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Holwortel op landgoed Dickninge, lees erover in Stukje Natuur.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
22 maart 11.00 uur Ds. P de Haan Zwolle
 15.30 uur Stud. E. de Braak Kampen
29 maart 11.00 uur Ds. A. Minnema Balkbrug

Gereformeerde kerk, Berghuizen
22 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis  
29 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis  

Protestantse Gemeente Koekange
22 maart   9.30 uur mevr. H. Schotanus-Schutte  Sint Jansklooster
   4e zondag 40 dgn
29 maart   Ds. B. Metselaar Beilen 
   5e zondag 40 dgn

Kerkdiensten

vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor: 
Reparatie 
    en
     Verkoop 
    van 
Pc’s en laptops 

Ma t/m vrijdag op afspraak 
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend 

www.vangijsselcomputers.nl 
Bel voor een afspraak: 
06-25135357
0522-451944

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activi-
teiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u 
contact op te nemen met de organisatie.

De redactie van De Koegang
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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 holwortel

Komt er een blinde man bij de bakker en vraagt aan de dame achter de 
toonbank: “Mag ik tien maanzaadbolletjes?” Tevreden met een papieren zak 
vol bolletjes loopt de man de bakkerij uit. De volgende dag komt hij weer, 
wederom met dezelfde bestelling. Op de derde dag vraagt de dame terloops: 
“Je bestelt elke keer tien maanzaadbolletjes, vind je die zo lekker?”. “Niet per 
se,” antwoordt de blinde man, “maar de verhaaltjes op de bovenkant vind 
ik zo leuk.”
Dat maanzaad op die bolletjes is natuurlijk niet afkomstig van onze maan, 
het is het zaad van de bolpapaver. Deze plant komt in ons land van nature 
niet voor, maar wordt op commerciële basis op enkele akkers verbouwd. 
Tevens komen siervarianten van de bolpapaver in menig tuin voor. In de 
natuur komen wel verwanten van deze plant voor. Denk hierbij vooral aan 
de klaproos, die op bijna elk braakliggend terrein wel te vinden is.
Een veel minder bekend familielid van de bolpapaver is de holwortel. 
Daarvoor hoef je vanuit Koekange geen lange of ingewikkelde reis te onder-
nemen. Deze plant groeit uitbundig op het landgoed Dickninge, even buiten 
De Wijk. Op dat landgoed groeit het als een stinsenplant, dat wil zeggen 
dat hij daar door de toenmalige bewoners is aangeplant. Net over de grens 
komt hij wel van nature voor, zoals in het Teutoburgerwoud. Wil je hem ech-
ter gaan bekijken, wees er dan snel bij. Het is een vroege bloeier, die in de 
zomer al nagenoeg is verdwenen.
De naam ontleent deze plant logischerwijs aan zijn holle wortel. Verder heeft 
hij blauwgroene bladeren, die als een rozet rond de bloemstengels staan. 
Hierop komen meerdere bladeren voor en bovenin bloeien de paarsrode 
of witte bloemen. De bloembladeren zijn deels vergroeid en vormen een 
soort buisje. Omdat de nectar redelijk diep verborgen in dat buisje verstopt 
zit, willen hommels nog wel eens een gaatje bijten aan de zijkant daarvan. 
Handig voor de hommel, helaas niet voor de holwortel.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De Schakel

Dorpshuis de Schakel biedt onderdak aan vele maatschappelijke-, sociale- en culturele 
activiteiten voor jong en oud in Koekange en omgeving.
Het bestuur van stichting Dorpshuis de Schakel is verantwoordelijk voor een goede gang 
van zaken. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met toekomstige ontwikkelingen.

Er is een dagelijks en een algemeen bestuur. De dagelijkse werkzaamheden worden 
gedaan door een aantal part-time medewerkers, aangevuld met vrijwilligers.

Wegens het vertrek van een bestuurslid uit het dagelijks bestuur zijn wij dringend op zoek 
naar  één of meerdere nieuwe, enthousiaste bestuursleden.  
Verdeling van de verschillende bestuurstaken wordt in onderling overleg geregeld.
Het dagelijks bestuur overlegt elke eerste dinsdag van de maand.

Voor een gezonde toekomst van ons dorpshuis is een enthousiast bestuur noodzakelijk. 

