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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  1 april 11.00 uur Ds. van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. C. Kannis Loppersum 
  8 april 11.00 uur 
 15.30 uur Ds. Van Rijswijk
15 april 11.00 uur Ds. Van Rijswijk 
 14.00 uur Sing-in  

Gereformeerde kerk, Berghuizen
  8 april 9.30 uur Ds. J.W. Muis
15 april 9.30 uur Ds. J. Kooistra Dwingeloo

Protestantse Gemeente Koekange
  8 april 9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold 
15 april  9.30 uur  Ds. J. Woltinge Zwolle 

Kerkdiensten

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 
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Site: www.heroldpouwels.nl 
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Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 
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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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur pissebedden

Aan bepaalde friemelbeestjes hebben sommige personen een hekel. Soms 
gaat die hekel een stapje verder en hebben ze er zelfs angst voor. Heel 
bekend is de angst voor spinnen, ook wel arachnofobie genaamd. Zelf heb 
ik geen angst voor welk beestje dan ook. Wel heb ik een hekel aan muggen, 
vooral als ze mijn nachtrust verpesten. Laatst sprak ik met een niet nader te 
noemen collega, die een hekel heeft aan pissebedden. Voor mij een beetje 
vreemd, want het zijn totaal ongevaarlijke en vooral nuttige beestjes.
Dat “totaal ongevaarlijke” slaat op de Nederlandse pissebedden, die onder 
menig tegel of steen in een tuin te vinden zijn. Echter er bestaat één soort 
pissebed die voor bepaalde vissen wel “gevaarlijk” kunnen zijn. Over deze 
pissebed las ik onlangs een héél bijzonder bericht. Het betreft de tong-
etende pissebed en dit soort leeft in zee. Onder andere voor de westkust van 
Amerika. Deze pissebed kruipt bij bepaalde vissen via de kieuw naar binnen 
en gaat vervolgens naar de tong van de vis. Daar knijpt hij de bloedvaten af, 
waardoor de tong afsterft. De pissebed neemt tot slot de plek van de tong 
in en snoept mee met het voedsel, dat de onfortuinlijke vis vangt. Zoek voor 
de gein maar eens via Google of Youtube op zijn Latijnse naam: Cymothoa 
exigua.
Nu wil ik niet bepaalde personen onnodig bang maken, deze pissebed is 
ongevaarlijk voor de mens. En zoals hierboven al vermeld, van de pissebed-
den, die in Nederland op het vasteland leven, is niets te vrezen. Sterker nog, 
je zou ze vooral in de tuin moet stimuleren. Ze leveren namelijk een belang-
rijke bijdrage aan de verwerking van allerlei tuinafval.
Dat de Nederlandse pissebedden oorspronkelijk uit zee afkomstig zijn, blijkt 
wel uit het feit dat ze nog kieuwen onder hun dekschildjes hebben. Ze zijn 
niet voor niets verwant aan de kreeften. Vandaar hun voorkeur voor voch-
tige plekken en het feit dat ze zich overdag schuil houden onder stenen en 
andere voorwerpen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o.

Op maandagvond 23 april houdt de Belangenvereniging weer haar jaarlijkse 
ledenvergadering in Dorpshuis de Schakel. Op deze avond wordt het jaar-
verslag en het financieel jaarverslag besproken. Tevens wordt er afscheid 
genomen van bestuursleden en worden er nieuwe bestuursleden aangesteld. 
U bent als lid van harte welkom vanaf 20.00 uur. 

