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De lente is de manier waarop de natuur zegt: ‘Tijd voor een feestje!’

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
14 april
11.00 uur Ds. H. de Vries
Hattem
15.30 uur Ds. v Rijswijk
19 april HA 19.30 uur Ds. v. Rijswijk		
21 april
11.00 uur Ds. v. Rijswijk		
15.30 uur Ds. R. Tiggelaar
Hardenberg
Gereformeerde kerk, Berghuizen
14 april
9.30 uur Ds. J.W. Muis		
18 april
19.30 uur Ds. J.W. Muis		
19 april
19.30 uur Ds. J.W. Muis		
21april
9.30 uur Ds. J.W. Muis		

Goede Vrijdag
1e Paasdag

Palmzondag
Witte donderdag
Goede vrijdag
Pasen

Protestantse Gemeente Koekange
14 april
9.30 uur Ds. B. Metselaar
18 april
19 april
21 april

Beilen	6e zondag 40 dgn.
Palmpasen
19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		
Witte Donderdag HA
19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof Goede Vrijdag
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		
PASEN

Spar Koetsier en medewerkers
wenst u prettige paasdagen

Heerlijke zelfgemaakte

VARKENSROLLADE

Kilo

5,98

AANBIEDING geldig van 11-04-2019 tot/met 20-04-2019

H. Koetsier- Koekange
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tel. 0522-451331

www.sparkoekange.nl

Stukje Natuur: Krijgen spechten ook koppijn?
Volgens mij zijn er meerdere lezers die op hun toilet een of meerdere boekjes
hebben liggen. Het zou mij niet verbazen. Natuurlijk liggen er geen romans,
want dan bezet je de wc veel te lang. Het zullen boekjes zijn met korte
verhalen, gedichten, moppen of allerlei wetenswaardigheden. Bij mij liggen
er in ieder geval meerdere boekjes. Een daarvan kreeg ik op mijn verjaardag en is uitgegeven door de Vogelbescherming. Het boekje is uit de serie
“Nieuwsgierig naar vogels” en bevat honderd bijzondere vragen over vogels.
De eerste vraag en tevens de titel van het boek is: “Waarom krijgt een specht
geen koppijn?” In het dagelijks leven roffelt een specht regelmatig tegen
bomen om zijn voedsel te bereiken. In het voorjaar komt daar nog bij dat
hij met zijn geroffel een partner probeert te lokken. Heeft hij eenmaal eentje
gevonden, dan zal hij ook nog een nestholte moeten uithakken. In bepaalde
perioden zal hij vele duizenden keren per dag op het hout hameren!
De krachten die een specht op het hout uitoefent zijn meestal groter dan
die bij een frontale autobotsing vrijkomen. Je zou verwachten dat die specht
dagelijks met een barstende koppijn rondvliegt. Toch heeft hij er ogenschijnlijk geen last van. In de loop van de evolutie zijn er in zijn kop de nodige
aanpassingen ontstaan, die voorkomen dat er beschadigingen aan zijn hersenen optreden tijdens het roffelen.
De schedel van een specht is dikker dan die van andere vogels. Het botmateriaal is bijzonder hard maar toch ook sponsachtig en kan zodoende de harde
klappen opvangen. De relatief kleine hersenen zitten goed gefixeerd opgesloten in de hersenpan. Er is weinig hersenvocht, waardoor de schokgolven
minder doorgegeven kunnen worden. Daarnaast is de snavel met de schedel
verbonden door elastisch bindweefsel en bevindt zich tussen die snavel en
de hersenen een sponsachtig weefsel, die als schokdemper werkt. Daarbij
zijn de onder- en bovensnavel niet gelijk van vorm en daardoor kunnen de
krachten eveneens de hersenen minder bereiken.
Al met al zorgt het ervoor dat een specht geen paracetamol nodig heeft.
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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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

