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De eerste voorjaarsbloemen staan in bloei.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

17 maart 11.00 uur Ds. P.K. Meijer Meppel  
 15.30 uur Ds. L. Sollie Meppel  
24 maart 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse  
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk   

Gereformeerde kerk, Berghuizen

17 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis
24 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange

17 maart 9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Rurhwein R’wold  2e zondag 40 dgn 
Na Bidstond 

24 maart 9.30 uur Ds. G.J.V. Solinger Koekangerveld 3e zon. 40 dgn    

Kerkdiensten

Drents  
Overijsselse  
Delta  
 

 

Bert Otten 
 

Onze kandidaat voor 
het waterschapsbestuur 

voor je natje en je droogje 
 

Nr. 5 voor het CDA  
 

www.cdadrenthe.nl 
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur grote zijdebij 

De honingbij zal bij veel mensen wel bekend zijn. Ik denk zelfs dat bij de 
meeste mensen wel een potje honing in de kast staat. De honingbij is echter 
geen wilde bij, menig imker zorgt ervoor dat wij van deze zoetigheid kun-
nen genieten. Daarnaast zorgen honingbijen ook voor de bestuiving van veel 
bloemen. Echter naast de honingbij zorgen vele wilde bijensoorten ook voor 
de bestuiving van bloemen. Daarvan zijn er meerdere tientallen, sommige 
websites hebben het over meer dan 200 bijensoorten, andere zelfs over 
meer dan 300.
Een van de vele bijensoorten is de grote zijdebij, vrij algemeen in Nederland. 
Hij lijkt wel wat op de honingbij, echter de heldere dwarsbanden op zijn 
achterlijf ontbreken en zijn borststuk is donkerbruin behaard. Belangrijk 
kenmerk is dat hij vroeg in het voorjaar tevoorschijn komt. Vanaf maart tot 
halverwege juni, met een piek in april. In het Duits is zijn naam dan ook niet 
voor niets Frühlings-Seidenbiene. De locatie waar je hem het beste kunt zien 
moet wel aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet er een zanderige 
bodem zijn en ten tweede moeten er wilgen groeien.
De zandgrond gebruikt de grote zijdebij om voor het nageslacht te zorgen. 
Daarin kan hij gemakkelijk een lange nestgang graven om daar de eitjes te 
leggen. Deze nestgang is dan uiteraard voorzien van voedsel, voor als het 
eitje uitkomt. Zo’n nestgang is meestal horizontaal gegraven en kan wel een 
meter diep zijn. De gehele ontwikkeling van de grote zijdebij vindt in deze 
nestgang plaats, in het vroege voorjaar komt een volwassen insect weer 
tevoorschijn.
De wilgen zijn nodig voor zijn voedselvoorziening. In het voorjaar staan 
veel wilgensoorten in bloei, omdat deze bomen veelvuldig gebruik maken 
van windbestuiving. Doordat er nog geen bladeren aan de bomen zitten, 
heeft het stuifmeel zodoende een goede kans om tot bestuiving te komen. 
De boswilg, de geoorde wilg, de grauwe wilg en de kruipwilg zijn vooral in 
trek bij de grote zijdebij. Aangezien de kruipwilg vooral in de duinen groeit, 
is hij daar een algemene verschijning.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)



4

De Barcompetitie: Aflevering 1

Vorig jaar kondigde de activiteitencommissie ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van stichting Dorpshuis de Schakel de “Barcompetitie” aan. 
Een competitie waarin verschillende groepen gaan strijden om de winst. 
Diegene die de meeste omzet weet te draaien met een zelf-georganiseerd 
evenement, wint. Nu is het tijd om van start te gaan!! In deze reeks zullen we 
de ontwikkelingen van de Barcompetitie bespreken, geplande evenementen 
aankondigen en zullen we terugblikken op deze (hopelijk) geslaagde evene-
menten.

Op dit moment bestaat de competitie (voorlopig) uit 3 groepen. Keet de Egge 
is er één van en zij bijten het spits af. Na een succesvolle presentatie van 
de plannen kregen zij groen licht van de activiteitencommissie om hun eve-
nement te gaan houden. Op 23 maart kunnen wintersporters en alle andere 
feestvierders (weer) de Après-ski bar in duiken op de Après-ski party van de 
Keet de Egge. De kleine zaal is vanaf 21.00 uur geopend. Kom meezingen 
met de grootste Après-ski hits, tot dan!