Voorlichting ‘Koekange Energie Neutraal in de toekomst!’
Vanaf 21.00 uur is er een voorlichtingsavond ‘Koekange Energie Neutraal in 
de toekomst!’ Deze voorlichting zal gehouden worden door de heer Pieter 
Brink, voorzitter van stichting SEN. De initiatiefnemers - Pieter Brink (archi-
tect bij B+O Architectuur en Interieur), prof. dr. Frans Stokman (verbonden 
aan de Rug), Jurr van Dalen (duurzaamheidseconoom) en Hedzer van Houten 
(voormalig woningcorporatiedirecteur) - vinden allen dat er een slag gesla-
gen moet worden om onze wereld duurzamer en onafhankelijk van fossiele 
brandstoffen te maken. Zij leerden elkaar kennen door dit gezamenlijk doel 
en richtten de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) op.  Architect Pieter 
Brink wil vooral versnelling in het proces van verduurzaming van onze 
samenleving en dat Nederland de doelstellingen gaat halen. En beter nog, 
dat er werk wordt gemaakt van een circulaire, zelfvoorzienende economie. 
Dat vereist regie, het is belangrijk de inwoners daarbij te betrekken.  De heer 
Brink zal een presentatie verzorgen over effectieve stappen om op korte ter-
mijn grote besparingen en duurzame opwekking van hernieuwbare energie 
te bereiken. Deze voorlichting is bedoeld voor elke inwoner van Koekange, 
ook als niet-lid van belangenvereniging bent u dus van harte welkom om aan 
te schuiven vanaf 20.45 uur. De koffie staat klaar! 
Laten we samen werken aan een groenere toekomst voor Koekange en haar 
inwoners!
Namens de Belangenvereniging Koekange e.o.
Graag tot ziens op maandag 23 april om 20.00 uur voor de leden-
vergadering en vanaf 20.45 uur voor de voorlichting van SEN in 
Dorpshuis de Schakel.
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Koekange gezond!

Huisartsenpraktijk Koekange organiseert op donderdag 19 april, 
tussen 14.00 en 17.00 uur, een markt over gezonde leefstijl
Op deze markt informeren wij u over chronische aandoeningen, gezonde 
voeding, stoppen met roken en gezond bewegen. Tevens is er de start van 
het wandelprogramma ‘Elke stap telt in Koekange’.
De markt wordt gehouden in de hal van ‘de Hof’, in Koekange. 

Elke stap telt
Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie, 
samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten van het suc-
cesvolle wandeltrainingsprogramma ‘Elke stap telt’. In tien weken tijd uw 
conditie verbeteren zodat het u lukt om een paar kilometer te wandelen. Of 
als ervaren wandelaar toewerken naar het wandelen van 20 kilometer. Dat is 
in het kort het doel. Elke deelnemer werkt op zijn of haar eigen niveau aan 
de conditie.
Om 15.00 uur start de informatiebijeenkomst van het wandeltraject, na 
afloop kunt u zich aanmelden.

Bingo-avond in Dorpshuis de Schakel

Donderdagavond 5 april wordt er een bingo gehouden in dorpshuis de 
Schakel in Koekange.
Er worden 5 ronden gespeeld + een superronde en u kunt spelen voor vele 
mooie prijzen die onder andere gesponsord worden door ondernemers in 
Koekange.
Inloop: 19:30 uur. Start bingo 20:00 uur.
1 boekje bevat 5 rondes, voor € 5,-  en 1 kaartje voor de superronde is € 1,-
We maken er met zijn allen een gezellige bingo-avond van!
(Deze avond wordt georganiseerd door studenten als onderdeel van hun 
examen).
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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

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 

  

  

  

  

  

  

  

  
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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Huisartsenpraktijk Koekange organiseert  
op donderdag 19 april,  

tussen 14.00 en 17.00 uur,  
een markt over gezonde leefstijl 

 
Op deze markt informeren wij u over chronische aandoeningen,  

gezonde voeding, stoppen met roken en gezond bewegen.  
Tevens is er de start van het wandelprogramma  

‘Elke stap telt in Koekange’. 

De markt wordt gehouden in de hal van ‘de Hof’,  
in Koekange.  
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Beste leden van Vitesse’63 en bewoners van Koekange

Zoals jullie wellicht gezien of gehoord hebben zijn we bij Vitesse’63 bezig 
met de aanleg van het kunstgrasveld.
Wij als vereniging doen dit samen met Gemeente de Wolden. Wat wij als 
vereniging en Gemeente De Wolden belangrijk vinden is dat u als lid van 
Vitesse’63 of bewoner van Koekange moet weten wat er speelt en wat er 
allemaal gaat gebeuren.
Wij willen u dan ook uitnodigen om op 11 april om 20.00 uur in de kantine 
de plannen te komen bekijken en nog mee te denken over de zaken die nog 
invulling moeten krijgen.
Ik hoop u daar te zien.

