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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
11 maart 11.00 uur Ds. de Haan Zwolle
 15.30 uur Ds. L. Sollie Meppel
14 maart 19.30 uur Ds. P.K. Meijer Meppel Biddag
18 maart 11.00 uur Ds. Dunnewind Heemse
 15.30 uur Ds. R.W.J. van Ommen Rouveen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
11 maart 10.00 uur Mw.ds. A. Donker-Kremer  Hoogersmilde  
   Kerk zonder drempels
14 maart 19.30 uur Ds. J.W. Muis Biddag
18 maart 10.00 uur Ds. B. H. Steenwijk Nijkerk

Protestantse Gemeente Koekange
11 maart  Ds. G. Naber   Ruinen 
   4e  zondag 40 dgn
18 maart 9.30 uur Mw. T. Koster Meppel 
    5e  zondag 40 dgn 
   Na Bidstond

Kerkdiensten

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Reica Reizen 
Samen met u op reis 

 
 
 
 

       
 
 
        
        
 
 
 

 
 

Kijk voor meer informatie op: 
  www.reicareizen.nl of bel 0521-350429 
  Ook voor onze dagtochten  
 

Onze meerdaagse reizen in 2018 
§ Kaprun Oostenrijk 

9 t/m 17 juni 
§ Spreewald 

24 t/m 30 juni 
§ Beieren 

9 t/m 15 september 
§ Dolomieten met Almabtrieb  

25 sept t/m 3 oktober 
§ Herfstkleuren in de  

Saksische Schweiz 
21 t/m 26 oktober 
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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 spikkelsteelveldridderzwam

Formeel behoren paddenstoelen niet tot het plantenrijk of het dierenrijk, ze 
vormen een eigen categorie. Of zoals dat in de taxonomie heet, ze behoren 
tot de rijk van de Fungi. Qua opbouw van hun celstructuur zijn ze nog het 
meest verwant aan dieren. Onder de paddenstoelen komen de meest bijzon-
dere namen voor. Wat te denken van de judasoor, de aardster, de braakrus-
sula of het waaiertje. Het is een kleine maar vooral willekeurige greep uit de 
vele soorten paddenstoelen die alleen al in Nederland voorkomen.
De naam van een paddenstoel kan soms heel lastig zijn, maar vaak is het een 
kwestie van de zintuigen gebruiken. Soms zelfs proeven, wat niet betekent 
dat je de betreffende paddenstoel gelijk helemaal moet opeten. Je dient er 
een klein stukje van af te halen om te proeven. Bij het stinkparasolletje moet 
je ruiken, het heeft een doordringende geur. Voor de gouden koraalzwam of 
het varkensoor moet je kijken. De eerste is goudkleurig en lijkt veel op het 
koraal uit zee. Het varkensoor behoeft denk ik geen uitleg. Bij de spikkel-
steelveldridderzwam is het ook een kwestie van kijken.
Deze forse, bleke paddenstoel heeft een hoed met een diameter van 12 cen-
timeter. In het veld is deze goed te herkennen aan de unieke steel met de 
zwarte tot okerbruine, mooi geformeerde schubjes op een witte ondergrond. 
Die hebben wat weg van spikkels. De hoed is in het midden licht ingedrukt 
of heeft hier een bultje zitten die grijs- tot okerkleurig kan zijn.
De spikkelsteelveldridderzwam is met een kleine opmars in Nederland 
bezig. Hij groeit graag bladerhopen, compost, humusrijke grond of zaag-
sel, veelal vermengd met grovere houtdeeltjes zoals houtsnippers of takjes. 
Vooral die houtsnippers zie je tegenwoordig vaak in singels of parken liggen, 
nadat de plantsoenendienst langs is geweest om te snoeien. Hij behoort tot 
een geslacht, waarvan er in Nederland ongeveer twintig soorten voorkomen. 
Voorbeelden van deze soorten zijn de okerkleurige, de zwartwitte, de kort-
stelige en de grijze veldridderzwam.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Feestelijk concert jubileum Amoor orgel in Berghuizen

Zondagmiddag 25 februari vond in 
de kerk van Berghuizen ter gele-
genheid van het 275 jarig bestaan 
van het orgel een bijzonder con-
cert plaats. Euwe en Sybolt de Jong 
bespeelden het jubilerende Amoor 
orgel vierhandig met beroemde 
cantates van Bach. De cantates zijn 
bewerkt door Sybolt de Jong voor 
het vierhandig orgelspel en lie-
ten de bezoekers alle kwaliteiten 
van het jubilerende  Amoor orgel 
horen.
De gebroeders De Jong begeleidden tijdens het concert ook het ensemble 
dejongdejongplus op twee harmoniums. Het ensemble zong folksongs en 
hymnes. Zij beroerde de gevoelige muzikale snaar door samen met de con-
certbezoekers een uitvoering van Abide with me te zingen.

