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Voorjaar, spitten, nieuw leven, broedende zwanen.
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange

19 april 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf 

26 april 9.30 uur Dhr. M.G.Bremmer Nijverdal

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

19 april 11.00 uur Ds Sollie Meppel

 15.30 uur Ds Hidding Bunschoten

26 april 11.00 uur Ds vd Wetering Tuk

 15.30 uur Ds Boersema Zwolle

Gereformeerde kerk, Berghuizen

19 april 9.30 uur Ds. P. Boomsma Nijverdal

26 april 9.30 uur Ds. J.W. Muis

06 55504826
VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL

WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL

Steenberger Esweg 31  |  Zuidwolde
t. (0528) - 362 889  |  m. 06 - 285 40 845
e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 
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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 boomspijkertje
Van veel planten en dieren is hun naam meestal voor de hand liggend. Niet 
alleen hun officiële naam, vaak ook hun Latijnse naam of hun streeknaam. Zo 
zijn de koekoek, de kievit en de grutto vernoemd naar het geluid dat deze 
vogels produceren. De akker- en zeedistel zijn vernoemd naar de omgeving 
waar deze planten groeien. De stinkzwam en de ziekenhuisboomkorst zijn 
vernoemd om de geur die deze paddenstoelen verspreiden.
Op basis van het uiterlijk zijn toch de meeste namen gebaseerd. Daar zijn 
genoeg voorbeelden van, maar een die er uitspringt is het boomspijkertje. 
Je hoeft niet te raden hoe deze korstmos eruit ziet, op welke plek het voor-
komt en hoe groot het is. Of liever gezegd hoe klein, het boomspijkertje is 
amper twee millimeter hoog. Overigens is alleen het vruchtlichaam van deze 
korstmos dat op een spijkertje lijkt.
In Nederland komen een aantal verschillende soorten boomspijkertjes voor, 
zoals bijvoorbeeld het berijpt, het bruin, het geelberijpt, het groen of het 
zwart boomspijkertje. De meeste van deze soorten zijn uiterst zeldzaam. De 
overige soorten zijn ook niet algemeen, maar komen wel op meerdere plek-
ken in ons land voor. De boomspijkertjes leven uiteraard op bomen, hoewel 
een paar soorten ook op dood hout kunnen voorkomen.
Het boomspijkertje is een bijzonder organisme, het is een samenlevings-
vorm tussen een schimmel en algen, evenals bijna alle soorten korstmos. 
Bij een korstmos bepaalt de schimmel de grove vorm en omgeeft de algen. 
De algen behoren tot het plantrijk en kunnen door middel van fotosynthese 
suikers produceren, die ten goede komen aan de schimmel. Maar de algen 
hebben ook voordeel bij de schimmel. Zo kan de schimmel water vasthou-
den, afkomstig van regen, en is in staat om mineralen voor de algen vrij te 
maken. Het korstmos heeft geen wortels, stengels of bladeren en groeit erg 
traag, soms minder dan één millimeter per jaar. De vindplaats is meestal op 
kaal gesteente, zoals rotsen, oude grafzerken, dakpannen of muren. In het 
geval van het boomspijkertje echter op een kale boomstam.

Paul Mentink
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Multiculturele markt in Irene

Woonzorgcentrum Irene in Meppel staat zaterdag 18 april in het teken van 
diverse culturen. Van 12.00 - 17.00 uur is iedereen van harte welkom op 
de multiculturele markt aan de Pr. Irenelaan 4 om kennis te maken met een 
multiculturele samenleving. 

Kennismaken, ontmoeten en verbinden
Het centrum van Meppel met woonzorgcentrum Irene is een plaats waarin 
verschillende werelden elkaar ontmoeten. Diverse culturen hebben hun 
thuis gevonden in het centrum van Meppel. Bezoekers van de multiculturele 
markt kunnen ervaren hoe mooi en waardevol deze diversiteit in Meppel 
kan zijn. De markt biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier 
de gastvrijheid van de verschillende culturen te ontdekken. Kennismaken, 
ontmoeten en verbinden, zijn de doelstellingen die de organisatoren van De 
Stouwe en Wijkplatform Centrum Meppel met de markt voor ogen hebben. 

Marokkaanse theeceremonie en krentewegge
Op deze markt is er van alles te zien, te beleven en te proeven. Buitenlandse 
dansgroepen, een muzikaal optreden van een kinderkoor en gasten in 
buitenlandse kledij en klederdracht zorgen voor een vrolijke noot. Hapjes 
en drankjes uit diverse culturen zorgen voor de inwendige mens, van een 
Marokkaanse theeceremonie tot friet van de frietfiets. Daarnaast is er een 
viskraam, een bloemenkraam en een Staphorster kraam. Ook kan de bezoe-
ker een gokje wagen door het gewicht van een krentewegge te raden of mee 
te doen aan het rad van fortuin. 