Met vriendelijke groet,
Jurrian Barelds, Voorzitter

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

Opening expositie in Isala Diaconessenhuis in Meppel

Op zondag 8 april is de opening van mijn expositie “Details of the unexpec-
ted”. Daar komen 33 fotowerken van mij te hangen. De expositie loopt tot 
eind juni.
De opening is op zondag 8 april om 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte van 
dit ziekenhuis, Hoogeveenseweg 38 in Meppel. De opening wordt verricht 
door Axel Wiewel (journalist, tekstschrijver, fotograaf) en er is een muzikale 
omlijsting door een klarinetkwartet, bestaande uit leden van de Koninklijke 
Muziekvereniging Apollo uit De Wijk. Dit alles onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

Met vriendelijke groeten,
Paul Mentink

Paul Mentink fotografie
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Walking Football toernooi Vitesse ’63, 20 april!

Walking Football zit sterk in de lift. Hoezo stoppen met voetbal 
na je 55e. Heerlijk een balletje trappen met een paar aangepaste 
regels en op een kleiner veldje. Goed voor de conditie en de gezelligheid.
De Vitesse ’63 Old Stars zijn al sinds maart 2016 bezig met Walking Football. 
Er is (nog) geen competitie dus wordt er veel in toernooiverband gespeeld. 
Wij hebben de afgelopen jaren bij veel clubs meegespeeld en daarom beslo-
ten we om op 20 april a.s. zelf op het sportpark van Vitesse ’63 een toernooi 
te organiseren. Het toernooi begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur 
waarna we een gezellige derde helft hebben in de kantine.
Het blijkt dat er veel animo voor is, want niet minder dan 12 aansprekende 
clubs zullen aanwezig zijn te weten FC Groningen 1 en 2, PEC Zwolle, SC 
Heerenveen, HZVV, Bedum 1 en 2, Kardinge, Twenterand, IJVV, VEV Leek en 
Vitesse ’63 zelf natuurlijk.
Wij willen dit toernooi ook gebruiken om bekendheid te geven aan het feno-
meen Walking Football waarvoor ook oud-internationals als Ernie Brandts, 
Simon Tahamata, Benny Wijnstekers en Sjaak Swart zich inzetten.
Helaas zijn er in Drenthe nog weinig clubs die een Old Stars team hebben. 
Misschien een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen en daarna 
zelf te beginnen.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Relatiegeschenken
Promoot uw bedrijf met een relatiegeschenk bedrukt met uw eigen logo, 

zoals een keycord, dopper, pet, speelkaarten, pennen of kijk op 

www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal 

en relatiegeschenken.

U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat

voor vrijblijvend advies of prijsopgave.
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8 april a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. 
Helaas ook in de gemeente De Wolden. De voedselbanken helpen de arm-
sten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten 
van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat 
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu 
minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“. 
Zaterdag 8 april 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 8 april 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. 

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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Een boodschap in beeld: 40 jaar Drukkerij Kleen
In gesprek met de familie Kleen

Het ene telefoontje is het andere niet. Zoiets 
gebeurde zo’n veertig jaar geleden toen 
Henk Kleen, als letterzetter in dienst bij 
drukkerij Ten Brink, een telefoontje kreeg 
van zijn zwager: er stond een oude degel-
pers te koop en of dat niet iets voor hem 
was. In een flits werd besloten die drukpers 
aan te schaffen. En op dat moment werd 
drukkerij Kleen geboren, al was Henk zelf 
zich daar nog niet direct van bewust. Henk: 
‘Al snel kwamen de drukopdrachten binnen 
en besloten Alie en ik voor onszelf te begin-
nen in een klein schuurtje achter ons huis 
aan de Ezingerweg. Dat was op 1 maart 1978. Het was een vliegende start 
en het ging zo goed dat ook Alie in de zaak kwam. We betrokken een win-
kelpand in de Talmastraat in Meppel, waar we ook al snel uitgroeiden. Toen 
een voormalig schoolgebouw aan de Noteboomstraat leeg kwam, zijn we 
daarin getrokken. Dat was in 1987. En daar zitten we nog steeds, tegenover 
de parkeergarage.’
Henk en Alie doen het nu wat rustiger aan, maar dat geldt zeker niet voor 
hun zoon Michel en dochter Marinda. Die hebben weliswaar drukinkt door de 
aderen vloeien, maar zijn veeleer kinderen van hun tijd: de drukpers wordt 
nog wel gebruikt, maar computers en printers dicteren het tempo.

