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11e jaargang nr. 10 13 mei 2015

De lopers van 
Koekange/de Wijk 
hebben 5 mei het 
bevrijdingsvuur uit 
Wageningen gehaald. 
Burgemeester de Groot 
ontsteekt het vuur in 
Koekange.
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
17 mei 9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold  Zondag na 

Hemelvaart
24 mei 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Pinksteren

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
14 mei 09.30 uur Ds. Tigelaar Hardenberg Hemelvaartsdag
17 mei 11.00 uur Ds. De Haan Zwolle
 16.30 uur Ds. De Jong Den Ham
24 mei 11.00 uur Ds. De Vries Balkbrug 1e Pinksterdag
 15.30 uur Ds. van Rijswijk

Gereformeerde kerk, Berghuizen
14 mei 9.30 uur Mevr. ds. K. Smit v.d. Berg Baambrugge Hemelvaart
17 mei 9.30 uur Ds. G. Venhuizen Nijensleek
24 mei 9.30 uur Ds. H. Linde Hoogeveen Pinksteren

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.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 knoflookpad
Je zult maar niet van knoflook houden en daarbij ook nog eens last hebben 
van knoflookpadden in je tuin. Nu ken ik wel personen die niet van knoflook 
houden, maar last hebben van knoflookpadden kan in Nederland alleen in 
theoretische zin. Ze zijn namelijk uiterst zeldzaam. Tevens ruiken ze alleen 
maar naar knoflook als zij zich bedreigd voelen.
De knoflookpad is een kleine, plompe amfibie met een paar uitpuilende 
ogen. Deze ogen zijn oranje van kleur en hebben een verticale pupil. Zijn 
lichaam varieert van gelig tot bruin en is voorzien van donkere vlekken. Op 
zijn flanken heeft hij vaak oranje of rode vlekjes. Verder heeft hij op zijn 
achterpoten een graafknobbel. Daarmee kan hij zich snel ingraven in los 
zand. Normaal gesproken is hij namelijk in de nacht actief en verstopt hij 
zich overdag in het zand. Ondanks zijn naam is hij meer verwant aan kikkers 
dan aan padden.
Aan zijn leefgebied stelt de knoflookpad relatief hoge eisen. Zo moet er 
water aanwezig zijn, dat van maart tot juli niet droog valt en waarin voldoen-
de waterplanten groeien. Deze waterplanten zijn nodig voor het vrouwtje 
om haar eisnoeren in af te zetten. Tevens dient het water bij voorkeur vis- en 
eendvrij te zijn, die kunnen immers de eitjes opeten. Daarnaast moeten er 
genoeg plekken zijn met losse zandgrond, zodat hij zich daar overdag kan 
ingraven. Tot slot dienen er voldoende insecten in de omgeving aanwezig te 
zijn. Het huidige verspreidingsgebied ligt in het oosten en zuiden van ons 
land.
Logisch dat de populatie van de knoflookpad de laatste jaren sterk onder 
druk staat. RAVON, een onderzoeksorganisatie voor reptielen, amfibieën 
en vissen, zet zich in om die populatie te verbeteren. In 2014 hebben 
ze in de provincie Drenthe, in samenwerking met Het Drents Landschap, 
Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Dierentuin Emmen, een 
bijplaatsing uitgevoerd. In het voorjaar hebben medewerkers van RAVON 
eisnoeren verzameld, die onder gecontroleerde omstandigheden zijn opge-
kweekt in Dierentuin Emmen. De groot gebrachte exemplaren zijn vervol-
gens in de buurt van Valthe uitgezet.

Paul Mentink



4

Programma dorpsfeest Koekange 2015

Het dorpsfeest zal plaatsvinden op de vertrouwde plek op het voetbalterrein 
van Vitesse ’63 van zondag 14 juni t/m zaterdag 20 juni.

