30 mei 2018

Foto: Geke Andeweg
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Het optreden van Bökkers op woensdagavond,
voorafgaand aan de Highland Games op Hemelvaartsdag.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
2 juni 19.00 uur Ds P.K. Meijer
3 juni 11.00 uur Ds. P.J. de Haan
15.30 uur Drs. L. Beuving
10 juni 11.00 uur Ds. E. Meijer
!!!!!!!!!
16.30 uur Ds. D. de Jong
Gereformeerde kerk, Berghuizen
3 juni 9.30 uur Ds. J.W. Muis
10 juni 9.30 uur Harm Feijen

Meppel
Zwolle
Staphorst
Heemse
Den Ham

‘t Vonder

Swifterbant	Feestdienst
Koekange

Protestantse Gemeente Koekange
3 juni 9.30 uur Ds. J.H. van der Mark
Wolvega
10 juni 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf/ J.W. Muis		

Feestweek

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

STOTIJN

notariaat & mediation

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

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

De Berken 11
Koekange

Stukje Natuur karmozijnbes
Zoals bekend beschik ik naast de kerk over een moestuin. Daar zaai en plant
ik elk jaar de nodige groenten. Voor een goede oogst moet ik regelmatig
langs de worteltjes en sperziebonen om het onkruid te verwijderen. Aan het
eind van het groeiseizoen spit ik de boel om, zodat ik de mest eronder kan
werken.
Bij mijn huis heb ik ook een tuin. Uiteraard niet voor groenten, maar voor
allerlei sierplanten. In tegenstelling tot de moestuin gebruik ik daar mijn hak
bijna nooit. De bladeren laat ik, met uitzondering van het grasveld, liggen en
omspitten doe ik daar helemaal niet. En mocht er een paardenbloem ergens
staan waar ik hem liever niet heb, dan steek ik hem eruit. De tuin achter
mijn huis laat ik het liefst een beetje rommelig. Vooral om allerlei vogels
naar mijn tuin te lokken. En mijn kippen vinden het prachtig om daar rond
te scharrelen.
Een jaar of wat geleden kwam in de tuin spontaan een voor mij vreemde
plant tevoorschijn. Ik liet hem staan en nu komt hij elk jaar weer terug. De
plant groeit tot een meter hoogte en in de zomer ontwikkelen zich meerdere
trossen met witte bloemen. Na bevruchting ontstaat op die trossen typische
zwartpurperen bessen. Deze bessen gebruikte men vroeger als een rode
verfstof. Verschillende delen van deze plant zijn giftig.
Nu bestaan er twee soorten karmozijnbes, de westerse karmozijnbes en
de oosterse karmozijnbes. Uiteraard zijn er enkele verschillen tussen beide
soorten. De trossen van de westerse variant gaan na verloop van tijd naar
beneden hangen, terwijl de oosterse variant meestal rechtop blijven staan.
Bij nadere inspectie van de zwartpurperen bessen blijkt dat de oosterse uit
acht delen bestaat en de westerse uit tien delen. Bij de laatste soort zijn die
tien delen vergroeid, zodat het in voorkomende gevallen uit één deel lijkt
te bestaan.
Karmozijnbessen zijn tuinplanten, echter in sommige gebieden zijn ze
helaas al verwilderd. In enkele landen staan ze zelfs op de lijst van ongewenste exoten.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Tegen inleveren van deze bon krijg je
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
20% korting opBel  gerust!  
een behandeling voor
   natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
   for feet!!
gelpolish of gel

Kortingsbon

Bouwbedrijf KRALE

Bel  gerust!  
.   
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Op de jaarmarkt
kun je mij ook dit jaar weer
  
vinden
met diverse verzorgingsproducten en
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
heerlijke parfums en kortingen!
  