Van ontwerp tot gereed product
Het productenpalet van Kleen is gevarieerd en toch ook weer heel geconcen-
treerd. Michel: ‘Eigenlijk alles wat bedrukt kan worden. Wij zijn doorontwik-
keld tot een grafisch bedrijf en helpen onze klanten hun boodschap uit te 
dragen. Het overgrote deel van de klanten bestaat uit ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf en particulieren. We ontwerpen logo’s en een huis-
stijl. We helpen een website te ontwikkelen, allemaal op maat. De klant moet 
zich kunnen herkennen in wat wij leveren.’
Marinda: ‘Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van huisstijlen, magazi-
nes, folders en kaarten. Het is schitterend om voor iedere klant iets unieks 
te ontwerpen. De klant is koning en heeft zijn eigen wensenlijstje, maar je 
moet toch ook goed naar de klant zelf kijken: wat past bij hem of haar? Wat 
past bij het bedrijf? Je moet niet onderschatten welke effecten kleuren, beel-
den en teksten bij mensen kunnen oproepen. Ik vind het prachtig om elke 
keer weer creatief aan de slag te gaan en met iets bijzonders voor de dag 
te komen. Ook de materialen waarmee je werkt, dagen je uit. Textiel kun je 
bedrukken: sportkleding of t-shirts met je naam, bedrijfskleding enz.
Maar wat nog veel mooier is, je kunt ook logo’s en tekst op je kleding bordu-
ren. Dat gaat langer mee en geeft reliëf. Via de computer wordt er van een 

Henk, Alie, Michel en Marinda
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afbeelding of logo een bestand gemaakt dat wordt ingevoerd in de borduur-
machine, die dat vervolgens in kleuren en formaat naar wens op de kleding 
of wat dan ook aanbrengt. Naast papier- en textieldruk verzorgen we sign/
reclamewerk, zoals reclameborden, spandoeken, banners, stickers, posters, 
beurspresentaties, raamfolie, relatiegeschenken, gereedschap… enfin, te 
veel om op te noemen.’

Lokale media
Alie: ‘Verder geven we drie lokale bladen uit: De Molen, De Kei en De 
Koegang. De Molen beleeft inmiddels zijn 38-ste jaargang. De mensen lezen 
het, omdat het hún blad is met hún nieuws. Mensen willen nu eenmaal graag 
iets ‘eigens’ hebben. Dialecten en groepstalen ontstaan niet voor niets: het 
zijn bindmiddelen voor de groep mensen waar je bij hoort. Ondernemers 
adverteren niet alleen voor hun eigen naamsbekendheid in de regiobladen, 
maar ook om het lokale blad te ondersteunen. Plaatselijk nieuws is belang-
rijk voor de plaatselijke bevolking. Veel nieuws van elders doet ze niet zo 
veel. Het is vaak een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Als je in een regionale krant 
leest dat er een weg wordt afgesloten in een plaats 30 kilometer verderop, 
haal je je schouders op. Maar als de weg om de hoek wordt afgesloten voor 
een week, wil je weten waarom en voor hoelang. Regionaal nieuws is inte-
ressant en ook belangrijk voor mensen die in de regio geïnteresseerd zijn. 
Lokaal nieuws is belangrijk voor de plaatselijke bevolking.’

De dorpspomp
Marinda: ‘We zijn nu voor het derde jaar bezig met De Kei voor Havelte, 
Uffelte, Havelterberg en Darp. Voor Koekange geven we De Koegang uit. We 
merken dat het aanslaat, omdat mensen die het nummer niet ontvangen 
hebben, aan de bel trekken. Men wil het lokale nieuws niet missen. Daarmee 
lijken die bladen op de ouderwetse dorpspomp, de plaats waar de laatste 
nieuwtjes worden gedeeld.’