Zondag 14 juni 9.30 uur  Feestweekdienst 
dorpshuis De Schakel

Maandag 15 juni 18.30 uur  Ballonoptocht, 
vertrek vanaf het dorpshuis

Dinsdag 16 juni start tussen 
18.00-19.00 uur

 Fietspuzzeltocht, start dorpshuis

Woensdag 17 juni 12.00-18.00 uur Jaarmarkt/braderie/rommelmarkt, 
Dorpsstraat

12.00 t/m za. 
20 juni 0.00 uur

Kermis Sportlaan

19.30-22.30 uur Sterkste man/vrouw, feesttent

Donderdag 18 juni 10.15-11.30 uur  Kindervoorstelling voor de onder-
bouw basisscholen

13.15-15.00 uur Bingo voor de bovenbouwleerlingen 
van de basisscholen

18.30 uur Keuring straatversiering

20.00 uur Boerenblond, feesttent

Vrijdag 19 juni 14.00-16.00 uur Bingo, feesttent

18.30-20.30 uur Optocht, start Generaal Spoorlaan

21.00-02.00 uur Vangrail, feesttent

Zaterdag 20 juni 13.00-18.00 uur Zeskamp, voetbalvelden Vitesse ‘63

21.00-02.00 uur Super Sundays, feesttent

Bedankt, dankjewel

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis Bethesda (1 april-30 april) mocht ik 
van velen een beterschapswenskaart of attentie ontvangen. Dit heeft me 
echt goed gedaan in de wetenschap dat men met je meeleeft.
Een kaart doet meer dan je dankt. 

Ik wil een ieder dan ook hiervoor mijn dank uitspreken via deze advertentie.

Vriendelijke groet, Joop Wachtmeester
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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   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Inzamelingsactie voor de Voedselbank
 “Armoede kan iedereen treffen’’
In Nederland leeft een door de crisis toenemend aantal mensen in armoede. 
Dit komt vaak door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding, schul-
den of andere oorzaken. Vaak stapelen deze problemen zich op. Armoede 
kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met 
kinderen. Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen. 
Ook in de gemeente De Wolden leven inwoners onder de armoedegrens. 
Voedselbank Zuidwest Drenthe helpt hen door ze tijdelijk te voorzien van 
een voedselpakket. De inwoners van De Wolden kunnen terecht bij de uit-
giftepunten van de Voedselbank in Hoogeveen en Meppel. In de loop van de 
jaren is het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank geleidelijk 
toegenomen. 
Zaterdag 30 mei organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelings-
actie bij alle supermarkten in de gemeente De Wolden. Wij gaan produkten 
inzamelen voor de Voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het 
maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare 
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook shampoo en tandpasta. 
Wij gaan vooral deze produkten voor hun inzamelen. Zaterdag 30 mei staan 
er vrijwilligers in de winkel om u te helpen bij het kopen van de juiste arti-
kelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de 
voedselpakketten.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van 
alle kerken in De Wolden.

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 
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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

Hartstichting
In de week van 6 t/m 12 april was de collecte voor de hartstichting.
We willen onze collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook de 
gevers aan deze collecte bedanken we voor hun bijdrage. De opbrengst 
bedroeg dit jaar € 961,70.
Mevrouw Irma Eissen mochten we een boeket bloemen overhandigen voor 
haar inzet van 10 jaar, Irma bedankt!

Namens de collecte organisatie Hilly Hidding en Aliedje Kreulen

VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL
WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL 06 55504826

Sterkste man of vrouw van Koekange!
Dit jaar organiseert de feestcommissie tijdens de feestweek de sterkste man/
vrouw competitie, onder leiding van, zesvoudig Nederlands kampioen, Jarno 
Hams.
Heb jij nou altijd al de sterkste man of vrouw van Koekange willen zijn, geef 
je dan op voor 29 mei. Na opgave is er de mogelijkheid om onder profes-
sionele begeleiding van Jarno Hams, 2 keer te trainen in Hoogeveen.
De strijd om de sterkste man/vrouw vindt plaats op woensdag 17 juni op 
het feestterrein. 
Voor meer informatie en opgave: Gerben Gunnink, tel: 06 51052724.
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VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

- 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

Nationale Zwemvierdaagse

Zwemvereniging “De Reestduikers” organiseert weer de 
Nationale Zwemvierdaagse. In de week van 18 t/m 22 
mei 2015 in Zwembad “De Slenken” te De Wijk.
Lijkt het je leuk om mee te doen en voldoe je aan de volgende voorwaarden 
kom dan maandag 18 of dinsdag 19 mei naar het zwembad en schrijf je in: 
• De kosten zijn € 5,00;
• In het bezit zijn van het zwemdiploma A;
• Ben je nog geen negen jaar dan zwem je vier dagen 10 baantjes en 

anders vier dagen 20 baantjes;
• Ouders die mee willen zwemmen moeten zich ook in schrijven.
Na afloop krijg je een mooie medaille en iedere deelnemer aan de 
zwem4daagse heeft weer een kans op een mooie prijs via de verloting.
Er kan gezwommen worden op de volgende dagen:
• Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  17.30 uur – 19.30 uur 
• Let op: Vrijdag  17.30 uur – 19.00 uur
Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd. Deze worden een dag van 
tevoren aangekondigd. Denk eraan op de woensdag worden er weer pan-
nenkoeken gebakken.
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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