Bel ons vrijblijvend voor al uw

  

  
  
  
  
  

  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

Nieuwe sponsor voor Jeugd Kia/Vefo
Afgelopen zaterdag kreeg de
C jeugd van KIA/VEFO nieuwe
trainingspakken en tassen aangeboden door Atlas Sport te
de Wijk. De kinderen waren
hier erg blij mee. Bouwina
Harthoorn was namens Atlas
Sport aanwezig en Hilco
Bremmer, namens de sponsorcommissie van korfbalvereniging KIA, bedankte haar met
een mooie bos bloemen.
We zijn erg blij dat Atlas Sport onze nieuwe sponsor is, aldus Hilco Bremmer.
Ook heeft Atlas Sport tijdens het zaalseizoen specifieke training verzorgd
om blessures tijdens het korfballen te voorkomen en een leuke actie aangeboden om in de gezellige sportschool te komen trainen tijdens de zomerperiode. Wil je ook een keer vrijblijvend meetrainen bij kv KIA kijk dan even
op www.kvkia.nl voor de trainingstijden of neem contact op met één van de
bestuursleden.
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info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Zomerfeest in De Boerhoorn
Zondag 3 juni wordt er een zomerfeest georganiseerd voor mensen met
een beperking. DJ Ryan verzorgt de muziek, er kan gedanst en gezongen
worden. Ook is er een BBQ. De middag begint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde. De entreeprijs, inclusief een
broodje hamburger, bedraagt € 3,-. Je mag in je zomerse outfit komen. De
organisatie van deze middagen is in handen van de vrijwilligersgroep van de
zondagmiddagactiviteit en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie over de
activiteiten kunt u contact opnemen met Gerrie de Roo,
tel. 0528 – 378686 of per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Een gezellige en sfeervolle
winkel vanaf maat 44

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Een gezellige en sfeervolle
Een
gezellige
en maat
sfeervolle
Kom
langs
winkel
vanaf
44
de koffie
staat
klaar!
winkel
vanaf
maat
44

Kom langs
Kom langs
de
koffie staatklaar!
klaar!
Openingstijden:
de koffie staat GROOTZZ

Woensdag 9.30-17.30 uur
Vrijdag 9.30-19.00 uur
Zaterdag 9.30-13.00 uur

Openingstijden:
Openingstijden:
Woensdag
uur
Woensdag9.30-17.30
9.30-17.30 uur
Vrijdag9.30-19.00
9.30-19.00 uur
Vrijdag
Zaterdag9.30-13.00
9.30-13.00 uur
Zaterdag
uur

Handelsweg 19g
7921 JR Zuidwolde
06 45142095

GROOTZZ
GROOTZZ
Handelsweg
19g
Handelsweg
19g
7921
7921JRJRZuidwolde
Zuidwolde
06
0645142095
45142095