Voel je iets voor een bestuursfunctie of wil je meer informatie over een functie in het 
bestuur aarzel dan niet maar neem contact op met onze huidige voorzitter Jenny Kruidhof, 
telefoon: 0620677419, e-mail: hakruidhof@hotmail.com

DORPSHUIS DE SCHAKEL 
ZOEKT NIEUWE 

BESTUURSLEDEN 

Koekanger schaatsers naar Heerenveen

Vrijdag 28 februari vertrokken een paar auto’s en een bus vol leden van de 
IJsvereniging Voorwaarts naar Thialf in Heerenveen. Op prachtig ijs en met 
een mooie temperatuur zonder wind vermaakte iedereen zich volop. Het was 
lekker druk op zowel het binnenterrein als op de 400 meter baan.
Iedereen heeft zich goed vermaakt. Ook de traktatie op een mars/twix/snic-
ker van Speeltuinvereniging De Hommel viel geweldig in de smaak. Het uitje 
is zeker voor herhaling 
vatbaar. 
“Uiteraard gaat er niets 
boven natuurijs en daar-
mee het proeven van 
winterse omstandig-
heden buiten. Daarom 
hopen we namens het 
bestuur dat er volgend 
jaar weer in Koekange 
geschaatst kan worden. 
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K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

“Popkoor Nameless”
Bestuur en leden maken van “Popkoor Nameless” uit IJhorst-De Wijk een 
actieve vereniging waarbij zingen in combinatie met plezier en gezelligheid 
de basis is. We zijn een gemengd koor.
Iedere woensdag komen we bij elkaar op camping de Vossenburcht in IJhorst 
om ons voor te bereiden op verschillende optredens die al ver van te voren 
gepland staan of zich spontaan aandienen.
Ook dit jaar staan er meerdere optredens in de concertagenda en daarvan 
willen wij u graag op de hoogte brengen zodat u weet wat wij doen en u bij 
eventuele belangstelling het koor tijdens één van deze optreden kunt bezoe-
ken en niets hoeft te missen.
Paaszondag 12 april om 19.00 uur  zingen we tijdens de Paasdienst  in de 
Triaskerk in Meppel. Ook het Christelijk Mannenkoor uit Meppel verleent 
hieraan zijn medewerking. Meer informatie over deze dienst zal de komende 
weken kenbaar gemaakt worden in regionaal nieuws en media.
Zondag 19 april ’s middags: Bevrijdingsconcert in Sporthal de Slenken in De 
Wijk: Een veelzijdig programma. 
Hieraan werkt Popkoor Nameless ook mee samen met Muziekvereniging 
Apollo, Vrouwenkoor Meander, Wijker Kunst, leerlingen van de basisschool 
en Rederijkerskamer De Bloem. 
Kaarten komen in de voorverkoop bij de leden.
Zaterdag 13 juni laat Nameless zich horen op het Vocaal Festival Annen. Een 
jaarlijks festival in het 2e weekend van juni. Een dag vol zang- en muziekple-
zier. Als u van muziek en zingen houdt mag u hier niet ontbreken.
Zaterdag 24 oktober. We hebben iets groots te vieren:  het 20 jarig bestaan 
van ons koor.  We blikken terug op de afgelopen 20 jaar maar zeker ook 
vooruit. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een schitterend 
optreden te worden in Havezate De Wijk; dus zet deze datum alvast in uw 
agenda.
Bezoek ook eens onze website www.popkoornameless.nl en volg ons op 
facebook www.facebook.com/Popkoor-Nameless.
Zin om mee te zingen? Kom eens langs om te kijken en te luisteren. Mannen 
zijn ook heel welkom.
Iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur in Zalencentrum De Burcht op cam-
ping de Vossenburcht, Bezoensweg 5 in IJhorst. 
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Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Koekanger schaatsers naar Heerenveen

Vrijdag 28 februari vertrokken een paar auto’s en een bus vol leden van de 
IJsvereniging Voorwaarts naar Thialf in Heerenveen. Op prachtig ijs en met 
een mooie temperatuur zonder wind vermaakte iedereen zich volop. Het was 
lekker druk op zowel het binnenterrein als op de 400 meter baan.
Iedereen heeft zich goed vermaakt. Ook de traktatie op een mars/twix/snic-
ker van Speeltuinvereniging De Hommel viel geweldig in de smaak. Het uitje 
is zeker voor herha-
ling vatbaar. 
“Uiteraard gaat er 
niets boven natuur-
ijs en daarmee het 
proeven van win-
terse omstandighe-
den buiten. Daarom 
hopen we namens 
het bestuur dat er 
volgend jaar weer in 
Koekange geschaatst 
kan worden. 
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Saar aan Huis maakt langer thuis wonen mogelijk

