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In het kader ‘Koekange gezond’ werd op donderdag 26 april een clinic 
voor senioren gegeven bij Pitch en Putt. 

Komt u ook een keer een ‘hole in one’ slaan bij Lange Tieme?
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  6 mei 11.00 uur 
 15.30 uur Ds. van Rijswijk  
10 mei   9.30 uur Ds. J.H Dunnewind Heemse Hemelvaartsdag
13 mei HA 11.00 uur Ds. van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. J. Oosterbroek Ruinerwold 
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen
  6 mei 9.30 uur Ds. R. Gosker de Wijk
10 mei 9.30 uur Ds. G. Venhuizen Nijensleek Hemelvaartsdag
13 mei 9.30 uur Ds. H. Linde Hoogeveen

Protestantse Gemeente Koekange
  6 mei 9.30 uur Ds. B. Metselaar  Beilen 
13 mei  9.30 uur Drs. B. Wiegman Assen Zondag na Hemelv.

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 
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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
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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 zwarte veren

Er zullen genoeg personen zijn die de spotje van Jules Deelder kunnen 
herinneren. Hierin maakt hij reclame voor een wasmiddel, waarin hij zegt: 
“Wat zwart is moet zwart blijven”. Deze dichter en nachtburgemeester van 
Rotterdam draagt immers altijd zwarte kleding. Hij is daar niet uniek in, in 
mijn kennissenkring komen ook zwarte geklede personen voor.
In de dierenwereld komt de zwarte kleur eveneens in allerlei variaties voor. 
In sommige gevallen niet geheel terecht. Zo is de zwarte neushoorn niet 
zwart en heeft de zwarte wouw grotendeels bruine veren. Toch zijn er 
genoeg dieren die wel een zwart uiterlijk hebben. Zo zijn er zwarte panters, 
apen en beren. Dichterbij in ons land zijn er ook genoeg, zoals de zwarte 
kraai en de meerkoet.
Licht bestaat in feite uit een combinatie van meerdere kleuren. Denk hierbij 
aan de kleuren van de regenboog. Normaal gesproken heeft licht een witte 
kleur. Als dit licht op een object valt, dan weerkaatst een deel van dat licht. 
Afhankelijk van de structuur weerkaatsen bepaalde kleuren wel of niet. Dat 
nemen wij waar als een groen blad of een gele bloem. Echter absorbeert de 
structuur van het object al het licht, dan krijg je een zwarte kleur.
De structuur is dus belangrijk voor het bepalen van de kleur. Er is onlangs 
door onderzoekers gekeken naar de structuur van zwarte veren bij vogels. 
Het blijkt dat de zwarte veren van de kraai niet 100% zwart zijn. Een beetje 
vreemd, maar het schijnt dat deze veren toch nog 5% van het licht weer-
kaatsen. Genoeg voor onze ogen om het als zwart te ervaren. Er blijken 
echter vogels te zijn, waarbij hun zwarte veren ook echt zwart zijn. Slecht 
0,3% van het licht kaatst terug. Voor deze vogels moeten we echter naar de 
andere kant van de wereld. Het zijn bepaalde mannelijke paradijsvogels, die 
op Papoea-Nieuw-Guinea voorkomen. Doordat hun zwart zo zwart is, vallen 
hun andere gekleurde veren juist extra op. En dat is uiteraard de bedoeling 
als je een partner zoekt.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Moederdag Brunch op Welgelegen

Op Moederdag 13 mei kunt u op Landgoed Welgelegen in de hooiberg, van 
10.30 uur tot 13.30 uur, genieten van een heerlijke Moederdag-brunch. De 
Brunch bestaat uit verschillende soorten brood, beleg, kleine warme gerech-
ten, vers fruit, salades, enz. Bij binnenkomst ontvangt u een glas prosecco. 
Geniet met de hele familie. De brunch kost € 20,- per persoon. Reserveren 
via info@welgelegen.com of 0522-451771. 
Fam. Bout www.welgelegen.com

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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Houtdorp Koekange

Om deel te kunnen nemen aan het Houtdorp tijdens de feestweek kunnen de 
kinderen van groep 4 t/m groep 8 zich alvast van te voren opgeven.
Dit kan op zaterdag 19 mei vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur bij Dorpshuis de 
Schakel.
Daarnaast kunnen mensen die hout hebben verzameld voor ons contact 
opnemen met Christina Tijmens (0653606777). Wij kunnen nog meer pallets 
en hout gebruiken!

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

‘
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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Inwoners De Wolden voelen zich verantwoordelijk