Wat schrijft, blijft
Michel: ‘En we verzorgen ook andere uitgaven. Jubileumboeken bijvoorbeeld 
of eigen uitgaven, zoals gedichtenbundels met een beperkte oplage, puur 
om uit te delen aan familie en vrienden. Maar uitgaven voor speciale gele-
genheden, zoals een vriendenboek, of een (foto)boek ter gelegenheid van 
een afscheid, opening of introductie is tegenwoordig heel populair. Men wil 
iets hebben om uit te delen, in handen te houden en later nog eens na te 
lezen en door te geven. Zo hebben we voor de dokters uit Nijeveen een boek 
gemaakt; oplage twee stuks. Gedenkboeken zijn gewild. Collega’s willen een 
vertrekkende collega als blijk van waardering iets geven om later nog eens 
in handen te houden.’
Marinda: ‘Dergelijke boeken worden niet zo gauw weggegooid en worden 
jaren later nog eens opengeslagen. Daar zit veel gevoelswaarde in. Wat dat 
betreft zijn we ons daar als echte traditionele drukkers van bewust.’

Tekst: Jan van Helvoort, foto’s: Drukkerij Kleen
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Zwemabonnementen

DE SLENKEN

Lekker de hele zomer zwemmen in je eigen zwembad De Slenken!
Op zaterdag 28 april gaat het zwembad weer open. Bestel voor 6 mei je 
abonnementen(en) en profiteer van een aantrekkelijke korting. Bestellen kan op 
www.zwembaddeslenken.nl

Tarieven abonnementen
       Tot en met 6 mei   Vanaf 7 mei
    Gezinsabonnement  € 135,00  € 156,50
    Persoonlijk abonnement € 65,00   € 76,00
    18 t/m 64 jaar
    Persoonlijk abonnement € 50,00   € 59,00
    4 t/m 17 jaar en v.a. 65 jaar

Ophalen abonnement
Je kunt je abonnement(en) bij het zwembad ophalen op 18, 19 of 20 april tussen 
16.00 en 20.00 uur.

Niet online bestellen?
Als je je abonnement niet online wilt of kunt bestellen, kun je een 
bestelformulier ophalen bij Coop De Wijk, Havezate De Wijk, Spar Koekange, 
De Schakel Koekange en Kroko IJhorst.

           www.zwembaddeslenken.nl

           info@zwembaddeslenken.nl           

f
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Regionale Contactbijeenkomst Chronische pijn

Elke 2e maandag van de maand, is er een bijeenkomst van de regionale 
contactgroep. Op 9 april 2018  is de contactbijeenkomst voor mensen met 
chronische pijn van 10.00 tot 12.00 uur in De Boerhoorn, Brandemaat 5 te 
Meppel. Het thema is: Bewegen met pijn.
Dit keer hebben we als spreker Wies van Nuenen. Wies zal ons vertellen hoe 
je door middel van Shiatsu je lichaam kunt ontspannen waardoor je weer 
makkelijker kunt bewegen. Ook als je pijn hebt. Bewegen is belangrijk. 
Zowel voor je lichaam als voor je geest.
Wie daar belangstelling voor heeft is van harte welkom. Ook voor mantelzor-
gers of hulpverleners.
Voor meer informatie: 
Wilma Heeres, 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl
Stichting Pijn-Hoop

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Oproep vanuit de Feestcommissie!

Klaas Ems heeft aangegeven om te stoppen met het rondbrengen van de 
lidmaatschapskaarten. De feestcommissie wil Klaas Ems heel erg bedanken 
voor het jarenlang rondbrengen van de kaarten!
Om er toch voor te zorgen dat onze leden hun de kaarten in bezit krijgen, 
organiseren we twee avonden in de kantine van Vitesse’63 waarbij de lid-
maatschapskaarten opgehaald en afgerekend kunnen worden. Er kan zowel 
contant als met de pin betaald worden. 
Komt allen de lidmaatschapskaarten ophalen op 17 april & 18 april van 
17.00 tot 21.00 uur in de kantine van Vitesse’63!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons een handje kunnen helpen tijdens 
de feestweek. Lijkt het u leuk om ons te helpen? Laat dit dan aan één van de 
commissieleden weten. 
Daarnaast doen wij ook nog graag een oproep voor het verzamelen van pal-
lets en hout. Mocht u ons hieraan kunnen helpen, neem dan contact op met 
Christina Tijmens (06-53606777). 
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Feest van de Geest 2018
Een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur 
van Kerkgebouwen
Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de archi-
tectuur van kerkgebouwen en het Pinksterfeest. 
In de regio Midden en Zuid Oost Drenthe doen 13 kerken mee aan dit unieke 
evenement dat om de twee jaar rond Pinksteren wordt georganiseerd. 
Ook de kerk in Koekange neemt dit jaar deel aan dit evenement.
Hemelvaartsdag 10 mei, 12 en 13 mei en 19 mei t/m 21 mei.
De kerken zijn open van 13 tot 17 uur tenzij anders aangegeven
Het thema voor dit jaar is: Levensadem.
De kunstenaar die dit thema voor Koekange zal uitwerken is Inger Steyn. 
Noteert u de datum vast in uw agenda? 