Thema-avond ’Dementievriendelijke gemeente de Wolden’
in Zuidwolde
Nederland vergrijst en zo ook gemeente de Wolden. Eén van de meest in het
oog springende gevolgen van een vergrijzende gemeente is de groei van het
aantal mensen met dementie. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. De kans
is dus groot dat iemand in uw omgeving ook hiermee te maken heeft. In
een dementievriendelijke gemeente werken we samen om een omgeving te
creëren waarin de mensen met dementie gewoon mee kunnen blijven doen
in de samenleving. Niet alleen voor de mensen met dementie, maar ook voor
hun mantelzorgers.
Een voorbereidingsgroep, bestaande uit Welzijn De Wolden, Treant, ZZWD,
Zorggroep Noorderboog en Icare willen graag met organisaties, inwoners,
verenigingen, ondernemers en gemeente om tafel om een dementievriendelijke gemeente realiseren.
Wij nodigen daarom iedereen die interesse heeft van harte uit om op maandagavond 11 juni om 19.30 uur te komen naar de Boerhoorn te Zuidwolde.
Bent u geïnteresseerd meldt u dan aan bij Gerrie de Roo, tel. 0528 – 378686
of per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl
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Actie Appelmoes ... de appels vallen voor ...
Afgelopen jaar vielen de
appels voor ... Zwembad de
Slenken. En op 28 april 2018
konden wij tijdens de opening van het zwemseizoen de
opbrengst overhandigen en
dat was € 486,00!!!
Ook in 2018 gaan de appels
weer vallen en dit jaar voor
.... het geitenweitje in IJhorst,
voor het duurzaam vervangen
van enkele dierenverblijven.
Marry Germs organiseert ook dit jaar de actie samen met Pauline Hofstra,
Barbara van de Brink en Marian Terbijhe. De doelen van de actie zijn:
-
voedselverspilling tegengaan door van “verloren” appels appelmoes te
maken,
- mensen met elkaar in contact brengen door samen te plukken, te schillen
en te koken om zo het gemeenschapsgevoel te vergroten,
- iedereen mee te laten doen met grote of kleine taken, van jong tot oud,
- met vereende krachten een gemeenschappelijk, regionaal doel steunen.
Dus als u een appelboom met appels in de tuin heeft staan en met de appels
niets doet, laat het ons dan weten. Eventueel helpen wij met plukken, maar
u kunt de geplukte appels ook bij ons inleveren. Vanaf augustus hebben wij
uw hulp en uw appels weer nodig!! De details hiervan volgen medio juni.
Wel kunt u vanaf nu weer uw kleine schone glazen potten met metalen deksel
en zonder etiket inleveren bij Kroko (Heerenweg 42 te IJhorst) en bij Marry
Germs (Prof. Blinkweg 18 in de Wijk). Het mogen alleen originele potten zijn,
dus geen potten die uzelf al een keer voor wat anders heeft gebruikt!!
Voor opgave of meer informatie kunt u mailen met appelmoesactie@hotmail.
com. Bellen kan ook naar Barbara van den Brink (0522-440384) of Marry
Germs (0522-440547).

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Gratis lessen bij Atlas Sport voor iedereen van 60 jaar en ouder
In de zomer is het natuurlijk heerlijk om te bewegen in de frisse buitenlucht.
Daarom organiseert Atlas Sport de komende maanden verschillende buitenlessen en -activiteiten. Het complete overzicht is te vinden op www.atlassport.nl/
zomer. Voor mensen van 60 jaar en ouder heeft Atlas Sport deze zomer wekelijks twee gratis lessen:
Sport en spel
Lekker in de buitenlucht sportief én gezellig bezig zijn? Dat kan tijdens het
Sport en spel-uur. We doen spelletjes waarbij de nadruk ligt op snelheid en coördinatie. En vooral moet het leuk zijn! Het is voor niemand te moeilijk, iedereen
kan en mag meedoen.
Dag en tijd
vanaf 6 juni elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
Wandel je fit
Buiten wandelen met tussendoor spierversterkende oefeningen voor je hele
lichaam. We kiezen per keer een andere route om steeds te kunnen genieten van
een ander stuk van onze prachtige omgeving.
Dag en tijd
vanaf 7 juni elke donderdag om 10.00 uur
Verdere informatie
Vooraf aanmelden is niet nodig maar het mag wel via telefoon 0522-441090
of mail info@atlassport.nl. Verdere info is ook te krijgen via telefoon of mail.
Binnenlopen in de sportschool kan natuurlijk ook; iedereen is van harte welkom.

Lekker en gezond eten zonder
zelf te koken? Bestel uw maaltijd
bij Maaltijdservice Thuis!