Met ingang van 1 maart is de vesti-
ging van Saar aan Huis voor onder 
andere de regio Havelte, Koekange 
en Nijeveen van start gegaan. Saar 
aan Huis verzorgt aanvullende 
mantelzorg aan ouderen, maar ook 
aan anderen die (tijdelijk) aandacht 
nodig hebben. 
Bij Saar aan Huis kunt u terecht voor 
allerlei andere vormen van onder-
steuning zoals licht huishoudelijk 
werk, gezamenlijk koken, persoon-
lijke verzorging en begeleiding bij 
doktersbezoek. Saar aan Huis levert 
geen medische zorg.
Saar aan Huis is een landelijke organisatie met een regionaal karakter. 
Inmiddels zijn er ruim 35 vestigingen verspreid over het land.
Vestigingsmanagers Conny Rietema en Bob Assenberg verzorgen van-
uit Dwingeloo het gebied waaronder de gemeenten Meppel, Staphorst, 
Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden en Westerveld . Belangrijkste taak is 
het samenbrengen van de vraag van de cliënt met een passende Saar; een 
Saar snapt wat nodig is! De werkzaamheden kunnen zijn samen boodschap-
pen doen en koken tot mee gaan naar de huisarts of gewoon een spelletje 
spelen. De Saar’s zijn zorgvuldig geselecteerd, hebben ruime levenservaring 
en doen de dienstverlening vanuit het hart. Conny Rietema en Bob Assenberg 
zorgen telkens voor een Saar die past bij de cliënt en gaan daarom met beide 
vooraf in gesprek. Daarmee is helder wat cliënt en Saar van elkaar kunnen 
verwachten en elkaar kunnen bieden. 
Conny en Bob hebben zowel ervaring in mantelzorg als in dienstverlening en 
werving en selectie. Die ervaring maakt dat zij snel zicht hebben welke Saar 
in welke situatie past. Daarmee is er vrijwel geen wachttijd als een cliënt 
zich meldt en kan een Saar, na een introductie, snel bij de cliënt aan de slag.  

Saar aan Huis biedt particuliere hulp waarbij 
het tarief vanaf € 23 per uur is inclusief BTW. 
Besteding vanuit een PGB behoort (ook) tot de 
mogelijkheden.

Wilt u vrijblijvende informatie over Saar aan Huis 
Meppel e.o. 
kijk op www.saaraanhuis.nl/meppel of bel 0522-
215033.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 

GROTE VERLOTING 2017

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

€

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
NO 0001

NO 0001

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................
De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 ju

N 000

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.
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VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs: Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

ppel drukkerij@kleen.nl Ontwerp p | DrukDruk | Print Print || Reclam Reclam

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De KarreCafé De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk eg 186 - 8334
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWO

1e prijs € 200,- 4e prijs € 50,-

2e prijs € 125,- 5e prijs € 25,-

3e prijs €   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

OLD
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000111
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Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 

BEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HAIRFASHION KOEKANGE

DORPSSTRAAT 17, 7958 RK  KOEKANGE

0522 - 45 26 49

Boerenblond gaat weer optreden

Cabaretgroep Boerenblond met in de gelederen Dirk Venema uit Koekange 
en Marianne van de Klocht uit Broekhuizen heeft het nieuwe programma 
klaar. Het nieuwe programma heeft de titel ‘Turbulent’ meegekregen. De try-
out was veel belovend. Op zaterdag 11 april treden ze op in Dorpshuis de 
Havezate in De Wijk. De Voorverkoop is inmiddels van start gegaan.
 
Dirk: ‘Ons nieuwe programma is 
anders, en toch ook heel gevarieerd, 
het bevat nieuwe sketches, liedjes, 
typetjes, woordspelingen en interactie 
met het publiek’. Marianne: ‘De nieuwe 
bezetting is anders, dat betekent dat 
ook meer afwisseling en diversiteit’. 
De titel van het nieuwe programma: 
‘Turbulent’ slaat een beetje op de roe-
rige periode zoals de leden dit afgelo-
pen jaar hebben beleefd. 
Kaarten € 12,50 (incl. kopje koffie) 
zijn vanaf 28 februari in de voorverkoop te koop bij Anytyme De Wijk en bij 
Dorpshuis de Havezate. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
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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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving

Die Dorfplatz Musikanten annuleren hun eerstkomende 
concerten
Beste liefhebber van de Egerländermuziek,
Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het 
Coronavirus heeft de kapel Die Dorfplatz Musikanten moeten besluiten om  
hun concerten, die de komende periode op het programma staan, niet door 
te laten gaan.
Zo gaan de concerten in Bakkeveen op 22 maart en in Havelte op 29 
maart niet door.
Dit is erg vervelend voor ons en voor u als fan en bezoeker van onze concer-
ten, echter wij vinden dat de gezondheid van een ieder voorop staat. We blij-
ven uiteraard de  ontwikkelingen volgen en brengen u op de hoogte zodra 
de concerten weer kunnen beginnen. Wij hopen u allen zo spoedig mogelijk 
weer te kunnen begroeten in goede gezondheid op één van onze concerten.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Die Dorfplatz Musikanten

Telefoon 06 49835235

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: € 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  € 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) € 2,50

Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina € 26,80)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Te koop,  gevonden e .d .

Wie oh wie heeft er een klein bosje in zijn land of singel langs zijn erf waar 
we zo af toe wat uit weg mogen zagen? We horen het graag.
Vriendelijke groeten, Cisca de Jager, 06-20212848
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Varifocus 
voor € 100,- per glas

(huismerk)
(tot 28-03-2020)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Belangenvereniging Koekange e.o.

De belangenvereniging Koekange e.o. behartigt de belangen van Koekange 
zoals de naam al zegt. Alles wat te maken heeft met de inrichting, hui-
zenbouw, verkeer, vervoer, wegenonderhoud in Koekange, wordt in de 
belangenvereniging besproken. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor de 
gemeente. We hebben een coördinerende rol voor veel onderwerpen die in 
Koekange spelen.
Ook vanuit de bevolking van Koekange zijn we een aanspeekpunt als het gaat
om onderhoud van wegen, groen, bomen, initiatieven vanuit de bevolking. 
Er zijn contacten met diverse instanties zoals de NAM, OVK, werkgroep 
Familiepad Dwarsdijk, welzijn de Wolden, enz.
Als we dingen signaleren of nieuwe ideeën hebben of doorkrijgen vanuit het 
dorp dan geven we dit door aan de gemeente.
Elk jaar is er overleg met Burgemeester en Wethouders over allerlei lopende 
zaken en bespreken we eventuele ontwikkelingen voor de toekomst; onze 
toekomst en uw toekomst.
Om dit te realiseren zoeken we nog versterking in het bestuur van de 
Belangenvereniging.
Als u invloed wilt uitoefenen op uw toekomst en die van ons dorp,
Dan kunt u zich aanmelden voor het bestuur via: 
belangenvereniging.koekange@gmail.com.
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- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

Uitstel officiële opening Meule van Wassens

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus is de officiële opening 
van de gerestaureerde molen van Zuidwolde, in de volksmond de Meule van 
Wassens, tot nader orde uitgesteld. Zodra de situatie het toelaat, zal een 
nieuwe datum voor de festiviteit worden gepland.
Vooralsnog blijft de molen op zaterdagen tussen 09.00 en 12.00 uur open 
voor bezichtiging.

Jaarvergadering Historische Vereniging de Wijk-Koekange

Op 26 maart 2020 zou de ledenvergadering van de Historische Vereniging 
de Wijk-Koekange gehouden worden. I.v.m het coronavirus gaat dit niet door. 
Nader bericht volgt.

Jubileumconcert Spotlights Ruinerwold

Het jubileumconcert Spotlights Ruinerwold dat zou plaatsvinden op 21 
maart gaat niet door.
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Ruinen krijgt weggeefwinkel aan de Brink

Binnenkort heeft Ruinen aan de Brink 25 een weggeefwinkel, Noppes 
genaamd. In het pand waar tot voor kort Kapsalon Manon was gevestigd, 
zijn vrijwilligers onder leiding van Welzijn De Wolden aan het werk om de 
winkel rond begin april te kunnen openen. Iedereen kan er kleding brengen 
en gratis meenemen. Noppes wordt daarnaast een plek waar mensen erva-
ring kunnen opdoen én een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

De winkel is een initiatief van Welzijn De Wolden en ontstaan vanuit gesprek-
ken met inwoners. Zij wilden graag iets doen met gebruikte kleding die een 
tweede leven verdient. Samen met de wens van de welzijnsorganisatie om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden om zich te 
ontwikkelen en werkervaring op te doen, kwam het plan voor de weggeef-
winkel tot stand.