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
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Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 3)
Het werd in 1968 een drukke tijd voor het bestuur. Er moest van alles
geregeld worden. Allereerst de aanbesteding van de bouw. Veel zaken
gingen in nauw overleg met de gemeente en bureau gemeentewerken.
Er werd 1443 m2 rond aangekocht van de gemeente voor ƒ25,- per m2.
Totaal ƒ36.075. De stichtingskosten van het dorpshuis waren begroot op
ƒ300.000. Hiervan moest 10% door de bevolking worden opgebracht.
Architectenbureau Nijenhuis-Ebbinge zou de bouwtekening en vergunningen
aanvragen en begeleiden. De bouw van het dorpshuis werd 10 januari 1968
gegund aan de laagste inschrijver de fa. Smilde uit Ruinerwold. Het hoogste
punt van het dorpshuis werd bereikt op 6 november 1968. De dennentak
kon in top en het bestuur schonk aan aannemer Smilde ƒ50 om het personeel te trakteren.
Op de eerst genotuleerde bestuursvergadering d.d. 2 december 1968 was
de heer Wanninkhof van Stichting Opbouw Drenthe aanwezig. Hij gaf adviezen omtrent het beheer van dorpshuizen. Een vaste kracht was het beste,
maar ook heel duur. Vaak was er een echtpaar waarvan de man een niet al
te lange werkdag had en de vrouw de zaak schoonhield. Ook de mogelijkheid van schoonmaken in samenwerking met de scholen werd besproken.
Dit bleek later niet haalbaar. Besloten werd om een advertentie te plaatsen
in de Koegang voor een beheerdersechtpaar. Na stemming over zeven sollicitanten viel de keus op caféhouder Js. Vriend.
Eigen bijdrage in de bouw
Om de 10% eigen bijdrage (ƒ 30.000) bij elkaar te krijgen werden er allerlei
acties ondernomen.
De kerkenraad van de gereformeerde kerk schonk direct ƒ10.000. Het
Koningin Julianafonds schonk ƒ4.000. Door het Anjerfonds werd ƒ1.000 toegezegd. Het oude dorpshuisje aan de Prinsesseweg (nu adres Prinsesseweg
26) werd door de gemeente bij akte van schenking op 22 november 1968
overgedragen aan het dorpshuisbestuur. Dit werd begroot op ƒ7.500 en
mocht meetellen voor de eigen bijdrage. Dit dorpshuisje was gebouwd in
1928 als kerkje voor de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Toen dit niet
meer voor dat doel gebruikt werd, werd het geschonken aan de burgerlijke
gemeente. Ook hier vonden bijeenkomsten en vergaderingen plaats. De
exploitatiekosten werden begroot op ƒ2.370 per jaar.
Een oud papieractie bracht ƒ1.061,50. En er werd een bazaar gehouden.
In het voorjaar van 1969 werd een koekactie gehouden. Bakkerij Oosterhuis
leverde 1000 koeken à ƒ0,68 per stuk. Verkoop 1 koek voor ƒ1,50. Twee
stuks voor ƒ2,50. Er bleven 120 koeken over; hiervan werden er 40 stuks
overgenomen door Berend Soer van bakkerij Koster te Rogat. De rest nam
bakkerij Oosterhuis weer terug.
Wordt vervolgd. Aaltienus Buiter
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Bij brilaankoop
zonnebril* gratis,
ook multifocaal
* uit zonnebrilcollectie (09-04-2019 t/m 27-04-2019)