Dagelijks keuze uit
vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week
of iedere dag

www.zzwd.nl
Maaltijdservice Thuis
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Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf
Dorpsstraat 33
7958 RK Koekange

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

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Stichting Dorpshuis de Schakel zoekt nieuwe bestuursleden

Koekange heeft de beschikking over een mooi Dorpshuis. Hier vinden allerlei
verschillende activiteiten plaats voor jong en oud. Om dit Dorpshuis draaiende te houden voor het dorp en haar directe omgeving is er natuurlijk een
bestuur nodig.
Er is een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
Wij zoeken voor het dagelijks bestuur nieuwe leden. Daarom zijn wij op zoek
naar mensen die het dorp Koekange een warm hart toedragen.
Het dagelijks bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Als het
je iets lijkt om zitting te nemen in ons bestuur of als je meer informatie
wilt kun je contact opnemen met de voorzitter, telefoon 06-21906824 of
smvdv@hotmail.nl.
Laten we met zijn allen er zorg voor dragen dat ons mooie dorpshuis ook in
de toekomst zal kunnen blijven bestaan dus meld je aan.

Uitstapje Zonnebloemgasten de Wolden

Dinsdag 15 mei was het weer zover, een reisje voor de gasten van de
Zonnebloem afdeling de Wolden.
Twee busjes en twee personenauto’s vervoerden de gasten richting Dalfsen,
waar iedereen om 14.00 uur present was bij “’t Beltenspan”.
Nadat bijna elke gast de aanwezige puppy’s bewonderd had, vertrok de
paardenkar voor een mooie rondrit. Via prachtige, landelijke weggetjes in
het Sallandse landschap werd na ongeveer een uur de halteplaats bij de boer,
annex vleesverkoper bereikt. Op deze boerderij heeft men Japanse koeien,
welke voor de slacht worden opgefokt. Het vlees daarvan wordt via internet
verkocht.
Onder een afdak was een terras aangelegd, waar de gasten een kopje thee
of koffie met eigen gebakken appeltaart kregen aangeboden. Verzadigd en
verkwikt kon de tocht worden voortgezet via zandpaden in en door de bossen. Het weer werkte mee, een heerlijk zonnetje deed allen zeer genieten.
Om 16.30 uur werd het vertrekpunt bereikt en werd er nog een groepsfoto
met de paarden gemaakt. Daarna vertrok iedereen voldaan naar huis. Gasten
en begeleiders kunnen terugzien op een gezellige en leuke middag.
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

“Tussen Prul en Praal” in Museum De Wemme
Heeft u dat nou ook weleens? In een la liggen nog die sieraden van oma en
dat oude horloge van opa. In de kast staan, helemaal achterin, die mooie zilveren vaasjes en op de zolder zwerft ergens, tussen nog meer oude spullen,
een oude klok en ook het schilderij van oudoom
Karel.
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** Gas
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Electraof geërfd
Gas en af**en
Dak/Zink
pen zelf ooit verzameld, gekregen van vrienden
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Wilt u het echt weten? Museum De Wemme
*Water in Zuidwolde
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*organiseert,
Aardwarmte in
samenwerking met Veilinghuis Omnia,* op
zaterdagmiddag
9 juni
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Zonne
Energie *70,Nen
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Keuring
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Ruinerwold
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7961
EA middag
Ruinerwold
Prul en Praal”. In de koffiekamer van het Westerweiden
museum kunt
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Tel: 06-13471784
06-13471784
antiek, curiosa of andere, voor u waardevolle
spullen,
gratis
laten
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Westerweiden
70, 7961 EA Ruinerwold
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info@heroldpouwels.nl
Mail:
info@heroldpouwels.nl
Kom vrijblijvend binnenlopen tussen 13.30 enSite:
16.30
uur. Misschien heeft u
Tel:
06-13471784
www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
wel een kostbaar object in uw bezit!
Mail: info@heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
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“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