Opbrengst voor belevingstuin
De opbrengst van de markt wordt gebruikt voor de aanleg van een beleving-
stuin in de binnentuin van Irene. Diverse Meppeler ondernemers sponsoren 
de multiculturele markt. Zij stelden prachtige prijzen beschikbaar.
De Stouwe en Wijkplatform Meppel hopen dat de multiculturele markt bij-
draagt aan de saamhorigheid in Meppel. Graag tot ziens op 18 april in woon-
zorgcentrum Irene.

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel
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“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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

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   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49
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BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

Glasvezel De Wolden
Glasvezel De Wolden is een bewonersinitiatief dat glasvezel 
in de hele gemeente De Wolden wil aanleggen. Het doel is 
iedereen die dat wil aan te sluiten. Van de huizen en bedrij-
ven in de kernen tot en met de verst afgelegen campings en 
boerderijen.
Wij komen 22 april in Koekange. Graag leggen wij U uit wie 
wij zijn, waarom we nu zo graag glasvezel willen aanleggen 
in De Wolden en waarom U eraan mee zou moeten doen!
Ook zullen wij laten zien waarom dit een algemeen belang is voor de hele 
gemeente, de leefbaarheid, het behoud van de scholen en zorg op afstand 
en zullen we het hebben over de kosten van glasvezel.
Kom daarom 22 april naar Dorpshuis “de Schakel” om 20.45 uur.

Glasvezelteam De Wolden
www.glasvezeldewolden.nl

Dodenherdenking 4 mei Koekange
Ook dit jaar houden wij in Koekange de Dodenherdenking bij het monument 
aan de Dorpsstraat. Men kan zich verzamelen in het Dorpshuis vanaf 19:00 
uur, alwaar omstreeks 19:30 uur iedereen wordt welkom geheten. Vandaar 
uit wordt een stille tocht gelopen naar het monument aan de Dorpsstraat. 
Hier zal om 20:00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen en 
herdenken we daarmee allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituatie en bij vredesmissies.
De commissie 4 mei nodigt een ieder uit om met ons hen te gedenken die 
zich hebben ingezet voor onze vrijheid en ons land.
De jaarlijkse Dodenherdenking wordt georganiseerd door het 4 mei comité 
waarin vertegenwoordigd zijn de gezamenlijke kerken, de scholen en de 
Belangenvereniging Koekange.
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Uit het buitenland?
Moeite met Nederlands spreken, 

lezen of schrijven?

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

Voorjaarsconcert “Frühlingsstimmen” door Divertimento 
en Wijker Kunst
Op zaterdagavond 18 april geven het Noord-Drents Kamerorkest Divertimento 
en de koren van Wijker Kunst  gezamenlijk een concert met als thema 
‘Frühlingsstimmen’. Het concert vindt plaats in de Grote of Maria Kerk in 
Meppel  en begint om 20.00 uur.  Op 11 april verzorgden koren en orkest 
dit concert ook al en wel in de Josefkerk in Assen. 
Programma 
Koren en orkest voeren een gevarieerd programma uit, bestaande uit voor-
jaarsmuziek uit verschillende oratoria en opera’s, zoals die Schöpfung en die 
Jahreszeiten van J. Haydn, der Freischütz van C.M. von Weber en Rosamunde 
van F. Schubert. Het geheel staat onder leiding van dirigent Bert Lammers.
Soliste 
Sopraan Judith Sportel verleent haar medewerking aan beide concerten. Zij 
is een veelgevraagd soliste bij diverse koren, vocale ensembles en orkesten 
en geeft concerten in binnen- en buitenland.
Kaarten 
De entree bedraagt € 15,-. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,-.
Kaarten voor het concert op 18 in Meppel april kunt u reserveren via www.
wijkerkunst.nl of tel. 0522-442395
Meer informatie: www.wijkerkunst.nl  of G.I. Onderstal, tel. 0522-440700/06-
40722101.
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Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S
   

A A N N E M I N G S B E D R I J F

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN 
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, 
BESTRATING OF OVERKAPPING 

 
 

  
Party service

H. Koetsier 
Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 
WAT JE 
DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud 
buffet, partytenten, servies, 
tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

                                                                                     

                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 06-15102936
 

 
 