Gelegenheid voor ontmoeting
In de weggeefwinkel kan iedereen die iets kwijt wil of iets kan gebruiken 
terecht. In de winkel met een gezellige vintage-uitstraling kunnen inwoners 
elkaar ontmoeten en beter leren kennen. De initiatiefnemers verwachten dat 
er zo vanzelf nieuwe ideeën ontstaan. Bijvoorbeeld voor hergebruik of recy-
cling van spullen of voor a ctiviteiten zoals workshops. Alles mag en kan, als 
er maar behoefte voor is.

Eerste belangstelling vrijwilligers
De winkel zal naar verwachting gedurende minimaal 2 dagdelen per week 
open zijn. Bij meer belangstelling en vrijwilligers kan dit groeien. Er zijn al 
een aantal mensen uit Ruinen en omgeving die hebben laten weten de win-
kel, waar nodig onder begeleiding van medewerkers van Welzijn De Wolden, 
te willen bemannen.

Voor meer informatie over het initiatief kan contact worden opgenomen met 
Gina van den Berg of Annemiek Echten van Welzijn De Wolden via tel. 0528-
378686.

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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Activiteiten Pitch en Putt
Workshop schilderen
Donderdag 2 april om 19.30 uur Workshop Schilderen “De bloeiende koe van 
Pitch en Putt Koekange”. De Workshop wordt gegeven door Dorien Akkerman 
van Kroegkunst. Kosten € 35,00 per persoon exclusief drankjes en eventuele 
hapjes. Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO

BHV herhalingscursus

Wij organiseren in dorpshuis de Schakel  de BHV herhalingscursus + AED, dit 
jaar gepland op 3 juni 2020. U kunt u voorkeur doorgeven:
Woensdagmorgen van   8.30-12.00 uur
Woensdagmiddag van 12.30-16.00 uur
Wat gaan we doen:
Cursusnaam: BHV Herhaling + AED Cursusdatum: 3-6-2020
Cursuslocatie: Dorpshuis de Schakel
De cursus wordt gegeven door Kompas Veiligheidsgroep uit Nijmegen.
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 
- Praktijk reanimatie en uitleg AED 
- Rautek (bewustzijnlijn) 
- Draaien van buik naar rug (bewustzijnlijn) 
- Stabiele zijligging (bewustzijnlijn) 
- Verslikking 
- Uitleg cursisten login

Voor info en/of opgave kunt u terecht bij Jennie, beheerder dorpshuis de 
Schakel in Koekange.
06 29401859
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

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 brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze op een werkdag voor 12 uur 
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.

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



Agenda

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 1 april 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 26 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

18 maart De Koegang nr. 6
20 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 maart  Vesper - Herv. Kapel Ruinerwold - 19.00 uur
23 maart  Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
27 maart  Samen aan tafel gaat niet door i.v.m. coronavirus
28 maart  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
29 maart  Vesper - Geref. Kerk Koekange - 19.00 uur
31 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  1 april De Koegang nr. 7
  2 april  Workshop Schilderen De bloeiende koe van Pitch en Putt Koekange - Pitch 

en Putt Koekange - 19.30 uur
  3 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  4 april Kangoeroeklup - Korfbalveld KIA - 10.00-11.00 uur
  5 april  Vesper - Prot. Gemeente IJhorst-de Wijk - 19.00 uur
  6 april     Jaarvergadering Belangenver. Koekange e.o. - De Schakel - 20.00 uur
11 april  Giga speelfestijn - korfbalveld KIA 10.00-12.00 uur
12 april Popkoor Nameless - Triaskerk Meppel - 19.00 uur
15 april De Koegang nr. 8
17 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
19 april  Bevrijdingsconcert met o.a. Vrouwenkoor Meander / Popkoor Nameless 

- sporthal de Slenken, de Wijk
21 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
24 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 april Kangoeroeklup - Korfbalveld KIA - 10.00-11.00 uur
28 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
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activitei-
ten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u con-
tact op te nemen met de organisatie.

De redactie van De Koegang
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