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

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen

Busreis langs de bollen en een zangmiddag
met de Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling De Wolden heeft weer twee bijzondere activiteiten
georganiseerd. Nadat we in maart een goedbezochte filmmiddag hebben
gehad staat er voor 25 april een busreis op het programma.
De bus voert ons langs de bloeiende tulpenvelden in de polder, met de meest
prachtige kleuren. Er wordt ook een bezoek gebracht aan een tulpenboerderij waar de koffie op ons wacht met wat lekkers. Voor een maaltijd met een
smakelijk visje rijden we door naar Urk. We vertrekken om ongeveer 13.00
uur en de verwachting is dat we om 20.00 uur weer terug zullen zijn.
De bus is voorzien van een lift, dus ook geschikt voor deelnemers in een
rolstoel. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor mensen met een
beperking, dus misschien is dit een uitje voor u.
Voor de zangmiddag op 14 mei gaan we naar Ruinerwold. De Brincksanghers
uit Havelte zullen daar voor ons optreden. Ook dit belooft weer een hele
gezellige en muzikale middag te worden.
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Lammie Boerman
tel. 0522-452013 of mail naar: lammieboerman@gmail.com.
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BHV
Elk jaar organiseren wij in dorpshuis de Schakel 1 dagdeel herhaling BHV en
AED. Dit jaar gepland op 5 juni 2019.
U kunt kiezen uit de morgengroep of de middaggroep:
Woensdagmorgen van 8.30 – 12.00 uur
Woensdagmiddag van 12.30 – 16.00 uur
Wat gaan we doen:
Cursusnaam: BHV Herhaling + AED
Cursusdatum: 5-6-2019
Cursuslocatie: Dorpshuis de Schakel
Praktische vaardigheden staan in onze cursus centraal. Wij richten ons met
name op de praktijk van levensreddende handelingen, brandbestrijding en
het gebruik van de defibrillator.
De volgende onderwerpen komen in de BHV herhalingscursus aan de orde:
- Welkom, voorstelronde
- Opbouw BHV Organisatie
- Praktijk blussen
** Electra
** Dak/Zink
- Praktijk reanimatie en uitleg AED
Electra ** Gas
Gas
Dak/Zink
*Water
*
Cv
** Aardwarmte
- Rautek (bewustzijnlijn)
*Water
* Cv
Aardwarmte
* Electra
* Gas
* Dak/Zink
** Zonne
- Draaien van buik naar rug (bewustzijnlijn)
Zonne Energie
Energie ** Nen
Nen 3140
3140 Keuring
Keuring
*Water
* Cv
* Aardwarmte
- Stabiele zijligging (bewustzijnlijn)
* Zonne
Energie * Nen
3140Ruinerwold
Keuring
Westerweiden
- Verslikking
Westerweiden 70,
70, 7961
7961 EA
EA Ruinerwold
Tel:
06-13471784
- Uitleg cursisten login
Tel: 06-13471784
Westerweiden
70, 7961
EA Ruinerwold
Mail:
Wilt u hieraan meedoen? Neem dan contact
opinfo@heroldpouwels.nl
met
Jennie,
beheerder
Mail:
info@heroldpouwels.nl
Tel:
06-13471784
Site:
www.heroldpouwels.nl
dorpshuis de Schakel,
Site: www.heroldpouwels.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
Tel. 06 29401859 of dorpshuisdeschakel@gmail.com.
Site: www.heroldpouwels.nl

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

*
*
*

*
*

*
*

Electra
Gas
Dak/Zink Westerweiden
Westerweiden
70,
7961 EA Ruinerwold
70,riool
7961werkzaamheden
EA Ruinerwold
Voor
uw
* *Electra
Electra Tel:
**Gas
Gas
Dak/Zink * Electra
*al
Gas
* Dak/Zink
Voor
al
uw
riool
werkzaamheden
Tel:
06-13471784
*Water
Electra * 06-13471784
Gas
Dak/Zink
Voor
al
u
riool
werkzaamheden
CV ***Dak/Zink
Aardwarmte
Riool
verstoppingen,
Aanleg
riool
*Water
*Water
**Cv
Cv
**Aardwarmte
Aardwarmte*Water
* Cv
* Aardwarmte
Riool
verstoppingen,
Aanlegriool
riool
Mail: info@heroldpouwels.nl
Mail:verstoppingen,
info@heroldpouwels.nl
*Water
* Cv
*3140
Aardwarmte
Riool
Aanleg
Zonne
energie
Nen
Keuring
Camera
/
Rook
inspectie
* *Zonne
Zonne
Energie
Energie
*
*
Nen
Nen
3140
3140
Keuring
Keuring
*
Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
Camera
/
Rook
inspectie
Site:Energie
www.heroldpouwels.nl
Site:
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140 Keuring
Camera
/ Rook inspectie