Voetverzorging 

Bodysugaring 
 Voetmassage 

   Gelpolish 
 
 
 

 

 

 

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 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
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Sport

27 April 2015 
Koningsdag

Schoolvoetbaltoernooi

Op maandag 27 april organiseert v.v. Vitesse’63 voor de 35ste keer het jaar-
lijkse Koningsdag schoolvoetbaltoernooi.
Aan dit toernooi doen verschillende teams van de basisscholen uit Koekange  
(CBS Prins Johan Friso en OBS de Rozebottel), Ruinerwold (Harm Vonckschool 
en Basisschool de Arendsvleugel) en Oosteinde (OBS de Wezeboom) mee. 
Om er ook dit jaar een gezellige middag van te maken is er voor de kinderen 
een springkussen en een voetbalgoal met snelheidsmeter. En natuurlijk ook 
dit jaar weer de verloting met vele leuke prijzen!
Om 13.30 uur beginnen de wedstrijden, om 16.30 uur is de prijsuitreiking 
en daarna is er muziek en kan er nog gezellig nagezeten worden.

op de minimarkt in Koekange

10 roomboterpunten 
van 4.95  nu 395

Groot krenten- of 
rozijnenwegge 
1900 gram, van 6.95 nu 595

6 krentebollen  nu 175

  
vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Panjerdweg 5 
7958 PT Koekange 

 Voor: 
 Reparatie 
     en 
       Verkoop 
     van 
 Pc’s en laptops 
 
Kijk voor informatie op: 
www.vangijsselcomputers.nl 
  
Bel voor een afspraak: 
06-25135357  
0522-451944 
  

  
vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Panjerdweg 5 
7958 PT Koekange 

 Voor: 
 Reparatie 
     en 
       Verkoop 
     van 
 Pc’s en laptops 
 
Kijk voor informatie op: 
www.vangijsselcomputers.nl 
  
Bel voor een afspraak: 
06-25135357  
0522-451944 
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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

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

Zangavond en orgelconcert in Berghuizen
Op zondagavond 26 april, aanvang 19.30 uur, wordt in Berghuizen een 
mooie zangavond met orgelconcert georganiseerd. De Gereformeerde Kerk 
in Berghuizen is de gelukkige bezitter van een prachtig, monumentaal 
barok-orgel uit 1743. Het is gebouwd door Matthias Amoor, leerling van 
de bekende orgelbouwer Arp-Schnitger. We zijn bijzonder verheugd dat 
één van de beste organisten van Nederland, Sietze de Vries uit Niezijl, naar 
Berghuizen wil komen om de samenzang van enkele liederen te begeleiden 
en ons vooral van zijn improvisaties te laten genieten. 
Musiceren vanuit innerlijke voorstelling en eigen creativiteit; dat is in het 
kort het credo van organist en kerkmusicus Sietze de Vries (1973).
Sietze de Vries ontving zijn professionele opleiding onder meer van Wim 
van Beek, Jan Jongepier en Jos van der Kooy. Aan het conservatorium van 
Groningen behaalde hij het diploma Docerend Musicus (Bachelor), aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag het diploma Uitvoerend Musicus 
(Master) en de Aantekening Improvisatie. Aan de Hogeschool te Alkmaar 
studeerde hij af als Kerkmusicus met bevoegdheidsverklaring I.
Dus: als u uzelf een plezier wilt doen: noteer deze avond dan in uw agenda 
en nodig uw vrienden en kennissen van harte uit. 
Entree is gratis: bij de uitgang zal wel een collecte worden gehouden om de 
kosten van deze prachtige avond te bestrijden. 
Adres van de kerk: Berghuizen 20, 7961 LT Ruinerwold.
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Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