Welzijn voor Ouderen - Mededeling

De zomerstop is begonnen. Met ingang van 1 mei tot en met 1 september 
stopt de bingo en de koersbalclub stopt vanaf 1 juni tot en met 1 september.
Na de zomer beginnen wij weer met goede moed. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom.

Het bestuur

Glasvezel De Wolden
 
Heeft u de presentatie in Koekange gemist? Op 19 mei komen we een infor-
matieavond houden in Berghuizen.
Graag leggen wij u uit waarom we graag glasvezel aan willen leggen voor 
iedereen in gemeente De Wolden, waarom wij vinden dat u er aan zou moe-
ten mee doen en waarom het zo belangrijk is om er nu aan mee te doen!
Om 20.30 uur in het dorpshuis, Berghuizen 9 Berghuizen. Graag tot dan!
 

Glasvezelteam De Wolden
www.glasvezeldewolden.nl

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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Taal-oefengroep bezoekt het Struunpad

De Taal-oefengroep uit Koekange 
heeft onlangs een bezoek 
gebracht aan het Struunpad in 
Koekangerveld. Doel van deze 
ochtend was om kennis te maken 
met de vrijwilligers van het 
Struunpad en om meer te weten te 
komen over dit bijzondere stukje 
natuur dichtbij huis. De rondlei-
ding werd gegeven door Christel 
Vandermaelen en Dyke Jannink, 
beiden zeer actief betrokken als vrijwilligers bij het Struunpad. Na de eerste 
kennismaking onder het genot van een kopje koffie bij Dyke in haar nos-
talgische boerderij, ging de groep op pad voor de wandeling. Iedereen was 
zeer geïnteresseerd in wat de dames te vertellen hadden en uit de groep 
kwamen veel vragen. En dat is waar het om gaat bij de Taal-oefengroep. Het 
spreken met elkaar en vragen stellen zodat de woordenschat groter wordt. 
Op deze manier neemt het zelfvertrouwen toe om de Nederlandse taal te 
spreken buitenshuis. Sommige mensen van de taalgroep zijn nog bezig met 
hun inburgering, dan is veel oefenen erg belangrijk. Als je echter nog niet 
veel mensen kent in je omgeving dan is het best lastig om er op uit te gaan, 
zeker als de taal een belemmering is. 
Welzijn de Wolden is afgelopen januari van start gegaan met de Taal-
oefengroep in Koekange. In het dorp wonen mensen van allochtone afkomst 
die de taal beter willen leren spreken. Momenteel zitten er negen mensen op 
de taalgroep. De groep komt wekelijks op woensdagochtend bij elkaar onder 
leiding van vrijwilligers Lammert Nienhuis en Rindert Bouma. Tijdens de les-
sen die in dorpshuis De Schakel worden gegeven komen er diverse thema’s 
aan bod. Bijvoorbeeld de vier seizoenen, muziek of Nederlandse gebruiken. 
Ook de belevenissen van de afgelopen week worden met elkaar gedeeld 
door er met elkaar over te praten. De deelnemers zijn afkomstig uit verschil-
lende landen. Deelnemers voor de Taal-oefengroep worden meestal door 
het  algemeen maatschappelijk werk, de gemeente of Vluchtelingenwerk 
aangedragen. Welzijn de Wolden is van plan om ook in andere dorpen Taal-
oefengroepen te starten.
Welzijn de Wolden is nog op zoek naar vrijwilligers uit Koekange voor de 
Taal-oefengroep of vrijwilligers die op een andere manier iets kunnen of 
willen betekenen voor de deelnemers. Voor meer informatie over de Taal-
oefengroep kunt u contact opnemen met Gina van den Berg, buurtwerker 
Welzijn de Wolden, tel. 0528-378686 of een e-mail sturen naar ginavanden-
berg@welzijndewolden.nl.
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Glasvezel 
Bent u van mening dat glasvezel er moet komen? Ja of nee?