*

Tel. 06 - 134 717 84

Westerweiden
70,
EA
Westerweiden
Westerweiden70,
70,7961
7961EA
EARuinerwold
Ruinerwold Westerweiden
70, 7961
EA Ruinerwold
Westerweiden
70, 7961
7961
EA Ruinerwold
Ruinerwold
WesterweidenTel:
70, 06-13471784
7961 EA Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel:
Tel:06-13471784
06-13471784
Tel: 06-13471784
Tel: 06-13471784
Tel:
06-13471784
Tel: 06-13471784
Mail:
info@riooltechniekdrenthe.nl
Mail:
Mail:info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl
Mail:
info@heroldpouwels.nl
Mail:
info@riooltechniekdrenthe.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl
Site:
Site:www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Feest de langste nacht organiseert 20 April 2019 een Glow
in the dark paasvolleybaltoernooi
Omdat we dit jaar het 10 jarig jubileum van ons eigen feest hebben organiseren wij, naast ons het feest op 26 oktober 2019, een glow in the dark
volleybaltoernooi in dorpshuis de Schakel te Koekange. Het volleybaltoernooi organiseren wij op 20 april 2019. Om het volleybal iets extra’s te geven
organiseren wij het met glow in the dark.
Wij zoeken maximaal 10 teams met minimaal 4 spelers. Dus heb jij zin
om gezellig mee te doen aan dit toernooi. Zorg dat je een team bij elkaar
zoekt, een leuke teamnaam bedenkt en geef je dan snel op via een mail naar
feestdelangstenacht@gmail.com. Doe dit onder vermelding van je teamnaam
en telefoonnummer voor 16 april 2019. Meedoen kost € 10,- per team. Dit
bedrag graag afrekenen aan het begin van de avond. De eerste wedstrijd
van de avond zal gespeeld worden om 19.00 uur. Houd hier rekening mee!
Heb je geen zin om te volleyballen, maar wil je wel graag een drankje drinken? Natuurlijk ben je dan ook welkom om naar dorpshuis de Schakel te
komen en dan voorzien we je van een drankje.
Tot 20 april!
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Programma Koekangerfeest
Zondag 16 juni
9:30 – 10:30 uur
Maandag 17 juni
18:00 uur inschrijven
18:30 uur start
 	

Dinsdag 18 juni
18:00 – 21:00 uur

Woensdag 19 juni
13:00 – 19:00 uur
13:00 – 16:00 uur  	
20:00 uur  	

Feestweekdienst met als thema: God gezocht
Locatie: Dorpshuis De Schakel
Actieve opening feestweek
Deelname van groep 1 t/m 8
Kijken mag vanaf 1 jaar.
Dorpshuis de Schakel
Fietspuzzeltocht
Starten vanaf Dorpshuis De Schakel

Jaarmarkt
Rommelmarkt voor de kinderen
Hilarische Bingo

Donderdag 20 juni   
17:00 – 18:00 uur 	
Keuring straatversiering
18.30 – 20:30 uur
Optocht met aansluitend prijsuitreiking
20:20 – 23:30 uur 	
Je moeduhr (Willem Spans)
Vrijdag 21 juni
09:00 – 11:45 uur 	
13:30 – 16:00 uur
21.00 – 02:00 uur 	

Kinderochtend voor alle kinderen uit Koekange    
Bingo (neem zelf een pen mee)
Royal Beat

Zaterdag 22 juni
12:00 – 18:00 uur
21:00 – 02:00 uur 	

Zeskamp
Waterproof Shampoo

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl
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Survivalrun Havelte heeft weer ruimte voor beginners!
Elke zondagmorgen is er bij
Survivalrun Havelte een trainingsgroep voor beginners van 11.00
tot 12.00 uur. Door doorstroom
van beginners naar de reguliere
trainingen is er weer ruimte in
deze groep!
De instaptraining is in het leven
geroepen vanwege de toenemende vraag naar een beginnerstraining waarin laagdrempelig de survival technieken worden aangeleerd maar ook naar een goede basisconditie wordt toegewerkt. Deelnemers
bepalen altijd zelf wanneer ze de stap van deze instapgroep richting de
reguliere trainingen willen maken.
De kosten voor deelname bedragen 35 euro per kwartaal. Voor meer informatie of opgave kan worden gemaild naar info@survivalhavelte.nl

Effecten van regelmatige
bindweefselmassages zijn:
* versteviging van de huid
* energieke en vitale teint
* contouren liften
* littekentjes en kleine rimpels verminderen
Je zult na de eerste behandeling al kunnen zien wat het voor jouw huid doet!
Een bindweefselkuur bestaat uit 6 weken lang elke week een bindweefselmassage.
Een héérlijk kadootje voor jezelf.
Bindweefselmassagekuur
Voor een
Stralende huid
6 keer voor
190 euro
Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406, www.kapsalonanneke.nl, info@kapsalonanneke.nl
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Inschrijving voor Kar Ga Door Zuidwolde 13 juli open
De inschrijving voor het jaarlijkse historische voertuigenevenement in Zuidwolde, Kar Ga Door,
is geopend. De belangstelling
van eigenaren van klassieke
voertuigen is elk jaar groot. De
organisatie hoopt 13 juli weer
op deelname van mooie gemotoriseerde oldtimers van minimaal 25 jaar oud, naast fietsen,
handkarren, wandelwagens en
paardenrijtuigen om er een open-top nostalgisch plaatje van
te maken.
Voorzitter Rutger Wemmenhove ‘’Ons evenement is nu al jaren achtereen
een groot succes. Duizenden bezoekers komen erop af en ook van de deelnemers horen we vooral positieve geluiden. De rondritten die in de ochtend
en middag voor de diverse categorieën voertuigen in en rondom het dorp
worden gehouden, worden zeer gewaardeerd. Elk jaar proberen we de routes
weer iets te variëren.’’ Ook in de muziekoptredens en de optocht zit elk jaar
wel een verrassend onderdeel. ‘’Vorig jaar hadden doedelzakmuziek van de
Lowland Brigade Pipeband uit Zwolle die veel bekijks trok. Dit jaar zijn ze
er ook weer bij. Voor 2019 hebben we een nieuw onderdeel in de optocht
die ’s middags voor het gemeentehuis langsgaat: een prachtig uitgedoste
bruiloftstoet van 25 personen doet mee. Dat levert weer mooie plaatjes op’’,
weet Wemmenhove nu al zeker.
Op zoek naar sponsoren
Om alles wat de organisatie voor ogen heeft daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn elk jaar ook weer voldoende inkomsten nodig. Rutger Wemmenhove
licht toe: ‘’Die komen geheel uit sponsoring. Binnenkort gaat ons sponsorteam weer op pad langs ondernemers in het centrum en op het bedrijventerrein. ’’We vinden het zeker niet vanzelfsprekend, maar zijn wel positief
gestemd over voldoende steun. Veel mensen waarderen dat we tradities
hoog houden en natuurlijk kunnen ondernemers zichzelf ook laten zien. Met
de sponsoring van een handkar bijvoorbeeld; zo laat je je handel eens op een
hele andere manier zien’’.
Online inschrijven
Inschrijven voor het evenement gaat via de website. Mensen die mee willen
rijden met een voertuig, marktkooplieden, beoefenaren van oude ambachten
en ook vrijwilligers en sponsoren kunnen zich aanmelden via www.kargadoorzuidwolde.nl.
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DICHTBIJ
PERSOONLIJK
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
MEER INFO? WWW.ATLASSPORT.NL
H. TILLEMAWEG 63b| DE WIJK | 0522 44 10 90

Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Speeltuinvereniging De Hommel
Paaseieren zoeken en Jantje Beton
Hallo Hommels,
Maandag 22 april, Tweede Paasdag, organiseert Speeltuinvereniging De
Hommel weer het traditionele paaseieren zoeken op de speelweide in
Echten. Het festijn begint om 10.30 uur. In de tijd dat de kinderen eieren
zoeken, kunnen de ouders een rondje klootschieten. U vindt de speelweide
als volgt: U rijdt door Echten, het spoor over en na ongeveer 1,5 km gaat
u linksaf het bos in. Na ongeveer 100 m aan de linkerkant is er een kleine
speelweide. Opgave is niet nodig.
Kom allemaal, zoals altijd kun je weer mooie prijzen te winnen!!
Begin maart hebben we in Koekange en Koekangerveld gecollecteerd voor
het Nationaal Fonds Jantje Beton. De opbrengst van deze collecte is € 820.
De helft hiervan mag besteed worden door de speeltuinvereniging. Hartelijk
dank voor uw gift! Ook de collectanten hartelijk bedankt voor jullie inzet!
groeten,
Het Bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel
svdhommel@hotmail.com
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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.

Workshop: Crowdfunding, meer dan geld alleen!
Op dinsdag 23 april wordt in D’Olde Karke te Echten een workshop
Crowdfunding georganiseerd door ViP De Wolden. Want wat is crowdfunding
precies en wanneer kun je het gaan inzetten? Bij crowdfunding financier
je een initiatief doordat een grote groep mensen een relatief klein bedrag
inlegt. Zo vorm je een groep mensen die zich betrokken voelt bij je initiatief
en wil meehelpen om er een succes van te maken. Vooral voor lokale initiatieven kan crowdfunding een echte “motor” zijn: het is meer dan geld alleen!
Tijdens deze workshop leer je hoe crowdfunding werkt en op welke manier
je mensen vanaf het begin betrekt bij je project. Natuurlijk met veel mooie
voorbeelden uit de praktijk. Ook krijg je zicht op de actuele ontwikkelingen
in Nederland. Iedereen met interesse in crowdfunding is welkom. Mensen
met een eigen initiatief die willen verkennen of crowdfunding wat voor hen
is, gaan zeker met een aantal concrete tips naar huis. De workshop wordt
gegeven door Ineke van Zanten, eigenaar van Greenwis; een organisatie die
zich inzet voor duurzame en maatschappelijke ideeën.
Wil je graag bij deze workshop aanwezig zijn, meld je dan vóór 19 april aan
bij ViP De Wolden via info@vipdwolden.nl of tel. 0528 – 378686.

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
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info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Activiteiten Pitch en Putt Koekange
Woensdag 10 april, 19.30 uur, Paas Workshop
Kosten € 29,50 dit inclusief het paasstuk, koffie met wat lekker, hapje en
drankje. Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.
Zaterdag 13 april, 19.00 uur, Pokertoernooi
Inleg € 20,00 + € 2,00 Fee. Beginstack 7.000 fiches. Blinds 15 min.
AANMELDEN via:
lexkruger@outlook.com of www.pokerlexie.nl
Donderdag 25 april, 19.30 uur, De gezellige dames van Pitch en Putt
Koekange, Kroegkunst geeft een workshop schilderen.
Voor meer info: http://kroegkunst.nl/evenement/de-gezellige-dames-vanpitch-en-putt-koekange
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059