Muziekvereniging Bergklanken viert 60-jarig bestaan groots!
Het was het jaar waarin op knooppunt Oudenrijn de allereerste Nederlandse 
file ooit ontstond en het jaar waarin Winston Churchill aftrad als premier van 
het Verenigd Koninkrijk, maar 1955 was vooral het jaar waarin op 21 janu-
ari muziekvereniging de Bergklanken werd opgericht. Op zaterdag 25 april 
wordt dat heugelijke feit gevierd met een groots jubileumconcert. 
Het jubileumjaar begon voor de Bergklanken met een feestavond waarop 
onder andere Henk Boverhof, Piet Knol en Henk Kwant gehuldigd werden. 
Zij zijn al sinds de oprichting lid. Daarna ging de focus van het melodisch 
slagwerkensemble, de fanfare en het BBB-orkest al snel richting het concert. 
Er werd zelfs een studieweekend belegd op de Havelter heide waar de inspi-
rerende omgeving de muziek nog wat extra karakter gaf. 
Het jubileumconcert wordt een weerzien met oud-lid Rodin Rosendahl. Hij 
leerde het euphonium kennen bij de Bergklanken en verdient inmiddels zijn 
brood in de muziek. Op 25 april speelt hij een solo met Jan Hibma’s fanfare. 
Ook Emiek Kasimier speelt met haar bugel solo. Ook zij begon als jong 
meisje bij de Bergklanken, studeerde aan het conservatorium en geeft nu les 
aan onder andere de jonge blazers van de Bergklanken. 
Het melodisch slagwerkensemble begint met de bekende klanken van ‘Brand 
new day’.  Ook de hit ‘This is what it feels like’ van de Nederlandse DJ Armin 
van Buuren en het wereldberoemde ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen passe-
ren de revue onder leiding van dirigent Jan ter Haar. De fanfare en het MSE 
spelen samen ‘Gonna fly now’, titelsong van de filmreeks Rocky. De avond 
wordt afgesloten door fanfare, BBB-orkest en MSE met ‘Happy’ van Pharell 
Williams.
Het jubileumconcert van muziekvereniging Bergklanken vindt op 25 april 
aanstaande plaats in sporthal de Buddingehof in Ruinerwold. Aanvang 19:45 
uur. Entree is 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.  
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Fietsen in en rondom Koekange op een fraaie duofiets

Nu het weer naar de lente en de zomer gaat, wordt het ook weer tijd om te 
gaan fietsen.
Er staat een mooie duofiets, geschonken door het Rode Kruis afdeling De 
Wolden, klaar.
Het is de bedoeling mensen met een beperking, ouderen of personen die in 
een sociaal isolement zijn geraakt, in de gelegenheid te stellen om samen 
een eindje te gaan fietsen.
Dat kan. Er staan vrijwilligers klaar om met u in Koekange of op de mooie 
fietspaden die wij rond Koekange hebben, te fietsen.
De deelnemers en de vrijwilligers zitten naast elkaar. De fiets is uitgerust 
met een elektrische trapondersteuning. Meetrappen van de deelnemer is niet 
noodzakelijk, maar mag uiteraard wel.
Lijkt het u wat, of heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met 
de coördinator Trea ten Kate, Oshaarseweg 55, telefoon 451829 (‘s avonds 
vanaf 18.00 uur).
Wij wensen u veel fietsplezier!
Namens het Rode Kruis afdeling De Wolden en de Belangenvereniging 
Koekange en Omstreken,
Froukje Vriesema, Gen. S.H. Spoorlaan 1, Koekange
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U kunt De Koegang ook op internet lezen:

http://kleen.nl/regiobladen/de-koegang/

Bezoek burgemeester De Groot aan obs de Rozebottel

Op donderdagmiddag 9 april kreeg groep 8 van obs de Rozebottel bezoek 
van burgemeester Roger de Groot van de gemeente de Wolden. Dit ging uit 
van de stichting Prinsessendag. 

Burgemeester de Groot kwam een gastles geven over de viering van 4 en 5 
mei, mede in het kader van 70 jaar bevrijding. Vrijheid is niet vanzelfspre-
kend. Eerst kregen de leerlingen een filmpje te zien over de oorlog, daarna 
vertelde de burgemeester aan de hand van een PowerPoint over de Tweede 
Wereldoorlog. Ook las hij nog een verhaal voor over de familie Flokstra uit 
Zuidwolde, die in de oorlog 13 joden hadden verborgen onder het hooivak 
van hun boerderij. Er ligt nog een gedenksteen aan de Hoogeveense Vaart. 

Daarna kregen de leerlingen de opdracht om na te denken over hetgeen 
vrijheid voor hen betekent. Ze moesten er een soort mindmap van maken. 
(In het midden in een cirkel het woord vrijheid en daar omheen in woordjes 
en korte zinnen schrijven waar zij aan denken bij het woord vrijheid.) Daar 
kwamen mooie reacties uit, zoals: Vrijheid vieren, feest, zomaar naar buiten 
kunnen, blij, niet vanzelfsprekend… 
Als extraatje heeft de burgemeester nog uitleg gegeven over zijn ambtske-
ten die hij intussen om had gedaan. De ambtsketen heeft een hanger en deze 
hanger heeft een voor- en een achterzijde. Aan de ene kant staat het wapen 
van de Wolden en aan de andere kant het wapen van Nederland. De kinde-
ren weten nu wanneer de burgemeester de kant van het gemeentewapen 

gebruikt en wanneer hij 
de kant van het wapen 
van Nederland draagt. 
Tenslotte mochten de 
leerlingen nog vragen 
stellen. Het was een 
bijzonder informatieve 
middag en als afslui-
ting zijn de leerlingen 
nog samen met de bur-
gemeester op de foto 
gekomen.
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Geen zin in grasmaaien?
Dan wil ik het wel doen!
Vanaf 5,00 euro neem ik het van u 
over. Belt u mij dan na 17.00 uur 
op 06 - 28 24 34 76.