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

Feest van de Geest 2018

De kerk in Koekange en Berghuizen, maar ook vele kerken in de omgeving,
werden met Hemelvaart en Pinksteren weer opengesteld voor het landelijke project Feest van de Geest; een Ontmoeting tussen Beeldende Kunst,
Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Het thema dit jaar was
Levensadem. Voor de kinderen werd er in beide kerken iets gedaan met “bellenblazers”; met levensadem wordt water en sop een kleurrijk belletjesfeest!
En ja “grote mensen” vonden het ook leuk om te doen of om naar te kijken!
We mochten ruim 307 mensen (en 339 kerkgangers) verwelkomen in
Koekange en 280 mensen (kerkgangers niet geteld) in Berghuizen. Mensen
genoten van de kerken, de kunst en soms zelfs even van muziek spontaan
ten gehore gebracht op orgel of piano. Veel mensen kwamen op de fiets en
genoten ook van het prachtige weer.
In Koekange werd er dit jaar ook een boekenverkoop georganiseerd. De
prachtige opbrengt van € 124 komt ten goede aan de restauratie van het
orgel in de kerk. De mensen die de boeken schonken, de mensen die ze
kochten > allen heel hartelijk dank!
Dank voor uw aandeel als vrijwilliger, koster, predikant, kunstenaar en/of
bezoeker, want door inzet van allen is het ook dit jaar weer een goed Feest
geworden.
Femmie van der Veen en Hennie Petter (Berghuizen)
Hannie Dunnink en Sonja Verkaik (Koekange)
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>>> Noodoproep ! <<<
Onze mooie vereniging draait op vrijwilligers en we mogen
ons gelukkig prijzen dat er velen zich belangeloos inzetten
voor onze club, sommigen zelfs al decennia lang! Daarnaast
hebben velen zich via het vrijwilligersformulier aangemeld om zo nu en dan
wat activiteiten te willen doen. Vanwaar dan deze noodoproep? Omdat we
op een aantal cruciale plekken, geen vrijwilligers kunnen vinden!
Helaas is het huidige bestuur er niet in geslaagd nieuwe
bestuursleden te vinden. Er is al enige jaren geen coördinator
jeugd meer. Het bestuurslid technische zaken heeft, na vele
extra jaren, aangegeven er na dit seizoen mee te stoppen. De
secretaris draait al een extra jaar, maar stopt ook aan het einde
van dit seizoen. De termijn van de penningmeester zit er na dit seizoen
op en onze voorzitter heeft aangegeven zijn 2e termijn niet geheel uit te
willen zitten. Kortom: we hebben een prachtige kantine, een mooie kleedkameraccommodatie, vele sponsoren, enthousiaste leden en in het nieuwe
seizoen ligt er een kunstgrasveld. Het kan dan toch niet zo zijn dat er geen
bestuur meer is? Daarom: bestuursleden gezocht!
Onze kantine is een belangrijke bron van inkomsten, waardoor de contributie laag kan blijven. Gelukkig zijn er vele leden die diverse bardiensten
willen draaien. Wel is hiervoor een kantineplanner nodig. Zonder planner
geen kantinediensten. Het kan toch niet zo zijn dat op speeldagen en trainingsavonden de kantine niet altijd meer open is? We zijn dan ook dringend
op zoek naar een kantineplanner!
Om leden betrokken te houden bij onze verenigingen is een actieve activiteitencommissie nodig. Een vaste kern die allerlei activiteiten wil ontplooien, gesteund door vrijwilligers die zo nu en dan mee willen meehelpen.
We zijn al enige tijd dringend op zoek naar leden die deel willen uitmaken
van onze activiteitencommissie.
Om te kunnen voetballen, zijn niet alleen spelers, leiders en trainers nodig,
maar ook scheidsrechters. Heb je wel interesse, maar ben je nog niet
helemaal zeker van de spelregels, meld je dan aan! Uiteraard kan je op
kosten van Vitesse een opleiding volgen. Tevens zijn we op zoek naar een
scheidsrechtercoördinator; iemand die het aanspreekpunt is voor onze
scheidsrechters en de indeling voor wedstrijden verzorgd.
Heb je interesse, twijfel je nog of heb je vragen? Neem contact met ons op
of stuur een email naar secretaris@vitesse63.nl. We vertellen je graag wat
mogelijk is en wat de werkzaamheden inhouden.
Jurrian Barelds, Erwin Kuiper, Martin Keizer, Anita Kuik,
Wout Oldejans, Jacob van der Linde, Rene Brinkman
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Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