De Open Brief aan inwoners van de nieuwe gemeenteraad in De Wolden heeft 
een kleine 100 reacties opgeleverd. Raadsgriffier Josee Gehrke: “Bijna 100 
persoonlijke reacties van betrokken inwoners, we vinden het geweldig dat 
mensen zo begaan zijn met De Wolden!” In een periode van drie weken is de 
Open Brief onder 10.000 huishoudens verspreid. Iedereen is ruimte gegeven 
om te reageren. Informateur Frits Alberts: “We realiseren ons dat de tijd krap 
was voor de Woldenaren om te reageren, maar dat was het ook om zo’n pro-
ces goed in te richten en uit te voeren.”
Aandacht voor alle thema’s
In het Raadsbreed programma 2018-2022 ‘Samen Verantwoordelijk’ heeft de 
gemeenteraad vijf thema’s benoemd waar hij, samen met de inwoners, mee 
aan de slag wil: dienstverlening, omgevingsvisie, bereikbaarheid, duurzaam-
heid en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Op alle thema’s 
zijn reacties binnengekomen. Josee Gehrke: “Mooie reacties, heel divers, met 
volop suggesties, maar ook kritische noten! Qua inhoud soms vanuit proble-
men geschreven, maar ook vanuit idealen voor de toekomst van De Wolden. 
Soms over het eigen straatje, maar ook voor de ander iets willen betekenen. 
Kortom, zeer de moeite waard om als gemeentebestuur verder mee te gaan!”
Hoe nu verder?
Alle mensen die hebben gereageerd, hebben een (digitale) bevestiging 
ontvangen, waarin ze heel hartelijk bedankt worden voor hun input en de 
moeite die ze hebben genomen. Zij hebben ook de vraag gekregen of de 
raad hen nog eens mag benaderen. Bijvoorbeeld om mee te denken over de 
invulling van de dialoogbijeenkomsten of voor het leveren van input en sug-
gesties in aanloop naar raadsbesluiten.
De klachten en/of vragen, die ook via het speciale e-mailadres binnen kwa-
men, worden intern door de gemeentelijke organisatie opgepakt.
Raadsbrede ‘beweging’
De gemeenteraad van De Wolden besprak het Raadsbreed Programma op 
donderdag 19 april 2018. Tijdens deze vergadering is het programma defini-
tief vastgesteld. Ook nam de raad het besluit inwoners blijvend te betrekken 
bij de uitvoering van het programma. Griffier Josee Gehrke: “Het zou toch 
prachtig zijn als er een ‘raadsbrede beweging’ ontstaat van samen De Wolden 
besturen: écht Samen Verantwoordelijk!”

Opbrengst collecte Hartstichting

De collecte van de Hartstichting is weer geweest van 8 tot 13 april. 
De opbrengst dit jaar is 660.63 euro.
Wij willen alle gevers bedanken, maar natuurlijk ook alle collectanten harte-
lijk danken voor hun inzet. 

De hartstichting   
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation

Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Volop voorradig:
perkplanten, groenteplanten en meststoffen.

13 mei: Moederdag
Verras je moeder eens met bijv. een mooie 
hanging basket!
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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 

Fiets-puzzeltocht
Houdt u ook zo van fietsen? Vindt u onze omgeving ook zo mooi? 
Dat komt dan heel mooi uit!
Op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 heeft activiteitencommissie van dorpshuis 
de Barg’n een mooie fiets-puzzeltocht van ongeveer 25 km uitgezet. De 
starttijden zijn tussen 13.00 en 14.00 uur.
Er wordt wel een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.
Volwassenen € 2,50. Kinderen € 1,00. Hiervoor krijgt u ook nog een con-
sumptie!
Dus tot ziens op Hemelvaartsdag 10 mei in De Barg’n.

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



10

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 

  

  

  

  

  

  

  

  
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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Wandeltocht van Schakel tot Schakel in Koekange
Dit jaar wordt de wandeltocht gehouden op 12 mei 2018.
We organiseren dit jaar voor de 5e keer de wandeltocht en daarom geven wij 
er een speciaal tintje aan. We hebben rondom Koekange 3 verschillende, heel 
mooie routes uitgezet van 10 km.
Laat je verrassen door vele paadjes, vennetjes, (beetje) schouwpad, mooie 
weggetjes enz. enz.
Je mag die dag zelf weten hoeveel je loopt. Wil je 10 km lopen? Best, loop je 
alleen de rode route. Wil je 20 km lopen? Ook goed, loop je de gele route en 
de rode route. Wil je 30 km lopen? Helemaal top, loop je de gele route, de 
blauwe route en de rode route.
Je komt na elk rondje weer terug in het dorpshuis om te stempelen en voor 
een kop koffie met of zonder wat lekkers en voor het 12-uurtje is er ook van 
alles wat. De kosten zijn € 4,00. Wil je een herinneringsmedaille? Dat kan, 
betaal je € 1,00 meer.
De starttijden zijn: 30 km start tussen 8.00-9.00 uur, 20 km start tussen 
9.00-11.00 uur, 10 km start tussen 9.00-14.00 uur.
We hopen op mooi weer, veel wandelaars, dus veel reuring in en rondom 
Koekange. Zegt het voort, zegt het voort…..
De organisatie is in handen van dorpshuis de Schakel in Koekange.
Voor info 06 29401859.

H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Eet smakelijk!
De makkelijke maaltijdservice

•  Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen 
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.

• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•  Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•  Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online 

bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR

Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.



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 16 mei 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 10 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  2 mei De Koegang nr. 9
  2 mei Uitje Speeltuinvereniging De Hommel
  4 mei Dodenherdenking - De Schakel - 19.30 uur
10 mei  Fietspuzzeltocht - Vertrek Dorpshuis De Barg’n Berghuizen - start 

13.00-14.00 uur
10, 12, 13 mei Feest van de Geest
11 mei  Ledenkaartverkoop Koekanger Feest - Kantine Vitesse ’63 - 17.00-

21.00 uur
12 mei Wandeltocht Van Schakel tot Schakel
12 mei  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
13 mei Moederdag
13 mei Moederdag Brunch – Landgoed Welgelegen – www.welgelegen.com
16 mei De Koegang nr. 10
19-21 mei Feest van de Geest
25 mei  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 mei  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
30 mei De Koegang nr. 11
  1-3 juni Korfbalkamp KIA
  2 juni  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur
  3 juni  Bergklanken in galop! (Jeugduitvoering) - De Bennink Hoeve, 

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

Te koop,  gevonden e .d .

Moederdag!
Trakteer moeder eens op een tochtje op de duofiets, bijv. langs al die plekjes 
van vroeger!
Voor inlichtingen en of een reservering belt u met Sonja Verkaik op telefoon-
nummer 06 23280808.