Voor uw haag, Groot en klein
Coniferen, Buxus/taxus, Laurier/hulst
Beuk. Heeft u andere wensen? Dat kan 
op bestelling. 
Kwekerij Het Groene Geschenk, 
Weerwille 2a, 7961 LV Ruinerwold, 
0634414366, 0651378628, 
mvandijk@dse.nl

Open dag 18 april!
Handbeschilderde panelen van nieuw en 
aangespoeld hout. Ook naamborden en 
welkomborden. Geschikt voor binnen en 
buiten. U hebt al een leuk plankje vanaf 
8 euro. Alleen op 18 april 10% korting! 
Desire Kollen, Eggeweg 40   Koekange

Verloren
Di. 7 april jl. op de route Dorpshuis, 
ingang Pr. Margrietlaan-De Berken 16, 
een zilverkleurig horloge, vierkante 
kast, met brede, zilverkleurige band. 
Mocht u het hebben gevonden, meld dit 
dan even bij Ineke Elema, De Berken 16, 
0522-451904.

Uit in eigen dorp: CCK stimuleert… Jong talent: altviool en piano!
Op 8 mei organiseert de Commissie Concerten Koekange in de Koekanger 
kerk een extra concert. Op die avond treden drie altviolisten en een pianiste 
voor u op. 
De musici studeren allen aan het Prins Clausconservatorium. Het repertoire 
dat zij op 8 mei spelen hebben zij in het kader van hun studie ingestudeerd. 
Zij willen dat graag in Koekange ten gehore brengen en  CCK biedt met alle 
plezier een podium voor jong talent, vandaar dit extra concert. 
De musici spelen vier werken van verschillende componisten in de combina-
tie altviool en piano. Deze combinatie treffen we niet vaak aan. De altviool is 
weliswaar al heel lang onderdeel van het symfonieorkest en het strijkkwartet 
en er zijn ook wel concerten geschreven voor altviool solo, maar een echt 
solo-instrument is het pas sinds de 20-e eeuw. 
U kunt deze avond genieten van het prachtige, warme en melancholische 
geluid van de altviool, bespeeld door drie verschillende altviolisten: Ani 
Natroshvili, Noémi Lak en Luca Altdorfer in samenspel met pianiste Irina 
Osetskaya.
Het is een kort concert, we houden geen pauze. U bent daarom van harte 
welkom voor de helft van de gebruikelijke toegangsprijs.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Entree is € 5,-.
Kinderen t/m 12 jaar € 2,50.
Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953.
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In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange  Telefoon 0522-451236
www.koekange.praktijkinfo.nl Fax: 0522-451103
apotheekkoekange@kpnmail.nl 

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur. 
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende 
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar. 
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten 
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis 
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur: 
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente. 
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.

Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964

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.

Peuterspeelzaal Meidoorn
 Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf  
 1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531
Kinderdagverblijf Meidoorn
 Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar.  
 Meer info 038 4214521 of www.doomijn.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
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders

Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info



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 29 april 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 23 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

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
18 april  Multiculturele markt - Woonzorgcentrum Irene, Pr. Irenelaan 4 Meppel 

12.00-17.00 uur
18 april  Voorjaarsconcert Noord-Drents kamerorkest en Wijker kunst - Grote 

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

20.00 uur 
22 april Glasvezel - De Schakel - 20.45 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
25 april  60-jarig jubileumconcert; Chr. muziekvereniging de Bergklanken - de 

Buddingehof Ruinerwold - 19.30 uur
26 april Zangavond en orgelconcert - Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
27 april Koningsdag schoolvoetbaltoernooi  Vitesse’63 - 13.00-16.30 uur
28 april Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
29 april De Koegang nr. 9
29 april Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
  1 mei Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
  4 mei Dodenherdenking - verzamelen in het dorpshuis vanaf 19.00 uur
  6 mei Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
  8 mei Concert Jong talent: altviool en piano - Koekanger kerk - 20.00 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