Met deze vraag ben ik van plan de komende tijd inwoners 
van Koekange te benaderen. Waarom? 
Mijn zus en ik zijn van mening dat glasvezel er moet 
komen. Ongeacht of het ons in de toekomst iets meer kost 
dan op dit moment.
Willen we het platteland leefbaar houden is glasvezel van 
wezenlijk belang. De belasting van het internet zal in de 
toekomst verder toenemen en met de huidige verbindin-
gen zal dat grote problemen opleveren. Omdat internet 
niet meer weg te denken is in deze tijd zullen onderne-
mers zich niet meer gaan vestigen op het platteland als er 
geen of onvoldoende bereik zal zijn. 
In Koekange staan zoveel huizen, boerderijen te koop. 
Voor potentiële kopers zal snel internet een pré zijn. 
De jeugd groeit op met social media. Voor hen is het van 
groot belang dat er snel en goed internet in het dorp 
aanwezig zal zijn in de toekomst, zodat Koekange leef-
baar blijft. Voor thuiswerkers, voor degene die vaak films 
downloaden, voor verenigingen, voor ondernemers, voor 
het onderwijs is dit van wezenlijk belang. En wat denkt u 
als oudere en de zorg in de toekomst? (Zie Wolder Courant 
van donderdag 7 mei 2015)

Vaak hoor ik: is veel te duur. Zoals u in de voorlichting en 
op de site heeft kunnen lezen zullen de kosten voor glas-
vezel niet veel duurder worden dan de huidige tarieven. Voor de toekomst en 
voor ons nageslacht is het gewoon een must dat glasvezel er komt.

Het is van groot belang dat glasvezel door gaat. Zo niet, dan is dat een 
gemiste kans. Deze kans krijgen we niet weer. Het rijk, provincie en gemeen-
ten slaan de handen in één voor glasvezel in heel Drenthe (en daarom nu 
geen aansluitkosten). We moeten zorgen voor goede voorzieningen in/op 
het dorp en dat de jeugd niet wegtrekt naar de steden etc. om deze reden.

Glasvezel gaat er komen als 70% van alle woningen in De Wolden meedoen. 
Van de 9842 woningen in De Wolden hebben inmiddels 2200 huishoudens 
de intentieverklaring getekend om mee te doen.
Doet u ook mee? Wij wel.
Voor meer informatie: http://glasvezeldewolden.nl/

Voor ons is één ding duidelijk: glasvezel geen twijfel. Een must.
   

Freek Heuvelman: 
Glasvezel een must

Jennie Heuvelman-
Zwiers: Glasvezel 

jazeker
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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 
 

 

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

Winter Kilo’s Weg

Ook moeite om de winterkilo’s te laten smelten?
Gewichtsconsulente Marja Spies organiseert een 
cursus Winter Kilo’s Weg. 
In 6 avonden wordt, stap voor stap, naar een 
gezonde manier van eten toe gewerkt, met als 
gevolg een gezond gewicht. 
Elke avond is er een (vrijwillig) weegmoment en 
wordt er een thema over gezonde voeding en afvallen 
behandeld. 
Door de kleine groepsgrootte (max. 6 personen) is er ruimte om eigen erva-
ringen te bespreken.
De eerste avond is op maandag 18 mei a.s. van 19.30-21.00 uur.
De cursus zal worden gehouden in Koekange, Koekangerveldweg 3. 
Het is mogelijk dat (een deel) van de cursus uit de aanvullende ziektekosten-
verzekering vergoed wordt. 

Voor meer informatie en aanmeldingen: 
www.marjaspies.nl of telefoonnr.: 06-11537022.
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Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

Feestje vrijwilligers kinderclubwerk 

Vrijdagavond 24 april was het dan toch zover. 
Alle vrijwilligers werden om 20.00 uur bij Bloem 
en Ri verwacht.
Meer dan 20 vrijwilligers konden we welkom 
heten. We begonnen met koffie en iets lekkers. 
Wat we gingen doen was een verrassing. We 
werden in kleine groepjes verdeeld, en gingen 
spelletjes doen, van sinaasappelslingeren tot het 
maken van een schilderij en lied. In de pauze 
was er een koud en warm hapje. Ook werd 
Jannie Koene in de bloemetjes gezet. Jannie was 
dit jaar 25 jaar vrijwilligster bij kinderclubwerk, 
Jannie van harte gefeliciteerd en we hopen dat 
je nog een aantal jaren vrijwilligster wil zijn. 
Ook hebben we die avond van enkele vrijwil-
ligsters afscheid genomen, nl Christina Buiter, Alice Brinkman, Esther vd 
Haar, Annelies Karlas en Marjolein Hamberg. Jullie ook erg bedankt voor 
jullie inzet voor het kinderclubwerk. Na de zomervakantie komt het nieuwe 
boekje van kinderclubwerk weer uit, met weer alle clubs die volgend seizoen 
gaan start en eerst even vakantie. 
Nogmaals willen we alle vrijwilligers en ouders die het afgelopen seizoen 
weer hebben geholpen hartelijk danken en hopelijk kunnen we volgend sei-
zoen weer een beroep op jullie doen.
Fijne vakantie! 