Jubilerend orgel
Het Amoor orgel kon in 1883 worden aangekocht dankzij een gift van het 
echtpaar  W.A. Geerts en R.K. Reinders. De weduwe van Geerts zette een 
eerdere lening van fl 1.000 om in een schenking met als voorwaarde dat er 
een orgel voor de kerk in Berghuizen zou worden gekocht. Tijdens het druk 
bezochte concert waren vele nazaten van de schenkers aanwezig. De meer-
derheid van hen is  ook nu nog woonachtig in de regio, met name Koekange 
en Ruinerwold.

Orgelschild en informatiepanelen
Voorafgaand aan de ochtenddienst  is ter gelegenheid van het jubileum van 
het orgel het ‘orgelschild’ teruggegeven aan het orgel. Het orgelschild was 
bevestigd op de balustrade van het orgel, maar was tijdens de restauratie 
in 1951 verwijderd. Doordat er een zogenaamd rugwerk werd geplaatst, 
was er geen ruimte meer voor het orgelschild. Het orgelschild is nu volledig 
gerestaureerd en weer teruggeplaatst in de kerkzaal. Ook zijn er twee pane-
len ontworpen, gemaakt en geplaatst die informatie geven over de historie 
van het orgel.
De organisatie kijkt terug op een zeer succesvol concert en dankt alle spon-
soren en concertbezoekers voor hun (ook financiële) bijdrage in het mogelijk 
maken van het concert en het behoud van het orgel.
info over kerk en orgel: www.middelpuntberghuizen.nl.
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Potgrondactie KV Kia 

Ook dit jaar houdt Korfbalvereniging KIA een potgrondactie. We komen op 
zaterdag 10 of op 17 maart bij u langs. U kunt ons verwachten tussen 9.00 
en 13.00 uur. U kunt de potgrond ook ophalen bij de kantine op bovenge-
noemde tijden. Ook kunt u de potgrond vooraf bestellen via de mail: kia.
koekange@hotmail.com. Indien U niet thuis bent op bovengenoemde dagen, 
kunt u vooraf betalen. Wij brengen de potgrond dan bij u thuis. Geef dit dan 
even door via de mail. 

Met sportieve groet, Korfbalvereniging KIA 

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Kœkange en Kœkangerveld
hebben wat te ki�en op 21 maart !

 1. Jan ten Kate
 8. Harold Benning
 13. Harry Scheper
 

 16. Ageeth Heuvelman
 21. Jurrian Barelds
 25. Albert Kreulen

www.gbdewolden.nlwww.gbdewolden.nl

2525

Ik zeg dœn!
Maak kennis met deze kandidaten 
op onze website!
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation

Landgoeddiner

Voor 2018 hebben we de datums gepland voor het Landgoeddiner, zie ‘acti-
viteiten’ op de onze website www.welgelegen.com. Ook dit jaar zal de tuin 
ons weer inspireren. Het tuin plan ligt klaar en de eerste zaadjes gaan bin-
nenkort de grond in. Wij nodigen u dan ook graag uit voor ons Landgoed 
diner. De diners worden bereid met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin 
en lokale (biologische) producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten. 
Als afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost  
€ 22,50 p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze 
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu op 
de website bekend gemaakt. 
Onze eerstvolgende Landgoeddiners staan gepland op: 
Vrijdag 16 maart 2018, vrijdag 13 april 2018 
en Moederdagbrunch op zondag 13 mei 2018 (€ 20,00 p.p) 

www.welgelegen.com
Familie Bout
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Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen
In gesprek met Reinard en Carla Tuin

Zolang de mens bestaat, heeft hij – en zij natuurlijk – gereisd, getrokken, 
gezworven. Soms uit noodzaak, soms uit verveling, vaker uit nieuwsgierig-
heid. Het zit kennelijk in ons bloed. 
Al wist schrijver Simon Carmiggelt al: ‘Dat is het voordeel van reizen: het 
verruimt de blik en scherpt ons in hoe verrukkelijk het thuis is.’

Reinard en Carla Tuin uit Uffelte hebben de juiste combinatie gevonden door 
als Reica Reizen – we herkennen de voornamen in de bedrijfsnaam – reizen 
aan te bieden waarin men zich op weg thuis voelt. Wat is het succes van hun 
formule?
Reinard (Wapserveen 1959): ‘Ik denk de kleinschaligheid. Wie met ons op 
reis gaat, weet zich verzekerd van persoonlijke aandacht en kwaliteit. De 
gezelschappen zijn ook heel homogeen: zelfde regio, vrijwel altijd zelfde 
leeftijdscategorie, zelfde streektaal, zelfde doel. Dan voel je je meteen al een 
stuk meer op je gemak. Onze klanten – en al jarenlang ook vaste klanten – 
komen van Emmeloord tot Emmen en alles wat daartussen ligt.’
Carla (Joure 1957): ‘We zijn ruim twintig jaar geleden begonnen met een 
wintersportreis. Eerst met familie en vrienden en pas veel later met meer-
daagse reizen voor ouderen. Het jongere publiek kiest toch voor andere 
reizen. Ouderen willen graag meer georganiseerde, verzorgde reizen, wat 
meer rust- en stopplaatsen. Omdat we zelf ook wat ouder zijn, begrijpen we 
ze misschien ook beter.
Voor Boom Reizen reed altijd een bus van Boerhof. Een collega van Reinard 
zou een rit rijden naar Berlijn, maar was plotseling verhinderd. Toen werd 
Reinard gevraagd of hij die rit niet kon overnemen. Hij kreeg alleen geen gids 
mee en moest alles zelf organiseren. Dat vroeg om improvisatie, maar het 
bleek een succes. Reinard kende Berlijn al goed, anders begin je er natuur-
lijk niet aan. Hij nam de opdracht alleen aan op één voorwaarde: dat ik zou 
meegaan. En dat was in orde. Voor die tijd was Reinard vaak dagenlang 
onderweg en was ik alleen met de kinderen. Ik heb zijn werk vaak vervloekt. 
Maar toen we samen weg konden, werd het ineens leuk. We zijn helemaal op 
elkaar ingespeeld. Je kunt elkaar dan ook makkelijker corrigeren en sneller 
op iets wijzen.’
Reinard: ‘Omdat we voor een wat ouder publiek meerdaagse reizen aanbie-
den, hebben we een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan boord. Alle 
twee zijn we voor de bediening ervan opgeleid en houden we met jaarlijkse 
opfriscursussen onze EHBO-kennis bij. Wij bieden dit jaar meerdaagse reizen 
aan. In juni gaan we bijvoorbeeld naar Kaprun (Oostenrijk) en wat later naar 
het Spreewald (Duitsland). In september naar het Beierse Woud. In oktober 
naar de Dolomieten (Italië) en een week na terugkomst naar de Sächsische 
Schweiz (Duitsland). Op www.reicareizen.nl kun je ons programma volgen. 
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En je inschrijven als je belangstelling 
hebt.’
Carla: ‘We reizen met een luxe touring-
car van de firma Boerhof uit Meppel. 
Die is aangesloten bij de ANVR en 
de Stichting Garantiefonds Reisgelden. 
Onze annuleringsvoorwaarden zijn 
gelijk aan de ANVR-voorwaarden. Dus 
dat is wat ons betreft ook verzorgd.’
De Chinese schrijver Lin Yutang (1895-
1976) merkte eens op: ‘Een goede rei-
ziger is iemand die niet weet waar hij heen gaat en een volmaakte reiziger 
weet niet waar hij vandaan komt.’
Carla: ‘Volmaakte mensen bestaan niet, dus richten wij ons ook op die goede 
reiziger die niet weet waar hij aankomt. Wij organiseren namelijk elk jaar 
verrassingstochten: Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Dat zijn dag-
tochten hier in Nederland; meestal een evenement of een soort excursie. Het 
is een doorslaand succes. We hebben in vorige jaren bijvoorbeeld zandsculp-
turen bewonderd en een tuinenroute in Noord-Holland gevolgd. Wat het dit 
jaar wordt, kan ik niet verklappen, maar mensen vinden het prachtig eens 
aangenaam verrast te worden.
Inmiddels hebben we veel vaste groepen die al jaren met ons meegaan: 
een ouderenbond, een bond van plattelandsvrouwen, buurtverenigingen. 
Dagtochten kunnen helemaal ‘op maat’ worden georganiseerd. Wanneer de 
kinderen bijvoorbeeld hun ouders voor hun zoveel-jarige trouwfeest een 
dagtocht met familie en vrienden willen aanbieden, kan dat tot in de kleinste 
details, tot in de puntjes worden geregeld. Wij zorgen voor een goede prijs-
kwaliteitverhouding.’
Reinard: ‘Ook bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties en verenigingen kun-
nen we op die manier helpen om ‘teambuilding’ gestalte te geven. Daarnaast 
verzorgen we ook alleen het vervoer naar en van een concert of ander eve-
nement.’
Carla: ‘De mooiste reis vond ik persoonlijk Boedapest. Daar hebben we prima 
contacten aan overgehouden: een hotelier die er echt alles aan doet om het 
de mensen naar de zin te maken. We zijn daar al vier keer geweest. Die reis 
loopt dan ook altijd goed. De Dolomieten-reis vinden wij ook heel fijn. Doen 
we ook al jaren. En de Kaprun-reis is ook een verzekerd succes: Oostenrijk is 
een prachtig land en mensen komen er ook graag. Er is een goede dienstver-
lening, de hotels zijn altijd goed, de mensen zijn vriendelijk en je kunt je er 
redelijk verstaanbaar maken. Wij staan achter elke reis die we aanbieden. Als 
het ons niets lijkt, gaan we er niet mee door. Ook wij moeten ons er prettig 
bij voelen. En dat gebeurt als onze klanten tevreden zijn.’