Wie de andere 2 groepen zijn en wat ze gaan doen houden we nog even voor 
ons… Wel kunnen we alvast verklappen dat hun evenementen gepland zijn 
op 20 april en op een n.t.b. datum in september. Houdt de berichtgeving in 
de Koegang en op Facebook dus in de gaten! Tevens staat het vast dat het 
spetterende eindfeest, georganiseerd door de activiteitencommissie zelf, 
gehouden zal worden in december.

Natuurlijk zou het mooi zijn als er nog meer groepen zich willen mengen 
in de strijd! Dus stel een team van collega’s, vrienden, buren of teamge-
noten samen en geef je op! Dit kan via dorpshuisdeschakel@gmail.com. 
Vermeld hierbij de maand waarin je jouw evenement wil houden. Voor meer 
informatie en de regels check de Facebookpagina of bel met Mike Tijmens 
(0629052987) of Ruben Keizer (0611989650). 

De activiteitencommissie 
 

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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Heeft u iets te vieren? 
Zoekt u een vergaderlocatie? 

Denk aan onze Hooiberg.

Komende activiteiten: 
26 mrt. Landgoed Diner 
28 apr. Landgoed Diner 

12 mei Moederdag Brunch 
21 jun. Landgoed Diner 

www.welgelegen.com 
0522-451771 

Heeft u iets te vieren? 
Zoekt u een vergaderlocatie? 

Denk aan onze Hooiberg.

Komende activiteiten: 
26 mrt. Landgoed Diner 
28 apr. Landgoed Diner 

12 mei Moederdag Brunch 
21 jun. Landgoed Diner 

www.welgelegen.com 
0522-451771 

Voorjaars-/Paasworkshop

Het voorjaar hangt weer in de lucht en daarom organiseren wij op 3 april 
2019 een leuke Voorjaars-/Paasworkshop.
Ilona zal onder haar deskundige leiding ons een leuk, mooi, fris, beetje voor-
jaar, beetje pasen arrangement laten maken.
Wij beginnen om 19.30 uur in achterzaal dorpshuis de Schakel.
De kosten zijn € 22,50 incl. koffie met wat lekkers erbij.
Info en opgave voor 1 april bij Jennie 06 29401859.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Collecte Hartstichting 

De collecteweek van de Hartstichting is van 7 – 13 april. De Hartstichting wil 
hart- en vaatziekten eerder opsporen en behandelen. We doen onderzoek en 
geven voorlichting.
Wil jij in Koekange als collectant helpen, dit kost je ongeveer 2 uurtjes, dan 
draag jij bij aan oplossingen om elk hart gezond te houden.
Meld je aan bij Janine Hendriks (organisator collecte hartstichting in Koekange) 
Mobiel: 0621508362.
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GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

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

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 

WAT JE DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud buffet, 
partytenten, servies, tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

 
  

Party service
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*Water * Cv * Aardwarmte
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Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 
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Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
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De AED in ons dorp is verplaatst! 

Het AED apparaat hing voorheen bij de familie Klinge aan de Dorpsstraat, 
maar we hebben de AED verplaatst naar de voetbalkantine van Vitesse’63.
We merken dat het toch van groot belang is dat sportclubs een AED hebben. 
Je hoort regelmatig dat er iets mis gaat tijdens het sporten. 
Via dit bericht willen wij alle mensen die zich in ons dorp hebben opgegeven 
als burgerhulpverlener hiervan op de hoogte brengen. Wij hadden dit graag 
persoonlijk willen doen, maar wij als Belangenvereniging zijn er niet van op 
de hoogte welke personen hieraan deelnemen.
Na de aangeboden reanimatiecursus is gebleken dat de mensen in ons dorp 
het wel prettig zouden vinden dat het bekend is wie burgerhulpverleners 
zijn. Zodat er kan worden samengewerkt bij het halen van de AED en andere 
hulpverlenende acties. En om te voorkomen dat men elkaar misloopt, omdat 
men niet weet dat die andere persoon ook een taak heeft. 
Wij zouden het erg prettig vinden dat degenen, die het geen probleem vin-
den dat hun naam bekend wordt bij de Belangenvereniging, zich bij ons 
opgeven via de mail: belangenvereniging.koekange@gmail.com. 
Misschien kunnen wij dan in de toekomst eens een oefenmiddag organise-
ren. Herhaling is zeer gewenst, zodat we als de nood aan de man is, snel 
kunnen handelen en hopelijk een mensenleven kunnen redden! 

Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging Koekange e.o. 

PS: Familie Klinge nogmaals bedankt  voor de plek van de AED de afgelopen 
jaren.
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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 

Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid

Derpressie | Pijnbestrijding | Oververmoeidheid
Orthopedie | Hoofdpijn | Burn-out | Angsten

Zeuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid

NEEM EENS CONTACT MET MIJ OP!

wAT vOOr 
SOOrT klAChTEN 

hEEfT u?

Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold | Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
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Actie Appelmoes 2018 

De Appels vielen in 2018 
voor…de Geitenwei in 
IJhorst!
Zaterdag 2 maart  was het 
dan zo ver. Alle potten appel-
moes waren verkocht en het 
geld was geteld. Voldaan en 
blij met het resultaat togen 
Marry Germs, Barbara van den 
Brink en Pauline Hofstra naar 
de Geitenwei in IJhorst. Daar 
wachtten Jan en Geertje Van 
Schot hen al op met Wieteke 
Nooi-Maatjes en Sonja de Boer-
Paarhuis. Een paar mekkerende 
geiten en nieuwsgierige var-
kens begroetten alle aanwezi-
gen spontaan en speels waar-
door de overdracht van de ‘Actie Envelop’ vrolijk en ontspannen verliep.
Jan, Geertje, Wieteke en Sonja willen, samen met andere vrijwilligers, het 
bedrag van € 501,65 besteden aan de bouw van een extra schuurtje en het 
opknappen van de bestaande onderkomens van de dieren.
Actie Appelmoes is natuurlijk erg benieuwd hoe het er straks uit zal zien. 
Daarom is afgesproken dat het bezoek over een paar maanden zal worden 
herhaald om het resultaat te bekijken.
We willen alle mensen die ook dit jaar spontaan hebben mee geraapt, verza-
meld en geschild van harte bedanken voor alle hulp en gezelligheid! Zonder 
jullie geen appelmoes en geen donatie aan de Geitenwei! Graag tot de vol-
gende keer.
De volgende Actie Appelmoes vindt plaats in 2020. In het voorjaar van 2020 
zullen we de actie en het doel van de actie in een persbericht aankondigen.

Het bedrag wordt overhandigd door ‘appel’ Marry Germs 
(rechts) aan Wieteke Nooi-Maatjes. 

V.l.n.r.: Pauline Hofstra, Sonja de Boer-Paarhuis, Geertje Van 
Schot, Wieteke Nooi-Maatjes, Jan Van Schot, Marry Germs. 

Barbara van den Brink heeft de foto gemaakt.

Presentatie taalgrenzen in Drenthe

Op donderdag 21 maart 2019 komt in het Ontmoetingscentrum van de Wijk 
de heer E. Darwinkel op de ledenvergadering van de Historische Vereniging 
de Wijk-Koekange. Hij houdt een PowerPointpresentatie hoe de taalgren-
zen in Drenthe lopen, en hoe het Drents door de jaren heen is veranderd. 
Aanvang 20.00 uur.
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Uw medeleven na het overlijden van 
onze lieve moeder, oma en overoma

Rikie Stoffer-Stokvis

heeft ons goed gedaan.

Het mogen ervaren dat je niet 
alleen staat in je verdriet is voor 
ons een grote troost.

Gerrit en Els
Geert en Lammie  
    Jolanda en Anne    
       Lenn

Koekange, maart 2019

  

  

  

  

  

  

  

  
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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The Passion op 12 april in Zuidwolde 
Vrijdagavond 12 april vindt in de Hervormde Kerk in Zuidwolde The 
Passion plaats. Deze muzikale voorstelling, vertolkt door een grote groep 
Zuidwoldigers, vertelt het paasverhaal aan de hand van bekende liederen 
en eigentijdse vertelling van het bijbelse verhaal. De voorstelling begint om 
19.30 uur en is gratis te bezoeken. Er is een collecte voor de onkosten.
Aan de voorstelling doen 45 spelers en muzikanten mee, voornamelijk 
Zuidwoldigers. Vanaf eind vorig jaar repeteren de muzikanten onder leiding 
van dirigent Harold Kooy en organist Geert Meijer om de Nederlandstalige 
liederen met eigen muzikale begeleiding te gaan vertolken.  Daarnaast oefe-
nen de spelers hun rollen van onder andere Jezus, Maria, Judas, Petrus en 
de andere discipelen, samen met een centrale verteller en diverse andere 
figuren die niet alleen in een rol in het optreden in de kerk hebben, maar ook 
vanaf andere locaties te zien en horen zullen zijn.
Initiatiefnemers Susan van Arragon en Geke Lopers zijn laaiend enthousiast 
en hopen dat de kerk op 12 april afgeladen vol komt te zitten. ‘’We zeiden 
tegen elkaar, wat zou het mooi zijn om The Passion, die we elk jaar op tv 
zien, in Zuidwolde te realiseren. We zijn gelijk een plan gaan bedenken. En 
na een oproep,  was er zoveel belangstelling om mee te doen’’, aldus Susan. 
Geke: ‘’We oefenen nu wekelijks, in kleine groepen en later ook met z’n allen. 
Het is mooi om te zien hoe iedereen al opgaat in zijn rol. We zijn benieuwd 
naar het eindresultaat, net als hopelijk vele bezoekers.’’
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“Wijker Kunst“ begint aan een nieuwe periode!

Toen vorig zomer dirigent Bert Lammers, in goed overleg, besloot zijn diri-
geerstokje “aan de wilgen te hangen”, werd daarmee een 32(!!) jarige verbin-
tenis afgesloten bij zangvereniging “Wijker Kunst”.
Het bestuur ging op zoek naar een nieuwe dirigent en vond die in de per-
soon van de 37-jarige Mannes Hofsink, organist (tevens beiaardier) van de 
grote of Maria Kerk in Meppel. Voor beide partijen toch wel een sprong in 
het diepe! Men sprak dan ook af om, als een soort proefperiode, een halfjaar 
met elkaar in zee te gaan.
Dat halfjaar was onlangs voorbij en men was (bestuur en leden) zo enthou-
siast, dat men besloot tot een verbintenis voor onbepaalde tijd.
Op zaterdag 23 maart, in de N.H. Kerk te IJhorst, zal het koor “Wijker Kunst” 
met hun nieuwe dirigent Mannes Hofsink, aan het publiek tonen waartoe  
het vrouwenkoor, het mannenkoor en samen als gemengd koor in staat zijn! 
Men heeft het concert de naam gegeven “Een reis door Europa”. Daarbij zul-
len vele bekende, populaire  liedjes uit de ons omringende landen voorbij 
komen. Liedjes die het publiek het gevoel geven dat ze daadwerkelijk die 
landen aan het bezoeken zijn.
“Het Saxofoonorkest” uit Drachten, onder leiding van Karl Veen, zal het koor 
bij veel werken begeleiden. Een uniek orkest, waarin alle 8 typen saxofoons 
zijn vertegenwoordigd. Het bestaat uit een uitgebalanceerde mix van pro-
fessionals en vergevorderde amateurs. Daarnaast zal Carl Visser (virtuoos 
op orgel en piano) een aantal werken op piano begeleiden. De avond wordt 
gepresenteerd door Hans Koekkoek.
Aanvang van het concert is om 20.00 uur (kerk open om 19.30 uur).
De entreeprijs voor dit concert is € 12,50 (kinderen € 7,50).
Vanaf 11 maart zijn kaarten via voorverkoop bij de leden te bestellen.

Klussen bij de molen in Zuidwolde tijdens NLdoet

Zaterdag 16 maart kan er geklust worden bij de molen in Zuidwolde. 
Stichting De Meule van Wassens doet mee aan de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Bestuurs- en werkgroepleden gaan aan de slag met sloop- en 
schilderwerkzaamheden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte 
welkom om mee te helpen. De klusdag duurt van 09.00 tot ca. 16.00 uur. 
Voor koffie/thee, fris en tussen de middag een lunch wordt gezorgd. Graag 
aanmelden via  secretariaat@demeulevanwassens.nl.
Dit jaar wordt de vervallen korenmolen compleet gerestaureerd. Molenmakerij 
Groot Wesseldijk voert de gespecialiseerde werkzaamheden uit. Daarnaast is 
de werkgroep De Meule van Wassens, bestaande uit betrokken Zuidwoldigers 
en molenliefhebbers, regelmatig actief om meer algemene klussen in en 
rondom de molen aan te pakken.
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Varifocus voor
€ 100,- per glas

(huismerk)
(tot 09-04-2019, week 13 gesloten)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag 
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Indien gewenst ’s avonds op afspraak 
0522 47 33 28

Rudi Hooch Antink wil met nuchter boerenverstand 
waterbeheren

Hij is al ruim 25 jaar lid van de vrijwillige 
brandweer en heeft een mooi melkvee-
bedrijf aan de Panjerdweg, een gezins-
bedrijf met 120 koeien en bijbehorend 
jongvee op 65 ha land. Wie kent hem 
niet, Rudi Hooch Antink uit Koekange. 
Met een boerenbedrijf heb je dagelijks 
te maken met waterbeheer. Je kunt 
aan de zijlijn blijven staan, zegt Hooch Antink, maar hem is gevraagd om 
nu daadwerkelijk zijn kennis, dus boerenverstand, te gaan gebruiken voor 
het Waterschap. Hij staat op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen 
Drenthe~Overijssel op de 2 plaats. Door de klimaatverandering zullen we 
met meer extreme weersomstandigheden te maken krijgen in de toekomst. 
Daarom is goed waterbeheer van groot belang voor de leefbaarheid van 
mens, dier en plant. Erg belangrijk is daarbij de kosten beheersen en lokaal 
maatwerk. Rudi Hooch Antink wil zijn bijdrage leveren op basis van nuchter 
boerenverstand. Het Waterschap dichter bij de inwoners brengen en hen mee 
laten denken en praten. Het zijn immers onze centen?



13

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

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

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

De Wolden en Hoogeveen gaan ploggen, 
Loopgroep Koekange doet mee!

Tijdens het hardlopen afval rapen, dat heet met een mooi woord ‘ploggen’. 
Het is een samenvoeging van het Zweedse ‘plocka’ dat rapen betekent en 
joggen. Ook in Nederland wordt deze vorm van hardlopen alsmaar populair-
der. Wandelend wordt het wel  ‘trashwalking’ genoemd. Zelfde idee, zelfde 
doel namelijk: zwerfvuil opruimen.
Loopgroep Koekange maakt dankbaar gebruik van de straten en wegen in 
en om Koekange. We willen daarom iets terugdoen door te gaan ploggen.
Doe ook mee en meld je aan, je hoeft niet hard te lopen of lid te worden van 
de loopgroep. Iedereen mag op zijn eigen manier meedoen.
In de eerste week van april gaat er geplogd worden in gemeente De Wolden. 
Omdat wij altijd op dinsdag trainen gaat de loopgroep in ieder geval op 
dinsdagavond 2 april.
We willen een zo’n groot mogelijk gebied schoon krijgen van zwerfafval. 
Of je nou wil hardlopen, wandelen, fietsen, paardrijden; doe mee! Je hoeft 
je alleen maar aan te melden. Dat kan via loopgroepkoekange@gmail.com. 
Later krijgt je dan meer info, maar geef vooral zelf aan wat je wilt doen!
De gemeenten leveren materialen zoals werkhandschoenen, zakken en vei-
ligheidsvestjes en zorgen dat het opgeraapte afval wordt opgehaald.
Kijk op: www.facebook.com/ploggersdewolden voor meer info.
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Wandeltocht van schakel tot schakel

Op 4 mei 2019 organiseren wij voor de 6e keer de wandeltocht van schakel 
tot schakel in Koekange.
Wij zullen zeker weer ons best doen om de route zo gevarieerd mogelijk te 
maken met uiteraard weer verrassende paadjes.
De starttijden zijn:
30 km tussen 8.00 en   9.00 uur
20 km tussen 9.00 en 11.00 uur
10 km tussen 9.00 en 14.00 uur
De inschrijving kost € 4,--, voor een medaille betaalt u € 1,00 meer.
Zet het alvast in uw agenda en vraag al vast uw man/vrouw/buurvrouw/
buurman/kennis/neef/nicht/tante/oom/collega/wandeltmaatje
En laat u op 4 mei verrassen voor de mooie omgeving rondom Koekange.
De organisatie is in handen van dorpshuis de Schakel in Koekange.
Voor info: Jennie 06 29401859.

Potgrondactie KV KIA
 
KV KIA houdt op zaterdag 30 maart en zaterdag 6 april de jaarlijkse pot-
grondactie.
Op 30 maart en 6 april komen wij tussen 9.00 en 13.00 uur langs de deuren 
met potgrond. U kunt eventueel de potgrond ook afhalen bij de korfbal-
kantine (Sportlaan 41) tijdens de genoemde tijden. Ook is het mogelijk om 
vooraf te bestellen per mail via kia.koekange@hotmail.com. 
Indien u niet thuis bent op genoemde dagen kunt u vooraf betalen, dan bren-
gen we de potgrond bij u thuis. Geef dit even aan in de mail.

Met sportieve groet,
Korfbalvereniging KIA

 

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Samen op weg naar 25 jaar De Wolden
Gemeente De Wolden viert feest op 18 mei

Al 21 jaar worden er door bewoners allerlei 
initiatieven in het leven geroepen en vele suc-
cessen bereikt. Om hen te bedanken en anderen 
te laten zien wat De Wolden te bieden heeft, 
nodigt de gemeente jong en oud uit voor een 
interactieve fietstocht door de omgeving.
Op vier zaterdagen in mei en juni kunnen belangstellenden gratis meedoen 
aan een of meerdere fietstochten. De routes gaan langs bijzondere plekken 
en bedrijven in de dorpen en onderweg is er van alles te beleven.
Op zaterdag 18 mei gaat de fietstocht door Koekange (en Ruinerwold, 
Oosteinde, Berghuizen en Koekangerveld). Onderweg is er natuurlijk ruimte 
voor allerlei activiteiten. Wil jij met een kraampje vol spullen langs de route 
staan, mooie kunstwerken laten zien of heb je een ander leuk idee? Laat het 
ons weten via: 25jaar@dewolden.nl 
Voor vragen is Susanne Koetsier-Jansen bereikbaar via: susanne.jansen@
outlook.com 
We kijken uit naar jullie ideeën! 

Werkgroep SOW25 jaar De Wolden

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, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 
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Dit jaar bestaat het dorpshuis ‘De Schakel’ 50 jaar
Ter gelegenheid hiervan worden er allerlei activiteiten georgani-
seerd. Het bestuur heeft mij gevraagd om in de archieven te duiken 
om de geschiedenis van het dorpshuis opschrift te stellen. Aan deze 
vraag voldoe ik graag.

Voordat het dorpshuis er was, maakte men in Koekange voor bijeenkom-
sten en vergaderingen gebruik van de aanwezige cafézalen, maar ook van 
andere lokaliteiten. Zo hadden de gereformeerde verenigingen sinds 1950 
de beschikking over een houten barak voor hun activiteiten. Die stond aan 
de Dorpsstraat achter kapper Stoffer (nu kapsalon Anneke). De hervorm-
den kwamen bij elkaar in hun jeugdgebouw aan de Kerklaan. Nu is dat 
de Venehof. De gymnastiekvereniging en de sportverenigingen hadden 
de beschikking over een houtenbarak, die stond op de hoek Dorpsstraat- 
Sportlaan (nu ingang sportveld). Iedere stroming had zijn eigen plek voor 
z’n activiteiten. Maar de gymnastiek barak raakte versleten. Evenals de barak 
voor de gereformeerde verenigingen. De gereformeerde verenigingen in 
Berghuizen en Ruinerwold die in eenzelfde soort barak zaten als in Koekange 
stond, kregen halverwege de zestiger jaren in hun dorp een dorpshuis waar 
zij voor hun activiteiten ook gebruik van konden maken. De kerkenraad van 
de gereformeerde kerk had er dan ook wel wat voor over als in Koekange 
een soortgelijk gebouw zou komen. 