Groeten Het kinderclubwerk Koekange    
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Levend Ganzenbord
Op zaterdag 16 mei wordt er vanaf 14.00 uur LEVEND GANZENBORD georga-
niseerd op het Struunpad in Koekangerveld.
Gooi met de dobbelsteen en zie waar je uitkomt! Vaak moet je een leuke 
opdracht uitvoeren voor je verder mag. Welke groep bereikt als eerste de 
finish?
Iedereen tot en met 12 jaar mag aan het spel meedoen, maar natuurlijk mag 
je papa’s, mama’s, broers en zussen en opa’s en oma’s meenemen.
Het spel wordt onder begeleiding van volwassenen gespeeld.
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar acdeveldhoek@gmail.com.  
Geef in het mailtje ook even je leeftijd aan.
De deelname is gratis!
We verzamelen bij dorpshuis De Veldhoek. Het dorpshuis is vanaf 13.45 uur 
geopend.

Bevrijdingsvuur
Lopers van de loopgroepen uit De Wijk en Koekange hebben op 5 mei het 
bevrijdingsvuur opgehaald uit Wageningen. Daarbij ondersteund door de 
Oranjevereniging De Wijk en de belangenvereniging Koekange. Om 01.00 
uur ’s nachts kregen ze het vuur aangeboden. Waarna er een afstand van 
ruim 120 kilometer werd overbrugd. Door het slechte weer, met zware 
regenbuien en veel wind bleek dit een loodzware opgave.
Om ongeveer 9.30 uur kwam de groep aan bij de Ned. Hervormde 
Kerk in Koekange, waar ze muzikaal welkom werden geheten door de 
Bergklanken. Na een welkomstwoord door Burgemeester de Groot werd 
hier het vuur ontstoken, en volgde het overdrachtsmoment door de 
Werkgroep 40/45 aan de Historische Vereniging De Wijk/ Koekange. 
Rond 10.30 uur gingen de groep (inclusief Burgemeester) hardlopend rich-
ting De Wijk. Daar kwamen de lopers onder begeleiding van Apollo om 
11.00 uur aan bij de molen. Vele dorpsgenoten waren daarbij aanwezig. Na 
een welkomstwoord door Tong Sja Lau van de Oranjevereniging sprak de 
Burgemeester tot de aanwezigen. Ab Bruintjes van de Werkgroep 40/45 was 
aanwezig om het monument voor de molen over te dragen.
De werkgroep heeft 2 jaar geleden het boek ‘Van de Baron tot het Melkkarretje’ 
uitgegeven. In dit boek zijn de oorlogsherinneringen van inwoners uit De 
Wijk en Koekange vastgelegd. Tijdens de presentatie van het boek beloofde 
de werkgroep dat wanneer er geld over zou blijven er een herinneringsmo-
nument zou komen voor die dorpsbewoners die vaak met gevaar voor eigen 
leven hulp boden aan hen die gevaar liepen of honger en/of onderdak zoch-
ten. Dit boek is goed verkocht zodat er een bedrag van duizend euro over 
bleef voor een monument. 
Steenhouwer Pladdet uit Koekange heeft op een mooie veldkei de herin-
neringtekst gemaakt. Deze steen is geplaatst voor de Molen in De Wijk. In 
Koekange staat een zuil met dezelfde tekst. Zodat deze mensen nu en later 
niet vergeten worden. De werkgroep wordt binnenkort ontbonden.
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Geslaagd schoolvoetbaltoernooi op Koningsdag bij v.v. Vitesse’63

