDSHUIS 

Meppel
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Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

 

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59  

7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

 
  
  



EMS Handel & Verhuur 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met ons via onderstaande gegevens. 
Wij zijn u graag van dienst!

Een feestje? 
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
- (sta)tafels en banken
- Terrasheaters
- Toiletwagens

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

Landgoed “Welgelegen”
Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
  Geopend elk weekend in de 

maanden juni, juli en augustus.
 Groepen op afspraak.
•  een feestje, verjaardag, iets anders 

te vieren of vergaderen, in de 
‘Hooiberg’.

• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden

Kortom “Welgelegen” meer dan een 
bezoek waard!

Bezoek ook: www.welgelegen.com

Fam. Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771  info@welgelegen.com

Bedankt

Beste mensen,
Onze lieve moeder is 21 maart 90 jaar geworden. Dat is niet ongemerkt 
voorbijgegaan. Namens moeder bedankt voor de vele felicitaties, kaarten, 
bloemen en uw aanwezigheid op het prachtige feest in de Schakel.
Het was een onvergetelijke dag!

Familie Van Noord

Musical Saul in Berghuizen

Koning worden, ook al wil je dat niet… dat is het verhaal van de musical Saul. 
Het verhaal over koning Saul wordt verteld door de ogen van een moeder die 
antwoordt geeft op de vraag van haar kinderen: “Waar is het eigenlijk mis 
gegaan?“ 
Wanneer? Vrijdag 17 april 2015 om 19.30 uur en zaterdag 18 april 2015 
om 19.30 uur.
Waar? Gereformeerde Kerk in Berghuizen
Kaartverkoop: vanaf 30 maart: Drogisterij Jeannette Bakker in Koekange, 
Coop Koetsier in Ruinerwold of via Alice Kwant: alicekwant@live.nl
Prijs (incl. consumptie): Volwassenen: € 5,00. Kinderen tot 12 jaar: € 2,50 
Zie ook: www.middelpuntberghuizen.nl
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
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SLECHT BEELD?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

Te Koop
Elektrische fiets merk Giant
Frame maat M met 2 Li-ion accu’s
In zeer goede staat. € 550,00
Inlichting Nerts 3 Koekangerveld.
Tel. 0528-251400.

Te Koop
Elektrische fiets merk Sparta
Gazonmaaiertje camping
Aanhangertje, torsievering
Twin. fietsdrager op trekhaak
Kerklaan 15, Koekange, 06-22691270



Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 15 april 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 9 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  1 april De Koegang nr. 7
  1 april Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
  2 april Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
  2 april Spelletjesmiddag - Dorpshuis ‘t Markehuus Veeningen - 13.30 uur
  2 april Compassie-tonen met Bach - De Veldhoek Koekangerveld - 20-22 uur
  3 april Oratorium De Kruisiging - Prot. kerk Koekange - 19.30 uur
  4 april  Paasactiviteit Vitesse’63  Eieren zoeken groep 1 t/m 6 Eieren gooien 

groep 7 en 8 Aanvang 18.00 uur op voetbalveld Vitesse´63
  9 april Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
10 april Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
14 april Lezing Historische Vereniging - De Schakel - 19.45 uur
15 april De Koegang nr. 8
15 april Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
16 april Maf presentatie; PCOB
16 april Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur

17-18 april  Musical Saul - Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
18 april  Open dag op het erf en in het atelier bij Désiré Kollen - Eggeweg 40 - 

10.00-17.00 uur
21 april Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
22 april  Jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - De Schakel - 

20.00 uur 
23 april Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
23 april Bloemenactie peuterspeelzaal De Meidoorn - 17.00-20.00 uur
24 april Samen aan Tafel - 11.30 uur 0614252052
24 april  Tuinkring Koekange; naar kwekerij de Gentiaan in Wythmen en de 

beeldentuin Anningahof te Zwolle - vertrek 13.00 uur bij de Spar
24 april Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
25 april  60-jarig jubileumconcert; Chr. muziekvereniging de Bergklanken - de 

Buddingehof Ruinerwold - 19.30 uur

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a, 
Koekangerveld - 10.00 uur

Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m 
sept. 19.30-20.30 uur

Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo


