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Deze zomer zal er druk gewerkt worden
aan een nieuw onderkomen voor clubwerk.

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

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
21 juli
11.00 uur Ds R. Pos
Steenwijk
15.30 uur			
28 juli
11.00 uur Ds. E. Meijer
Heemse
16.30 uur !! Ds. D. de Jong
Den Ham
4 aug. 11.00 uur Ds. P. de Haan
Zwolle
16.30 uur !! Ds. S. de Bruine
Balkbrug
11 aug.
11.00 uur Ds. H.M. Smit
Zuidwolde
16.30 uur !! Ds. S. de Bruine
Balkbrug
18 aug.
11.00 uur			
15.30 uur Ds. J. Dunnewind
Heemse
Gereformeerde kerk,
21 juli
9.30 uur
28 juli
9.30 uur
4 aug. 9.30 uur
11 aug.
9.30 uur
18 aug.
9.30 uur

Berghuizen
Ds. C.A.D. v.d. Meulen
Mw. ds. A.M. v.d. Wetering
Ds. C.A.D. v.d. Meulen
Ds. R. Gosker
Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange
21 juli
9.30 uur
Dhr. K. Freriks
28 juli
9.30 uur
Ds. B. v.d. Brink-Smit
4 aug. 9.30 uur
Ds. R. Gosker
11 aug.
9.30 uur
Drs. B. Wiegman
18 aug.
9.30 uur
Dhr. C.F. Dees

2

Apeldoorn
Epe
de Wijk

Zwolle		
IJhorst				
De Wijk
Assen
Meppel

Stukje Natuur wielewaal
Veel mensen kunnen zich nog wel de flauwe moppen en raadsels uit hun
schooltijd herinneren. Ze reproduceren zal wat lastiger zijn. Ik heb er nog
wel eentje: “Het is wit en je ziet het niet?”. Het antwoord luidt: “Een fles yoghurt om de hoek”. Nu zie ik de jeugd van tegenwoordig denken: “Yoghurt
zit toch in allerlei gekleurde pakken?”. Tegenwoordig wel, echter in mijn
schooltijd kon je yoghurt alleen in glazen flessen krijgen.
Aansluitend op dit flauwe raadsel heb ik er nog een: “Het is geel en je ziet
het niet?”. Het antwoord is dit keer geen fles gele vanillevla om de hoek. Het
antwoord op dit raadsel is een vogel. Als ik zeg “dudeljo”, dan weten veel
mensen wel welke vogel ik bedoel. Het is de wielewaal, maar vandaar dit
raadsel?
Het mannetje van de wielewaal is grotendeels heldergeel, met zwarte vleugels en staart. Echter hem daadwerkelijk zien is erg lastig. De wielewaal is
een zomergast, die er een verborgen levenswijze op nahoudt in een bosrijke
omgeving. Hij houdt zich voornamelijk schuil in de bovenste lagen van de
boomkronen. Hem horen daarentegen is makkelijker. Zijn karakteristieke
gezang laat zich inderdaad omschrijven als dudeljo. Maar dan wat vrolijker
zoals hier simpel is verwoord.
Het vrouwtje en het uitgevlogen jong van de wielewaal zijn nog lastiger te
vinden. Beiden zijn geelgroen van boven en vaalwit met donkere lengtestrepen aan de onderzijde. Als vogelaar was het voor mij gek genoeg zo’n
exemplaar dat ik voor het eerst zag. Het was op weg naar het winterverblijf
in zuidelijk Afrika. Het landde toevallig in een boom in de singel rond onze
boerderij. Omdat ik het erin zag vliegen, kon ik het gemakkelijk vinden. Had
ik het eerst niet zien vliegen, dan was mij dat niet gelukt.
Tegenwoordig zie en hoor ik de wielewaal regelmatig op meerdere plekken
op en rond het Dwingelderveld. Zien doe ik hem alleen als hij van de ene
boom naar een verderop staande boom vliegt. Gelukkig is zijn gezang een
prettig geluid en stemt mij altijd weer vrolijk.
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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Wijker Kunst geeft kans aan gastzangers bij kerstconcert
De direct na de oorlog opgerichte zangvereniging Wijker Kunst te De Wijk, is
op zoek naar vrouwen en mannen die van zingen houden, maar tot dusver
(nog) niet bij een koor zijn aangesloten.
Wijker Kunst is een unieke zangvereniging, die bestaat uit een vrouwenkoor en
een mannenkoor, die ook gezamenlijk als gemengd koor repeteren en optreden.
Zeker het mannenkoor heeft door omstandigheden de laatste jaren het
ledental flink zien dalen. Het bestuur heeft dan ook besloten om een ledenwerfactie op touw te zetten. Daarbij benadert elk huidig lid vrienden en/
of bekenden, om eens een kijkje te komen nemen op een repetitie, elke
maandagavond in ”De Havezate”. Men kan dan horen hoe de koren onder
leiding van de (nieuwe) enthousiaste dirigent Mannes Hofsink bezig zijn met
de voorbereiding van een kerstconcert. Dit kerstconcert zal plaatsvinden op
vrijdagavond 13 december. Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend
en gratis de sfeer proeven en meezingen in het kerstconcert. Om na het
concert eventueel te besluiten lid te worden, hetgeen uiteraard fantastisch
zou zijn voor Wijker Kunst !
De malaise met de terugloop van het aantal zangers, die er de laatste tijd bij
koren (en vaak ook bij de korpsen m.b.t. het aantal muzikanten) merkbaar
is, heeft zoals hiervoor is aangegeven ook betrekking op “WIJKER KUNST”.
In tegenstelling tot het mannenkoor, met in het verleden toch ruim 50 leden,
is er bij het dameskoor zelfs sprake van een lichte groei. Als de (landelijke)
terugloop van koorzangers zich voortzet, is dat een verarming van onze
kunstbeoefening!!! Onze stem is immers nog steeds het mooiste “muziekinstrument”. Daar wil Wijker Kunst dus nu actie voor ondernemen.
Denk niet te snel: ik kan niet zingen. Want meerdere van de huidige leden
dachten dat ook, maar komen nu elke maandagavond graag naar de (gezellige) repetities. Nog steeds geldt het gezegde “Zingende mensen zijn blije
en gelukkige mensen”.
Nadere informatie kan men natuurlijk via de leden krijgen dan wel via een
telefoontje aan de algemeen secretaris (0522-442059) of mail gvdbelt71@
gmail.com.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

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

Vakantielezen in de bibliotheek van start
15 juli lanceerde het project ‘Vakantielezen in de bibliotheek’ in verschillende
Drentse bibliotheken. Tot 25 augustus kunnen kinderen elke week op reis
gaan naar een nieuwe bestemming. Kinderen ontvangen bij het inschrijven
een eigen paspoort. Hiermee kunnen zij naast het lezen van themaboeken
ook deelnemen aan verschillende activiteiten.
Paspoort - Elke deelnemer ontvangt bij het inschrijven een eigen paspoort.
In dit paspoort staan opdrachten die de deelnemer in de bibliotheek uit kan
voeren. Voor elke goed uitgevoerde opdracht ontvangt de deelnemer een
stempel. Voor het verzamelen van alle stempels van de week ligt er een
beloning te wachten bij de balie.
Deelnemen - Potentiële deelnemers kunnen kijken op www.bibliothekendrenthe.nl/vakantielezen welke vestigingen deelnemen. In deze vestigingen
kan men zich bij de balie inschrijven.
Gedachte achter Vakantielezen in de bibliotheek
Het doel van Vakantielezen in de bibliotheek is om kinderen door middel
van thematische activiteiten naar de bibliotheek te krijgen. Door de collectie
aan te sluiten op de thematische activiteiten, en deze ook in de activiteiten
te verwerken beoogt dit project de leesvaardigheid van kinderen op een
speelse en leuke manier te onderhouden.
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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

26 juli t/m 14 augustus
wegens vakantie gesloten
Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl

Wegens vakantie zijn wij gesloten
van maandag 12 augustus tot en met 24 augustus.
26 augustus staan wij weer voor u klaar.

Weerwilleweg 1
Koekange
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T. 0522 45 2112
info@garage-gritter.nl

www.garage-gritter.nl

Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 9)
Tijdens de opening werden er deze middag door verschillende sprekers
enveloppen met inhoud aangeboden.
Verder heel veel bloemen. Totaal 23 boeketten. Het dorpshuis was een ware
bloemenzee. Deze boeketten werden door het bestuur later geschonken aan
de15 dames die hadden geholpen met het schoonmaken van het gebouw.
Voorzitter Hendriks bedankte alle sprekers voor hun goede woorden en
geschenken. De voorzitter gaf nog een toelichting waarom sommige zaken
niet bij de plaatselijke bedrijven waren gekocht. Dit deed hij omdat hierover
nog wel eens een kritische noot viel te beluisteren.
Na afloop van de receptie konden de aanwezigen het dorpshuis bekijken.
Daarna waren er nog twee avonden georganiseerd voor de bevolking. De
secretaresse mevr. Schoonvelde-Kuipers vond het jammer dat er op deze
avonden niet meer belangstelling was. Ze weet dit aan het mooie “hooiweer”.
Dan zitten de mensen ook liever buiten dan binnen. Op de eerste avond was
er een groep turnsters van de Ned. Turnbond die een demonstratie gaven op
de brug en evenwichtsbalk. Het publiek volgde in spanning de verrichtingen
van de dames. De tweede avond was er heel iets anders. De toneelgroep
“t Aole Volk” uit Emmen bracht het dialectstuk “Rondom Hovings Meule” voor
het voetlicht.
Ondanks de matige opkomst een paar geslaagde avonden. Op 26 september volgde een gezellige middag voor de schoolkinderen. Hiervoor was een
goochelaar uitgenodigd.
De ingezonden namen voor het dorpshuis
De bevolking was in de gelegenheid gesteld om namen in te zenden voor
het dorpshuis. Daar is veel gebruik van gemaakt. In veel gevallen was bij de
voorgestelde naam een omschrijving hoe men tot die naam gekomen was.
De jury hiervoor werd gevormd door het College van B. en W. en de gemeentesecretaris. Zij kregen van het bestuur alle voorgestelde namen zonder de
naam van de inzender. Door de jury werd de naam “De Schakel” gekozen.
Ingezonden door de fam. Kwant Kerklaan 6 en fam. Pothof Kerklaan17. Zij
mochten de waardebon van 25 gulden samen delen.
De volgende namen waren ingezonden:
De Koegang, De Stekkerije, Dorpshuis Margriet, Ons Home, De Instuif,
Trefpunt, Onze hoop, Samen één, Concordia, Koomt ’r in, De Zuidhof, De
Kern of Dorpskern, Hartewens, Pekelharing, De Kroon, S.I.O.S. Samenwerking
is ons streven of I.S.L.O.K. In samenwerking ligt onze kracht, De Zijtak,
De Schadde, De Zuidhof, De Harington, De Koestal, Samen Een, Samenbinding,
Antenne, Willem Frisohuis, Pro Rege, De Beuk, De Vlaswiek, Ons Huis, Irene,
De Kern, Het Anker, De Instuif, Ons Centrum, Het Trefpunt en dus De Schakel
door fam. J. Pothof en ook door fam. R. Kwant.
(Wordt vervolgd) Aaltienus Buiter
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Dunninghe kijkt terug
op een geslaagd jubileumfeest
Een week lang was het feest in woonzorgcentrum Dunninghe in De
Wijk, omdat het vijfentwintig jaar bestond. Met het doorknippen van
een lint opende mevrouw De Noord, die al sinds 1994 in Dunninghe
woont, samen met medewerkster Evelien van der Linde op 8 juli
de feestweek. Daarna was het tijd voor de receptie. Wethouder van
’t Zand stond in zijn toespraak stil bij het ontstaan van Dunninghe en
de aanwezigen zongen samen met Jan Tijink een speciaal voor het
jubileum geschreven lied.
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Hoogtepunt van de feestweek was het optreden van Willeke Alberti.
Samen met haar band gaf ze een prachtig concert. De liedjes uit de
jaren zestig en zeventig, zoals ‘Spiegelbeeld’, ‘Mijn Dagboek’ en ‘De
winter was lang’ waren een feest van herkenning voor de bewoners.
Onder het genot van een glaasje advocaat met slagroom klapten en
zongen ze mee. Na afloop van het optreden nam Willeke ruimschoots
de tijd om met iedereen op de foto te gaan, handen te schudden en
een praatje te maken.

Ook het Drents seniorenorkest, piratenkoor het Zwarte gat en Duo
Please traden tijdens de feestweek op. Vrijdag werd er een quiz
gespeeld en stond er voor bewoners, buren, vrijwilligers en medewerkers een barbecue op het programma. Muziekvereniging Apollo
sloot vrijdagavond de festiviteiten af met een concert.
De medewerkers van Dunninghe danken de sponsoren. Mede dankzij
hun bijdrage kan iedereen terugkijken op een fantastische week.
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Fotowedstrijd Meule van Wassens
Stichting De Meule van
Wassens daagt inwoners
van Zuidwolde uit om mee
te doen met een fotowedstrijd. Ze hoopt dat zo nog
meer mensen de molen
van Zuidwolde, die eind dit
jaar weer zal draaien, een
warm hart toedragen. Met
alle inzendingen wordt een
kleurrijke en vooral unieke
expositie ingericht in de
molen in wederopbouw.
Inwoners maar ook andere
belangstellenden kunnen
tot 1 september een foto insturen waarop de Meule van Wassens-tas,
uitgegeven door Jumbo Termeulen, op een verrassende plek of originele
manier in beeld is gebracht. Een professionele jury onder leiding van fotograaf Ferdinand Bennink van Compleet in Beeld kiest de drie mooiste en
origineelste foto’s uit. De prijsuitreiking is op 14 september tijdens Open
Monumentendag. In de molen zijn dan alle ingezonden foto’s te bekijken.
De molen wordt momenteel gerestaureerd, mogelijk gemaakt door subsidies
van de landelijke en provinciale overheid, naast de gemeente die de aankoop
financieel ondersteunde. Het jaarlijks onderhoud moet bekostigd gaan worden uit donaties en sponsoring, naast een verkooppunt voor streekproducten dat het stichtingsbestuur bij de molen wil realiseren. Jumbo Termeulen
introduceerde begin dit jaar een speciale shopper. De opbrengst van de
verkoop gaat geheel naar stichting De Meule van Wassens.
Alle voorwaarden voor het meedoen aan de fotowedstrijd zijn te vinden op
www.demeulevanwassens.nl.

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Mob. 06 12 36 23 74

Mob. 06 57 42 0500

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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HAIR
FASHION
maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

D

50 j a a r

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595

en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

hake
c
S
e

l

KOEKANGE

STICHTING DORPSHUIS

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Hoveniersbedrijf

Stapelerweg 59a
De Wijk
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Volop zomerbloeiers
en groenteplanten
Vaste planten
Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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vanGijsselComputers A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Reparatie
Case Ofnaam:
Beauty heeft een nieuwe naam
A Case Of Beauty heeft eenA nieuwe
en
A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:
Verkoop
van
Schoonheidssalon & pedicure
Pc’s en laptops

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
Ma t/m vrijdag op afspraak
Schoonheidssalon
& pedicure
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend info@footandbeautycare.nl
| footandbeautycare.nl
Schoonheidssalon & pedicure
Schoonheidssalon & pedicure
Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
& pedicure
www.vangijsselcomputers.nl Schoonheidssalon
info@footandbeautycare.nl
| footandbeautycare.nl
Weerwille
Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold
52273961
Bel voor een afspraak:
| 7961 LV Ruinerwold
| 06 522739
| 0617
info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.
info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
Weerwille 17 | 7961 LV| Ruinerwold
06
52273961
06-25135357
|
|
0522-451944
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl



- erkend APK station



 en verkoop auto’s
- inook voor sanitair
 



- onderhoud en reparatie
en onderhoud CV-ketel


van alle merken auto’s


- aircoservice
Hilco Scheper





Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

T. 0522 451748
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Art-To-Go Ruinen

Op zondag 14 juli is de 2e editie van Art-To-Go Ruinen van start gegaan, aan
de Huttenweg 3 in Ruinen. Vorig jaar vond de eerste editie plaats in het voormalig gemeentehuis in Ruinen. Ruim 2000 mensen bezochten de expositie.
Art-To-Go heeft als doelstelling om kunst op een laagdrempelige manier aan
te bieden, zodat veel mensen met kunst in aanraking kunnen komen. De
entree is gratis. Art-To-Go is een tijdelijke expositie met het werk van 29
kunstenaars uit Ruinen en omgeving. Het werk is uiteenlopend, van schilderijen, keramiek en ruimtelijk werk tot textiel. Het is een bewuste keuze om
de diversiteit van kunst aan het publiek te laten zien.
Het werk heeft een formaat van maximaal 40 x40 cm en een maximale
verkoopprijs van 350 euro. Het werk wat verkocht wordt kan gelijk worden
meegenomen en er wordt direct een ander werk van de kunstenaar neergehangen of neergezet. Daarom is de expositie ook steeds wisselend van
opzet, wat maakt dat je ook een aantal keren kunt komen kijken.
Dit jaar heeft Art-To-Go de hulp ingeroepen van kinderen van IKC het
Oelebröd. De organisatie van Art-To-Go heeft een aantal workshops verzorgd
op de school. Samen met de kinderen zijn er diverse kriebelbeestjes gemaakt
voor het KunstKriebelHotel. In het KunstKriebelHotel zijn de diverse creaties
te zien, gemaakt van kosteloze materialen en is er ruimte voor kinderen en
voor volwassenen om hun creativiteit te uiten.
Art-To-Go wordt ondersteund door diverse sponsoren en vrijwilligers en
heeft een bijdrage ontvangen van Initiatiefrijk de Wolden.
De expositie vindt plaats van zondag 14 juli tot en met zondag 22 september en is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00
uur, locatie Huttenweg 3 in Ruinen.
U bent van harte welkom.

Kinderclubwerk Koekange

Ook dit jaar hebben wij van kinderclubwerk weer op de braderie gestaan
om geld in te zamelen voor de verbouwing van het nieuwe “platte dakkie”
achter het dorpshuis.
We hebben er weer met veel plezier gestaan en een leuk bedrag opgehaald
waar we nieuwe pannen voor de kookclub voor gaan bestellen. Iedereen die
ons heeft gesteund en prijsjes beschikbaar heeft gesteld willen we langs
deze weg hartelijk bedanken.
De drie hoofdprijzen die gesponsord zijn door: Hummel bouwmachines,
Hairfashion Koekange en Suzan “nagels en meer” zijn gewonnen door: Anita
Kuik, Anneke Holties en Gejanca Westert. Van harte gefeliciteerd met jullie
prijs!
Het nieuwe platte dakkie zal op 28 september a.s. om 14.00 uur tijdens
Burendag geopend worden door de burgemeester, dus noteer deze datum
vast in je agenda. Het zal een feestelijke opening worden waarbij voor jong
en oud leuke activiteiten te doen zijn.
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Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur
13:00-18:00 uur
Vrijdag
08:00-12:00 uur
13:00-21:00 uur
Zaterdag
08:00-17:00 uur

Al jaren een begrip in de wijde omgeving

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

Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Party service

Zoals onze Party service:
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
Een complete Supermarkt met veel Extra’s
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
Zoals onze Party service:
 Warme en koude buffetten.
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Biertafel & Frisdrank
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Uw hele feest en één beheer
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
En een bezorg service:
 Warme en koude buffetten.
 Ook gekoeld vervoer.
 Biertafel & Frisdrank
 Wij bezorgen boodschappen.
 Uw hele feest en één beheer
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen
En een bezorg service:
 Ook gekoeld vervoer.
Voor vragen kunt u bellen of mailen.
 Wij bezorgen boodschappen.
Tel
0522-451331
 Maaltijd service
Fax 0522-452124
 Online boodschappen doen
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com
Voor vragen kunt u bellen of mailen.
Tel
0522-451331
Spar Koetsier
Fax 0522-452124
Dorpsstraat 26
Mail spar@koekange.com
7958 RN
www.sparkoekange.com
Koekange
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Spar Koetsier
Dorpsstraat 26
7958 RN
Koekange

Boerderijenfietstocht 2019
De “Boerderijenfietstocht maar dan anders” zal dit jaar plaatsvinden op
woensdag 31 juli 2019 vanuit Zuidwolde. Na een aantal jaren een mooie
opkomst hoopt de organisatie ook dit jaar een kleine 1500 deelnemers te
mogen verwelkomen. De start van de tocht is tussen 9.00 en 12.00 uur
vanaf zalencentrum Den Kaat in Zuidwolde, de dag kan hier begonnen worden met een kop koffie, thee of ranja.
De Boerderijenfietstocht is dankzij de werkgroep Boerderijenfietstocht
Zuidwolde ‘maar dan anders’, inmiddels een begrip in de regio. Anders dan
de naam doet vermoeden is de fietstocht veel meer dan het bezoeken van
boerenbedrijven. Behalve het prachtige (beekdal)landschap waar de route
van ong. 42 km. u doorheen voert is er voor jong en oud van alles te beleven en de bekijken. Zo is er ook dit jaar een museum opgenomen in de
route, namelijk het Landbouwmuseum Avereest. Voor alle deelnemers van de
boerderijenfietstocht gratis toegankelijk. Hier wordt u meegenomen in het
boerenleven tot halverwege de twintigste eeuw.
Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de biocentrale van familie Brouwer
in Balkbrug. Hier wordt in de hout gestookte verbrandingsinstallatie, stroom
en stoom opgewekt. Hiermee is Balkbrug één van de groenste plaatsen
van Nederland. De stoom wordt geleverd aan het nabij gelegen Friesland
Campina en met de stroom kunnen veel huishoudens worden voorzien.
Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen meedoen met de speciale kidsroute van 25 km. Een heuse molenaar zal ze meenemen in het molenaarsvak
en in museumboerderij de Wemme in Zuidwolde kunnen ze met een leerzame puzzeltocht hun kennis testen. De natuurvereniging Zuidwolde neemt de
kinderen mee op avontuur in de natuur. Ook zal er een boerderij aangedaan
worden. Dit wil je toch niet missen? Een en ander is al uitgebreid toegelicht
op de website: www.boerderijenfietstocht.nl.
Voor beide routes wordt de lunch aangeboden bij de Kalkovens in
Dedemsvaart. Deze lunch is uiteraard bij de prijs van de fietstocht inbegrepen.
De prijs is € 4,00 voor kinderen t/m 12 jaar en € 8,00 euro voor volwassenen.  
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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.
Gevraagd
Huish. hulp op oproepbasis voor 2 vakantiewoningen Oshaarseweg en
allround klusjesman/schilder. Bellen naar 06-21614648/ 06-53525317.
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 (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Agenda
17 juli
21 aug.
31 aug.
4 sept.
14 sept.
18 sept.
21 sept.
28 sept.
28 sept.
28 sept.

De Koegang nr. 14 - laatste Koekang voor de zomerstop
De Koegang nr. 15
Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
De Koegang nr. 16
Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur              
De Koegang nr. 17
GIGA Speelfestijn - Korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
Opening Platte Dakkie - 14.00 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
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
21 augustus 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 15 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