Op Koningsdag, 27 april 2015, vond bij v.v. Vitesse ’63 voor de 35ste keer 
het Koningsdag schoolvoetbaltoernooi plaats. Veel ouders hebben vast ook 
meegedaan met dit toernooi dat haar 7de lustrum vol maakt. Het was prima 
voetbalweer en veel ouders stonden langs de lijn hun kinderen aan te moe-
digen. Het is geweldig te zien dat er elk jaar weer zoveel kinderen meedoen 
aan dit toernooi en dat er zoveel mensen in beweging zijn om het toernooi 
tot een succes te maken.
Aan dit toernooi hebben 22 verschillende teams van de basisscholen 
uit Koekange (CBS Prins Johan Friso en OBS de Rozebottel), Ruinerwold 
(Harm Vonck school en Basisschool de Arendsvleugel), Oosteinde (OBS de 
Wezeboom) en Echten (OBS ´t Echtenest) meegedaan. Op vijf velden werd 
er door alle teams fanatiek maar zeker ook sportief gespeeld en het publiek 
wist de spelers vaak nog net een beetje extra te motiveren.
Naast het voetbal was er ook een springkussen en een voetbalgoal met 
snelheidsmeter neergezet. Wie het aandurfde kon daar zijn schiettalent op 
testen. Er waren prachtige prijzen te winnen bij de verloting, de hoofdprijs 
werd gewonnen door: Janine Hendriks, een tegoedbord t.w.v. € 75,- te beste-
den bij de Westerbergen in Echten. 
De kampioenen van dit jaar zijn geworden: groep 3/4: De Wezeboom, groep 
5/6: De Arendsvleugel en groep 7/8: De Arendsvleugel.                                      
Na de prijsuitreiking van het voetbaltoernooi, ging de muziek aan en 
bleef het nog lang gezellig in 
Koekange.
Deze dag kan natuurlijk alleen 
gerealiseerd worden met 
behulp van enthousiaste vrij-
willigers. Hierbij willen we 
dan ook alle vrijwilligers en 
sponsoren hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage aan deze 
dag.
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BHV cursus

Op 3 juni 2015 houden wij weer  onze BHV herhalingscursus in de achterzaal 
van dorpshuis de Schakel in Koekange van 13:30 tot 17:00 uur.
Wilt u ook hieraan meedoen ? dat kan. U kunt zich opgeven bij Jennie Zwiers, 
beheerder dorpshuis de Schakel, tel. 0629401859.
Praktische vaardigheden staan in onze cursus centraal. Wij richten ons met 
name op de praktijk van levensreddende handelingen, brandbestrijding en 
het gebruik van de defibrillator.
De volgende onderwerpen komen in de BHV herhalingscursus aan de orde. 
- Welkom, voorstelronde
- Opbouw BHV Organisatie
- Praktijk blussen
- Praktijk reanimatie en uitleg AED
- Rautek (bewustzijnlijn)
- Draaien van buik naar rug (bewustzijnlijn)
- Stabiele zijligging (bewustzijnlijn)
- Verslikking
- Uitleg cursisten login
Deze cursus wordt gegeven door Kompas Veiligheidsgroep BV, Nijmegen

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

 
 

  
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
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Uw Eigen Drogist
Jeannette

Drogisterij-Parfumerie-Verfspeciaalzaak

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange
Tel. 0522 - 451252
www.drogist.koekange.com

OP = OP
35-40% OPHEFFINGSKORTING

van 18 t/m 23 mei
GEHELE ASSORTIMENT

Zie voorwaarden in de winkel!

Workshop ‘eerste hulp verlenen’ Rode Kruis

Het Rode Kruis gaat een workshop ‘eerste hulp verlenen’ organiseren in 
Koekange op dinsdagavond 2 juni a.s.
Deze workshop is geschikt voor iedereen van 15 – 90 jaar. 
Heeft u altijd al eens willen weten hoe zo ’n AED werkt of hoe dat nu gaat 
met een reanimatie? Wat je moet doen bij een ernstige allergische reactie, of 
bij brandwonden, botbreuken of ernstige bloedingen?

Deze workshop is nieuw ontwikkeld door Het Rode Kruis om burgers in circa 
2-3 uur tijd EHBO vaardigheden aan te leren.  U heeft daarom de mogelijk-
heid om als eersten van Nederland dit programma te kunnen volgen. Deze 
workshop wordt als pilot eenmalig GRATIS aangeboden door Het Rode Kruis. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol is vol. Opgave en deel-
name via volgorde van binnenkomst.

Plaats: Koekange
Locatie: in het zaaltje van de Hof
Adres: de Meidoorn 16
Datum en tijd: dinsdagavond 2 juni van 19.30 – 22.00 uur
Opgave: Jeanet Scheper, tel. 0522-452105
Email: jeanetscheper@msn.com
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Afsluiting seizoen kinderclubwerk

Op woensdagmiddag 29 mei kwamen 
65 kinderen naar het Platte Dakkie voor 
de afsluiting van de kinderclubs.
De kinderen gingen in groepjes op pad 
en gingen speuren naar foto’ s. Waar zijn 
deze foto ’s van en op welke plek? Ze 
kwamen langs de kerk en gingen over 
het schelpenpaadje naar de Langedijk. 
Onderweg moesten ze diverse vragen 
beantwoorden, bijv. hoeveel inwoners heeft Koekange? En Koekange ligt 
in gemeente de Wolden, kun je nog 5 plaatsen noemen die in de gemeente 
de Wolden liggen? Bij het korfbalveld gingen de kinderen korf gooien en op 
het doel schieten op het voetbalveld. Koekhappen was het in de speeltuin. 
De kinderen namen de speurtocht erg serieus, het duurde even voordat alle 
groepen weer binnen waren. De meeste groepen hebben alle foto’s kunnen 

vinden, goed speurwerk jongens en meisjes!
Koekange heeft 2450 inwoners. De groepen 
4 en 6 zaten hier dicht bij met 2400 en 2500 
inwoners. Dat was dus een gedeelde eerste 
plaats, groepen 5 en 8 scoorden met de 
tweede en derde plaats. Onderweg werden de 
kinderen getrakteerd op ranja en de kinderen 
kregen een suikerspin.
Deze middag was een succes. Bedankt alle 
kinderen voor het meedoen en de vrijwil-
ligers voor het helpen! Tot in het nieuwe sei-
zoen bij het kinderclubwerk. We hopen dat er 
weer veel kinderen mee willen doen.

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
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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

Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt 
dat niet meer alleen? Gebruik dan de 
duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers 
die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tus-
sen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten 
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609. 
Veel fietsplezier!

Mededeling:
KSV Koekange biedt de mogelijk-
heid om klootschietspullen te 
huren. Tevens verhuren we ook een 
partytent, afm. 5 x 8 meter.
Inlichtingen te verkrijgen bij Annie 
Dekker, tel.: 45 13 12

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

“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
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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 27 mei 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 21 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

13 mei De Koegang nr. 10
14 mei Highland games - Smeengeweg - 14.30 uur
16 mei Zitmaaierrace op het terrein bij Kuiper - vanaf 10.00 uur
16 mei  Levend ganzenbord - Struunpad Koekangerveld - verzamelen dorpshuis De 

Veldhoek vanaf 13.45 uur
18 mei  Winter Kilo’s Weg - cursus 1e avond - Koekangerveldweg 3 - 19.30-21.00 uur
18-22 mei  Nat. Zwemvierdaagse; org. De Reestduikers - Zwembad De Slenken de Wijk
21 mei Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
21 mei  Tuinkring Koekange naar de bijzondere vaste plantenkwekerij Coen Jansen 

in Dalfsen, vertrek 13 uur bij de Spar.
21 mei  Bewonersavond Koekangerveld EnergieNeutraal - de Veldhoek - 20.00-

22.00 uur
27 mei De Koegang nr. 11
28 mei Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
29 mei Samen aan Tafel – De Schakel - 11.30 uur
29 mei  Nachtvlinders kijken op het Struunpad - Veldhoek, Koekangerveld- 20.30-

23.00 uur
30 mei Wandeltocht van Schakel tot Schakel
  2 juni  Workshop ‘Eerste hulp verlenen’; Rode Kruis - zaaltje van de Hof - 19.30-

22.00 uur
  3 juni BHV-cursus - De Schakel - 13.30-17.00 uur
10 juni De Koegang nr. 12
17 juni Sterkste man/vrouwcompetitie - feestterrein
17 juni   Tuinkring Koekange Kraam op de Braderie Koekange met verkoop van plant-

jes enz.
24 juni De Koegang nr. 13 - laatste Koegang voor de zomerstop
30 juni  Tuinkring Koekange naar Chris Bruinsma, tuin met vijvers, borders, boom-

gaard te Zuidwolde - vertrek 13.30 uur Spar

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