Prewest voorjaarstoernooi Walking Football Old Stars
Vitesse ’63
Op 12 april a.s. organiseren de Old Stars van Vitesse ’63 voor de 2e keer het
Prewest voorjaarstoernooi.
Vorig jaar deden er 14 teams mee, dit jaar doen er maar liefst 20 teams mee!
Deelnemende verenigingen zijn FC Emmen, PEC Zwolle, SC Heerenveen, Suri
Old Stars, Rohda Raalte, IJVV, ’t Harde, Twenterand, Regge United, Bedum,
HZVV, Dedemsvaart, GEO, De Griffioen en uiteraard Vitesse ’63.
FC Emmen, Suri Old Stars, Bedum, HZVV en Vitesse ’63 doen met 2 teams
mee.
Het hoofdveld van Vitesse ’63 wordt ingedeeld in 4 velden.
Zo kan iedereen vanaf de zijlijn 8 teams tegelijk aan het werk zien.
De eerste wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
De finale zal rond 16.15 uur plaatsvinden.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
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Atlas Sport sponsort powergirl Harriët Zwiers
Zaterdag 6 april is Harriët Zwiers weer op de crossmotor gestapt voor een grasbaanwedstrijd in Vries.
Atlas Sport is trotse sponsor van Harriët, die al een
indrukwekkende carrière gemaakt heeft in deze
sport. Harriët traint al jaren bij Atlas Sport; vooral
kracht- en coretraining is belangrijk om op de
motor goed te kunnen presteren. Harriët doet daarom bodypump, CXWorx en kickfit bij Atlas Sport.
Harriët begon al op 7-jarige leeftijd met haar carrière op de crossmotor. Op een braakliggend stukje
weiland achter het huis begon ze te trainen en dat
viel niet mee voor zo’n klein meisje, voor het eerst
op een crossmotor en dan gelijk schakelen. Haar
vader, die zelf ook jaren grasbaan heeft gereden,
bracht haar alle techniek en vaardigheden bij en ze leerde snel. En met resultaat! Al in 2002 haalde ze haar eerste beker. En vanaf dat moment ging het
snel. In 2004 zat ze alle wedstrijden in de A finale.
In 2008 werd Harriët voor de eerste keer Nederlands Kampioen Powergirls.
En dat kunstje heeft ze maar liefst zes keer herhaald! In 2014 werd het
kampioenschap niet verreden, anders had ze het ongetwijfeld ook dat jaar
gehaald. Ondertussen stond ze ook in de herencompetitie haar mannetje.
Meerdere podiumplaatsen wist ze op haar naam te zetten. En in 2015 kaapte
ze gewoon nóg een keer de titel Nederlands Kampioen Powergirls.
En nu staat Harriët weer klaar voor de start. Na een pauze van een paar jaar
– waarin ze moeder werd van dochter Nikkie – staat er zaterdag weer een
wedstrijd op het programma. In de Powergirls met nr. 77 gaat ze de strijd
aan met 21 andere dames. En bij de Cup ST 250 cc met nr. 77 gaat ze ook
rijden en daar gaat ze strijden met ruim 25 mannen en vrouwen.
We wensen Harriët heel veel succes!