Tekst: Jan van Helvoort  Foto: Reica Reizen



10

“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

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

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.

Woont u nu op 
een mooie plek, 
maar wordt de tuin 
u soms teveel?
Bel gerust eens.
 
Aanhanger wit zand 
of zwarte grond nodig? 
Dit is vanaf nu ook bij 
ons af te halen.
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Debatavond – Speeddaten met de raad!

13 maart is de speeddateavond met de gemeenteraad! Jongeren kunnen op 
deze avond erachter komen wie hun lover of loser is van de raad, delen jullie 
dezelfde ideeën of zijn jullie het totaal niet met elkaar eens? Dit is de kans 
om recht in hun gezicht te zeggen wat je nou écht vindt van jouw omge-
ving! Wat kan je verwachten? Speeddaten, like-dislike en 1 vs 1 battles… Doe 
dit onder het genot van een lekkere borrel in Uitgaanscentrum De Klok in 
Ruinerwold vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. 
PS: Vervoer is geen issue, carpoolen met een raadslid uit je omgeving wordt 
voor je gehosseld. Laat het ons weten via social media of de email!

JRDeWolden
Jongerenraad De Wolden

info@jongerenraaddewolden.nl

Crea Cafés in de bibliotheken

Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die gepland zijn in de biblio-
theken in De Wolden. U bent welkom in Zuidwolde en De Wijk op 15 maart 
tussen 14.00 en 16.00 uur. In Ruinen is het Crea Café op 21 maart van 9.30 
tot 11.30 uur. 
Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan 
bent u van harte welkom! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of 
handwerkje meeneemt, maar voor de gezelligheid langskomen kan natuur-
lijk ook. De Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, leden 
en niet-leden van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor u klaar en de 
toegang is gratis.  
De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken in De Wolden en Welzijn 
De Wolden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betref-
fende bibliotheek of kijk op www.welzijndewolden.nl.

Leden van de IJsbaanvereniging Voorwaarts en 
Speeltuinvereniging De Hommel, opgelet!

Zoals jullie hebben gemerkt, is het toch nog erg koud geworden, en is de 
ijsbaan alsnog open gegaan. Hierdoor gaan we nu dus niet meer naar Thialf.
Dus het schaatsen op 9 maart in Thialf gaat NIET door.
Misschien volgend jaar weer.

Namens de IJsvereniging en de Speeltuinvereniging
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Nu volop 
violen en voorjaarsplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

www.zzwd.nl 
Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 
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Home Again 
Zondag 11 maart tweede ‘Kerk Zonder Drempel’ in Berghuizen
Na de succesvolle aftrap op zondag 28 januari 
staat op 11 maart de tweede laagdrempelige 
viering in de kerk in Berghuizen op de rol. 
Samen met dominee Anja Donker-Kremer bekijken 
we het verhaal van Ruth. Voelen we ons wel eens een 
vreemde? Waar voel je je thuis? Speciaal voor deze 
dienst hebben we een live-band samengesteld, die 
een mix van moderne popmuziek en opwekking 
speelt. Welke aspecten uit het verhaal van Ruth 
zien we terug in ons dagelijks leven? Door de 
laagdrempelige benadering is deze viering 
geschikt voor iedereen, zeker ook wanneer je 
de kerk niet vaak bezoekt! De deuren staan voor 
iedereen open. Om 10.00 uur starten we met een kop koffie, om 10.30 uur 
begint de dienst. 

Kandidaat raadsleden bezoeken Bibliotheek de Wijk

Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers binnen gemeente de 
Wolden? Wat vinden zij belangrijk? En wat juist niet? In aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen, organiseren de  Bibliotheken van de Wolden 
‘Groet & Ontmoet’-bijeenkomsten in de gemeente. “Hiermee bereiden we 
inwoners voor op het maken van een stemkeuze”, zegt Thijs Torreman, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Biblionet Drenthe. De Bibliotheken 
in de Wolden nodigen iedereen uit om langs te komen op 13 maart tussen 
15.00-17.00 uur. 
Bibliotheek de Wijk nodigt iedereen uit om langs te komen, kennis te maken 
met raadsleden en in gesprek te gaan over actuele, lokale onderwerpen op 
dinsdag 13  maart van 15.00-17.00 uur.
Voor een actueel overzicht van alle bijeenkomsten en meer informatie:
bibliothekendrenthe.nl/verkiezingen.

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Koersbalclub

Wij hebben al jaren een gezellige koersbalclub, maar het ontbreekt ons aan 
leden. Het zou zonde zijn dat de club opgeheven wordt. Er zijn de laatste 
jaren ook al activiteiten gestopt.
Kom op woensdagmiddag eens vrijblijvend kijken. Dan kun je meedoen om 
te kijken hoe het gaat en het is ook nog eens goede beweging.
Wij beginnen om twee uur en het duurt tot kwart voor vier (het kan wel een 
beetje uitlopen) achterin het dorpshuis.

Met vriendelijke groet en hopende tot ziens
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Jubileum Mannenkoor “De Brincksanghers” 

Dit jaar viert het mannenkoor “De Brincksanghers” uit Havelte het 35-jarig 
jubileum. Het koor, dat destijds aan de stamtafel  is opgericht, bestaat uit 
een 30-tal leden uit Havelte en omgeving. Het koor staat onder inspire-
rende leiding van dirigente Trijnie de Boer. Onder haar leiding brengen “De 
Brincksanghers”  evergreens, Ierse folksongs en countrynummers ten geho-
re. Naast het eigen concert verlenen “De Brincksanghers” ook hun mede-
werking aan diverse festiviteiten. “De Brincksanghers” repeteren elke don-
derdagavond in “De Veldkei” te Havelte en zijn voortdurend op zoek naar 
mannelijke zangers die het koor kwalitatief kunnen versterken.
Ter ere van hun 35-jubileum heeft het mannenkoor “De Brincksanghers” 
een bijzonder concert georganiseerd. Als gastkoor hebben ze hiervoor uit-
genodigd het “Enschede’s Byzantijns kozakkenkoor” (EBKK). Een koor dat  
jaarlijks vele optredens in heel Nederland verzorgt. Het EBKK brengt zowel 
Byzantijnse- als Kozakkenliederen ten gehore, deels ingevuld door een aan-
tal fantastische solisten. 
Omdat bij een vorig concert met het EBKK de zaal overvol was en er veel 
mensen teleurgesteld naar huis gestuurd moesten worden, is voor dit jubile-
umconcert uitgeweken naar “De Meenthe” in Steenwijk.
Mensen die willen genieten van prachtig, afwisselend koormuziek kunnen 
dus terecht op:
Zondag 11 maart vanaf 14.30 uur in “De Meenthe” te Steenwijk.
Kaartjes à € 10,- p.p.  zijn te reserveren: aan de kassa, online of telefonisch 
(0521-514004)
Voor meer informatie kijk op www.brincksanghers.nl.
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Te koop,  gevonden e .d .