Ledenkaarten Feestweek Koekange
Op 30 mei is er nog de mogelijkheid om uw ledenkaart op te halen bij het
Dorpshuis van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Daarna is het alleen nog mogelijk om uw ledenkaart op te halen bij de
Braderie. Dus let op! Dit zijn de laatste momenten om uw ledenkaart op te
kunnen halen voor de Feestweek.
Daarnaast kunnen de kinderen van groep 4 t/m groep 8 zich opgeven voor
het Houtdorp op 30 mei bij het Dorpshuis van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Party service
H. Koetsier Dorpsstraat 26 Koekange www.sparkoekange.nl

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.
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Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Play on/Play in; speel mee met de Bergklanken
Door de jaren heen zijn heel wat mensen lid geweest van een muziekvereniging. Het was een onderdeel van alle dingen die je zoal deed: naast een
sport, ook op “de muziek”. Misschien heb jij ook wel bij een muziekvereniging gezeten.
Wanneer je je afvraagt : “Goh, zou ik het nog kunnen en hoe zou het nu
bij de muziek zijn?” Grijp je kans. Doe mee met onze Play on/Play in.
Muziekvereniging de Bergklanken biedt de mogelijkheid om nog eens te
oefenen en mee te spelen in een groot orkest, met een grote dirigent.
Heb jij nog nooit bij een korps gespeeld, maar ben je er wel heel nieuwsgierig naar? Ook dan ben je van harte welkom.
Op donderdag 5 en 12 juli (19.30 – 21.30 uur) geeft de Bergklanken workshops met aansluitend op 19 juli een concert waar de ingestudeerde stukken
uitgevoerd worden. De workshops vinden plaats in dorpshuis De Barg’n in
Berghuizen.
Meld je aan!
Wanneer je zelf geen instrument hebt, zorgen wij daarvoor.
Deelname is gratis en iedereen van 10 jaar en ouder is van harte welkom.
Voor meer info en opgave (uiterlijk 15 juni) kun je terecht bij secretaris@
debergklanken.nl, telefoonnummer: 06-13610857
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Van Schakel tot Schakel
Op 12 mei was de wandeltocht Van Schakel tot Schakel in Koekange. 142
wandelaars hebben genoten van de wandelroutes en van het mooie weer.

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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Te k o o p , g e v o n d e n 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 “fietstelefoon” 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
30 mei
De Koegang nr. 11
1-3 juni Korfbalkamp KIA
2 juni	Pitch en Putt Koekange bestaat 20 jaar. Voor de kinderen een
springkussen en een gratis suikerspin,
van 15.00-17.00 uur kunnen kinderen gratis geschminkt worden,
vanaf 18.30 uur verzorgt DJ Vintage Vinyl de plaatjes samen met u,
barbecue € 10,00 p.p. exclusief consumpties.
3 juni	Zomerfeest voor mensen met een beperking - Ontmoetingscentrum
De Boerhoorn, Zuidwolde - 14.00 uur
3 juni	Bergklanken in galop! (Jeugduitvoering) - De Bennink Hoeve,
Ruinerwold - 16.00 uur
7 juni
MTB Streetrace - start De Brink, Ruinen - 18.00 uur
9 juni
Tussen Prul en Praal - Museum De Wemme - 13.30-16.30 uur
10 t/m 16 juni 2018 Koekangerfeest
11 juni	
Thema-avond ’Dementievriendelijke gemeente de Wolden’ - De
Boerhoorn, Zuidwolde - 19.30 uur
13 juni
De Koegang nr. 12
22 juni
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
26 juni
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
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

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
13 juni 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