OPROEP
Lijkt het u leuk in genoemde periode gastvrouw/-heer te zijn (ook mensen 
die geen band met de kerkelijke organisatie hebben)  dan kunt u zich aanmel-
den bij: Hannie Dunnink, tel. 0522-442654, Sonja Verkaik, tel. 0522-451933 
of per mail bij soverkaik@planet.nl. Als het u/jou leuk lijkt om eens op uw/
jouw eigen muziekinstrument te oefenen in de kerk…………. gedurende de 
openingstijden tijdens het Feest van de Geest geven we daarvoor graag de 
gelegenheid. Aanmelden is gewenst en kan op bovenstaande nummers.

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

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

Reica Reizen
Samen met u op reis 
 

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 

Onze dagtochten in 2018

• Pinksterverrassingstocht
 21 mei € 65,-
• Dagtocht Texel  
 31 mei € 59,-
• Dagtocht 
 Papenburg/Meijerwerf
 5 juli € 65,-
• Zomerverrassingstocht
 12 juli € 57,50
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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
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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.

Potgrondactie 2018
En opeens is het alweer tijd voor onze jaarlijkse potgrondactie. Tijd voor pot-
grond bestellen bij Kuiper en stratenplan bekijken, tijd voor leden benaderen 
om te helpen met deze succesvolle actie en net als voorgaande jaren weer tijd 
om zorgen te hebben of we alles qua planning weer in orde kunnen krijgen.  
Maar net als voorgaande jaren is ook dit weer in orde gekomen.
Met een tractor en diverse auto’s met aanhangers op pad.
Potgrond ophalen bij Kuiper en verdelen onder de vrijwilligers.
Zorgen voor de inwendige mens door koffie/thee/limonade te schenken. En 
eventueel na afloop een hartige hap.
Dit jaar hebben we gelopen op 2 zaterdagen, te weten op 10 en 17 maart. 
En het weer liet zich van een prima kant zien, op 10 maart leek het zelfs wel 
lente, 17 maart was het bitter koud, maar onze korfballers sloegen de sjaal 
wat steviger om en de handschoenen aan en gingen gewoon door. 
En net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer een goede actie gebleken. 
We hebben weer flink wat pallets verkocht.
We hebben 16 pallets verkocht.
De opbrengst is een welkome aanvulling in onze kas.

Dank aan iedereen die meegeholpen heeft! Dank aan iedereen die gekocht 
heeft! Dank aan fa. Kuiper, Koekange voor hun bereidheid om mee te werken 
aan deze actie!

Groetjes Trijnie
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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 