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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Een prachtig concert van het bijna 75-jarige “Wijker Kunst”
Er was spanning de laatste week voor het concert van “Wijker Kunst”!
Spanning bij bestuur, de leden en toch ook wel bij de dirigent. Vanwaar die
spanning??
Welaan, in de zomervakantie van 2018 had men, na een dienstverband van
31(!!) jaar, afscheid genomen van dirigent Bert Lammers. In sneltreinvaart
was een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van de jeugdige Mannes
Hofsink. Bovendien had men als nieuwe pianist Carl Visser aangetrokken.
Mannes Hofsink werd meteen voor de leeuwen gegooid met de opdracht,
een voorjaarsconcert te geven met als titel “Een muzikale reis door Europa”.
Zaterdag 23 maart, stond dit concert op de rol bij “Wijker Kunst”.
In een bomvolle IJhorster kerk (met in het publiek o.a. oud-dirigent Bert
Lammers en zijn vrouw) kon men constateren, dat de hierboven genoemde
spanning totaal overbodig was. De organisatie liep als een trein en het concert was van hoog niveau.
Prachtige, goed in het gehoor liggende, muziek uit opera’s, operettes, musicals, volkswijsjes uit de ons omringende landen. Het publiek genoot met
volle teugen, vooral wanneer dirigent Hofsink het teken gaf dat er meegezongen (geneuried) mocht worden, zoals bij het prachtige werk “Plaisir
d’amour” (vrouwenkoor) en “Het Land van Maas en Waal” (mannenkoor).
Hoogtepunt bij de concerten van “Wijker Kunst” is vaak het optreden van
het groot gemengd koor (ruim 80 leden). Machtig zoals bijv. het “Te Deum
Laudamus” door de kerk klonk. Vooral ook omdat het koor zo voortreffelijk
begeleid werd door “Het Saxofoonorkest Drachten”(een 14 tal technisch zeer
begaafde muzikanten) onder leiding van de enthousiaste Karl Veen. Van
die technische begaafdheid kon vooral genoten worden tijdens een tweetal
aparte optredens van dit orkest.
De afsluiting van dit prachtige concert was het optreden van de koren en
het orkest met de bekende werken “Waterloo” en “Thank you for the music”
(allebei van Abba), volop meegezongen door het publiek.
Tijdens het concert werden drie leden van “Wijker Kunst” gehuldigd voor
het feit dat ze 25 jaar lid van de vereniging zijn. Voorzitter Betty Feenstra
(vrouwenkoor) en Jan Steenbergen (mannenkoor) konden bloemen en onderscheiding overhandigen aan Ria Benak, Dieneke Velema en Herman Slomp.
Verrassend was het toen oud-dirigent, Bert Lammers, uit het publiek kwam
gerend om het “lijflied” Hoera, Hoera door het koor te laten zingen, ter ere
van de jubilarissen.
Een pracht avond!!!!
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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

Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
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!
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt:
Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven
(kwart pagina e 26,80 / halve pagina e 47,13)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Agenda
10 april Paasworkshop - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
12 april Groot Walking Football toernooi Vitesse ’63 Old Stars - 12.00-17.00 uur
12 april The Passion - Herv. Kerk Zuidwolde - 19.30 uur
13 april Pokertoernooi - Pitch en Putt Koekange - 19.00 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
20 april Glow in the dark volleybaltoernooi - Dorpshuis de Schakel - 19.00 uur
22 april Paaseieren zoeken; org. Speeltuinvereniging De Hommel
23 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
24 april De Koegang nr. 8
25 april Workshop schilderen - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
26 april Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
27 april Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 april Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
30 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
4 mei
Wandeltocht van schakel tot schakel
4 mei
Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
8 mei
De Koegang nr. 9
12 mei
Moederdag Brunch - Landgoed Welgelegen - 11.00 uur
18 mei
Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
21-23 mei	Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5,
Darp
22 mei
De Koegang nr. 10
25 mei	Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00
uur
31 mei
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
1 juni
Gezellig uitje met de Kangoeroes KV KIA
5 juni
De Koegang nr. 11
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
Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
Vrijdagmiddag

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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
24 april 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 18 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
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)

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Huurcontract

loopt bijna ten einde

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

Draai Relaxfauteuil 690,- nu... 350,-

2 mooie fauteuils, beide van 860,- nu... 430,-

6 prachtige eetkamerstoelen van 999,- nu 500,-

schitterend groot hoekbankstel van 2995,- nu... 1500,Zwart leren hoekbankstel van 2499,- nu... 1250,-

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

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

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

Eetkamertafel van 599,- nu... 300,Salontafel van 499,- nu 250,-

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

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

2e PAASDAG

OPEN

12.00 - 17

.00 UUR