Het gemeentebestuur van de gemeente De Wijk zag ook de noodzaak voor 
de verenigingen en de sport voor een passende accommodatie. Er kwamen 
twee nieuwe scholen in het nieuwe uitbreidingsplan van Koekange. Namelijk 
een openbare lagere school in 1966, de Rozebottel en een openbare kleuter-
school in 1967. De gemeente wilde hierbij ook graag een nieuwe sporthal. 
Dit kon echter geen doorgang vinden. Vanaf dat moment heeft burgemeester 
de la Saussaye de Briët zich ingespannen om in Koekange een dorpshuis van 
de grond te krijgen. Dit moest echter van de bevolking uitgaan. Op 22 mei 
1964 nodigde hij enkele ingezetenen, namelijk mevr. J. Schoonvelde-Kuipers 
en de heren J. Huls en Jac. Dekker samen met het hoofd Bureau Drenthe van 
het ministerie Maatschappelijk Werk de heer Diemers, en de wethouders uit 
voor een bespreking om hiervoor draagvlak te creëren.

Dit resulteerde erin dat een brede commissie werd gevormd waarin de ver-
schillende stromingen en de sportverenigingen zitting hadden. Deze com-
missie werd al geïnstalleerd op 29 juli 1964 en ging voortvarend aan de slag 
en maakte plannen om te komen tot de stichting van een dorpshuis.
                                                                          

Wordt vervolgd.
                                                                    Aaltienus Buiter
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In format ie

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

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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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 27 maart 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 21 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

14 maart  PCOBbijeenkomst; Ds. Oldenhuis “paulusreizen” - Berghuizen - 14.00 uur
15 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 maart Klusdag NLdoet bij de molen in Zuidwolde - 9.00-16.00 uur
18 maart  Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
21 maart  Ledenvergadering Historische Vereniging de Wijk-Koekange - 

Ontmoetingscentrum de Wijk - 20.00 uur
23 maart Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
23 maart Concert ‘Wijker Kunst’ - Herv. Kerk IJhorst - 20.00 uur
26 maart Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
27 maart De Koegang nr. 6
29 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
30 maart Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
  2 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  3 april Voorjaars-/Paasworkshop - De Schakel - 19.30 uur
  5 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 april Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
  6 april Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
10 april De Koegang nr. 7
12 april The Passion - Herv. Kerk Zuidwolde - 19.30 uur
15 april  Jaarvergadering Belangenver. Koekange e.o. - De Schakel - 20.00 uur
19 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20 april Giga Speelfestijn KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-12.00 uur
27 april Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
24 april De Koegang nr. 8
26 april Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
28 april Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
30 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur

2e ma. v.d. maand,  Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur -
behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag  Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de 

Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur



19

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

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

Nu
Winter-
schilder-
korting

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: 6,25 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. 
Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor dankbetuigingen, kerstgroeten, e.d. gelden advertentietarieven.



HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL
06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR

   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
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6 prachtige eetkamerstoelen van 999,- nu 500,- 
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 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs

 opheffi n
gs

uitv
erkoop

 opheffi n
gs
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eetkamertafel oa 200 x 100 van 899,- nu... 450,-

Eetkamertafel van 599,- nu... 300,- Eetkamertafel van 599,- nu... 

TV Dressoir van 499,- nu... 250,- 

Salontafel van 499,- nu 250,- 
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Draai Relaxfauteuil

6 eetkamer stoelen van 1099,- nu... 550,- 

TV Dressoir 250,- 

Dressoir teak van 995,- nu... 500,- 

Groot wandmeubel van 1899,- nu... 950,- 

Bankstel 3+2 van 1199,- nu... 600,- enz.enz.

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ