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Drukbezocht Open Podium bij Woudklank
Op zaterdag 17 maart hield muziekvereniging Woudklank in Brede School 
Het Groene Hart een Open Podiumdag. Onder belangstelling van veel publiek 
brachten ruim 50 leden in allerlei leeftijden, van beginnend tot gevorderd, 
solo of in een ensemble een muziekstuk ten gehore.
Alle deelnemers kregen een beoordeling van hun optreden door vakkundig 
jurylid Joop Thijssen. Aan het einde van de middag vond de prijsuitreiking 
plaats waarbij per leeftijdscategorie de winnaar met een beker naar huis 
ging. Doel van deze jaarlijkse Open Podiumdag is het stimuleren en motive-
ren van met name jongere leden om muziek te blijven maken. Natuurlijk is 
het ook voor familie en bekenden een mooie gelegenheid om de talenten te 
zien optreden. Voor foto’s en de prijswinnaars, zie www.woudklank.nl.
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Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 
8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Tweede bijeenkomst ‘Samen Doen’ in de Boerhoorn
Donderdagavond 5 april zal de tweede bijeenkomst zijn van ‘Samen Doen’. 
‘Samen Doen’ is speciaal opgericht voor iedereen die het leuk vindt om ande-
ren te ontmoeten om leuke dingen mee te doen. In januari is de 1e bijeen-
komst geweest en van hieruit is een werkgroep ontstaan die 1x per 8 weken 
een leuke activiteit organiseert voor iedereen van 40 jaar en ouder. Zo staat 
er in juni een kookworkshop gepland en kan er in september een workshop 
biljarten worden gevolgd. 
Op donderdag 5 april staat er een spelletjesavond gepland in ontmoetings-
centrum De Boerhoorn te Zuidwolde. De avond begint om 19.30 uur en 
aanmelden is niet nodig. ‘Samen Doen’ is een bewonersinitiatief met onder-
steuning van Welzijn De Wolden. Wilt u graag meer informatie kijk dan op 
www.welzijndewolden.nl of bel tel. 0528 – 378686.

Uitvoering musical Ester
Drie jaar geleden is in Berghuizen een musical over koning Saul uitgevoerd. 
Met veel enthousiasme is er toen door een grote groep kerkleden uit ver-
schillende kerken samengewerkt. Het was bijzonder inspirerend om elkaar 
zodoende te leren kennen, samen te zingen, samen te spelen en ons samen 
op deze wijze in te leven in een boeiende episode uit de Bijbelse geschiede-
nis. Velen wilden dit graag nog eens meemaken. 
In september 2017 zijn we begonnen met het instuderen van een musical 
over het bijbelboek Ester. Iedere vrijdagavond is er gespeeld en gezongen. 
Op andere momenten is er vergaderd, want de organisatie is geen sinecure. 
Op 20 en 21 april a.s. is het dan zover; dan zal deze musical worden uitge-
voerd. Dit gebeurt opnieuw in de Gereformeerde kerk te Berghuizen omdat 
het gebouw zich daar het beste voor leent. 
In het voorwoord bij deze musical lezen we: “Ester is een klein, maar uiterst 
meeslepend en in sommige opzichten humoristisch bijbelboek. Het verhaal 
laat zich goed uitspelen in een musical. Het kent veel theatrale momenten. 
Bovendien heeft het een actueel thema in zich...”
Op beide avonden beginnen we om 19.30 uur. Kaarten zijn vanaf 1 april 
verkrijgbaar via email: estermusical@hotmail.com of telefonisch bij Judith 
Pinxterhuis 0522-851775.
Het instuderen en uitvoeren van deze musical is een initiatief van de 
Hervormde Gemeente Ruinerwold (Blijdenstein), Protestantse Gemeente 
IJhorst/De Wijk, Protestantse Gemeente Koekange, Gereformeerde Kerk 
Berghuizen en de Kapelgemeente van Ruinerwold.
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Rond de tafel gesprek 8 maart 2018

Op donderdagavond 8 maart werd het zesde Rond de tafel gesprek gehou-
den in Dorpshuis de Schakel, op uitnodiging van Welzijn de Wolden en 
Belangenvereniging Koekange e.o.

Op deze avond waren er initiatiefnemers vanuit Dorpshuis de Schakel, 
Stichting Welzijn de Wolden, Korfbalvereniging KIA, Feestcommissie, 
Belangenvereniging Koekange, Samen aan tafel, de Baalderborggroep en 
enkele belangstellenden. De initiatieven van voorgaande bijeenkomsten zijn 
besproken en het is mooi om te zien dat er al het een en ander gerealiseerd 
wordt. Zo is de speeltuinvereniging bezig met een nieuwe locatie voor de 
grote speeltuin en liggen de subsidieaanvragen voor de verbouwing van het 
Platte Dakkie inmiddels al bij de gemeente. De werkgroep van het voetpad 
Kerklaan-Stationsweg is ook nog steeds druk bezig samen met de gemeente. 
Al met al genoeg plannen! 

Deze avond waren er ook nieuwe gezichten aanwezig, de dames Bos en 
Brink van Samen aan tafel en koersbal waren er om hun zorgen te uiten over 
het dalende aantal deelnemers aan dit gezellig samenzijn. Welzijn de Wolden 
sprong hier direct op in, om de hoofden bij elkaar te steken om dit prachtige 
initiatief te behouden, geweldig! 

Ook de heren Andeweg en Bremmer van de korfbalvereniging uiten hun zor-
gen over het dalende aantal senioren bij de korfbal. Her en der werden wat 
ideeën opgedaan om hiermee om te gaan en nieuwe leden te werven. Het 
is mooi om te zien dat er initiatieven bedacht worden in de samenleving en 
dat deze handen en voeten krijgen door gezamenlijk de schouders eronder 
te zetten! 

De ideeën en wensen zijn van en voor de inwoners van Koekange. Het is 
dan ook van belang dat mensen steeds nieuwe ideeën blijven ontwikkelen. 
Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor verenigingen en andere 
instanties, maar voor alle inwoners van Koekange. Dus hebt u een idee of 
een initiatief, sluit u dan bij de volgende bijeenkomst aan want samen krijg 
je dingen voor elkaar!

De Belangenvereniging en Welzijn de Wolden merken dat deze bijeenkom-
sten helpen om de juiste contacten te leggen. 

Het was wederom een interessant overleg waar contacten worden gelegd en 
kennis wordt gedeeld. In november 2018, exacte datum volgt nog, zal er 
voor de zevende keer een Rond de tafel gesprek georganiseerd worden. In 
de tussentijd wensen wij een ieder succes met het verder uitwerken van alle 
initiatieven. Koekange is actief en zorgzaam zo blijkt maar weer.

Welzijn De Wolden en de Belangenvereniging Koekange en omgeving
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H. Koetsier- Koekange     tel. 0522-451331      www.sparkoekange.nl 

 
Heerlijke  

VERSE WORST 
 

Kilo     € 4,98 
 

 
 

BILDTSTAR 
AARDAPPELS  
zak 10 kilo 
€ 3,99 

 

 
AANBIEDING geldig van 4-4-2018 tot 7-4-2018 
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

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.
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze 
van 10.15-10.30 uur. Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de 
receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 
uur aangevraagd is ligt deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.

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.

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info

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

In format ie

Te  koop,  gevonden e .d .

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!



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 18 april 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 12 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  6 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  7 april  GIGA Speelfestijn KV KIA - Korfbalveld - 10.00-12.00 uur
  8 april Inzamelingsactie voor de voedselbank
  8 april Opening expositie Paul Mentink - Diaconessenhuis Meppel - 16.00 uur
11 april Inloopavond kunstgras Vitesse’63 - kantine - 20.00 uur
13 april Landgoeddiner – Landgoed Welgelegen – www.welgelegen.com
14 april  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
17 april  Spaanse avond - Dorpshuis De Veldhoek - 19.30 uur
17-18 april  Ophalen lidmaatschapskaarten feestvereniging - kantine Vitesse’63 - 

17.00-21.00 uur
19 april  Markt over gezonde leefstijl - Hal van de Hof van Koekange - 14.00-

17.00 uur
20 april Walking Football toernooi Vitesse’63 - 13.00 uur
20 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20-21 april Musical Ester - Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
23 april  Jaarlijkse ledenvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - De 

Schakel - 20.00 uur
23 april Voorlichting ‘Koekange Energie Neutraal’ - De Schakel - 20.45 uur
24 april  Seniorenochtend; Senioren kunnen kennis maken met Pitch en Putt 

aanvang 10:00 tot ongeveer 11:30 uur. Er wordt een GRATIS clinic 
gegeven en daarna is er nog gelegenheid om een paar holes te spelen.

 Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of via 0522-452059.
24 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
26 april  Seniorenochtend. Senioren kunnen kennis maken met Pitch en Putt 

aanvang 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. Er wordt een GRATIS clinic 
gegeven en daarna is er nog gelegenheid om een paar holes te spelen.

 Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of via 0522-452059.
28 april  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
29 april Trekkerpuzzeltocht, vanaf dorpshuis De Schakel
30 april  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur 
  1 mei Klaverjassen Berghuizen - 20.00 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