Online boodschappen doen bij Spar Koekange 
 

Met zware tassen sjouwen? Niet nodig.  

Bestel eenvoudig online uw boodschappen bij uw eigen SPAR winkel. U kunt  
de bestelde boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf ophalen in de winkel.  
Handig toch?  

Dit is SPAR Online bestelgemak  

- Eenvoudig en makkelijk 
- Géén minimum bestelwaarde 
- Thuisbezorgd voor Ä 4,95 
- Gratis bezorgd bij bestelling vanaf Ä 50,- (excl. statiegeld), waar en 

wanneer u wilt 
- Gratis ophalen in de winkel wanneer u wilt  
- Geen betalingen online: u rekent veilig af aan de deur (pin of contant) of in 

de winkel 
- Online dezelfde prijzen als in de winkel 

 

Voor meer informatie of als u gebruik wilt maken van deze service  
website: www.spar@koekange.com 

 
	

 

Duofiets
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan 
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u 
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietste-
lefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of  tussen 18.00 
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!

The Passion uitgesteld 
De organisatie van The Passion Zuidwolde, een interkerkelijke muzikale 
voorstelling over het paasverhaal, heeft moeten besluiten tot uitstel van het 
evenement. Door trieste familieomstandigheden van de hoofdrolspeler die 
de rol van Jezus vertolkt, is een optreden op 24 maart niet mogelijk geble-
ken. 
‘’We respecteren natuurlijk de situatie van onze hoofdrolspeler. Volgend jaar 
gaan we The Passion alsnog realiseren. Er is al met veel enthousiasme aan 
gewerkt. Het verhaal met liederen, muziek en videobeelden is te bijzonder 
om niet te delen’’, aldus Geke Lopers en Susan van Arragon, initiatiefneem-
sters van dit project.
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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

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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Een gezellige en sfeervolle 

winkel vanaf maat 44 
              

Kom langs 
de koffie staat klaar! 

 
 

Openingstijden:     GROOTZZ 

Woensdag 9.30-17.30 uur   Handelsweg 19g 

Vrijdag 9.30-19.00 uur    7921 JR Zuidwolde 

Zaterdag 9.30-13.00 uur    06 45142095 
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Ledenvergadering Historische Vereniging de Wijk-Koekange

Op donderdag 22 maart 2018 om 20.00 uur houdt de Historische Vereniging 
de Wijk-Koekange de jaarlijkse ledenvergadering in het dorpshuis van 
Koekange (kleine zaal).
Na de pauze om ongeveer 20.30 uur laten wij met beeldmateriaal zien hoe 
de omgeving in onze dorpen door de tijd is veranderd.



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
Volgende uitgave 21 maart 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  7 maart De Koegang nr. 5
  8 maart 6e rond de tafelgesprek - De Schakel - 20.00 uur
  9 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
11 maart Concert ‘De Brincksanghers’ - De Meenthe Steenwijk - 14.30 uur
13 maart  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
16 maart Landgoeddiner – Landgoed Welgelegen – www.welgelegen.com
17 maart Pokertoernooi - De Schakel - 19.30 uur
21 maart De Koegang nr. 6
22 maart   Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
22 maart Jaarlijkse ledenvergadering - De Schakel (kleine zaal) - 20.00 uur
23 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart  Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
24 maart  Pubquiz - Pitch en Putt - Aanvang 20.00 uur 
  Team bestaat uit maximaal 5 personen. Teamticket kost € 7.50. 

Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.
30 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  3 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  6 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  7 april  GIGA Speelfestijn KV KIA - Korfbalveld - 10.00-12.00 uur
13 april Landgoeddiner – Landgoed Welgelegen – www.welgelegen.com
14 april  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
15 april Trekkerpuzzeltocht
20 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
21 april Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur  
24 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
28 april  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
  1 mei Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  5 mei  Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur 
10 mei Fietspuzzeltocht - Vertrek Dorpshuis De Barg’n Berghuizen

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 

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 - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
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