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Bestuur
Voorzitter : Arno Tijmens, de Esdoorn 19, Tel.: 06-14138613
Secretaresse : Vanessa Nijstad, Weerwilleweg 24, Tel.: 06-21521803
Penningmeester : Trijnie Bouwer, Blieckweg 3, Tel.: 06-23402329
Lid : Jan Bouwer, Blieckweg 16, Tel.: 06-13991853
Lid : Trea ten Kate, Oshaarseweg 55, Tel.: 06-14758609
Lid : Gea Zwiers, Ruinerweg 31, Tel: 06-12178917

Jeugdbestuur
Voorzitter : Jet Tijmens, De Esdoorn 19, Tel.: 06- 13932636
Lid : Berjan Heuvelman, de Wilgen 29, Tel.: 06-55853459
Lid : Ilse Venema, Stationsweg 14, Tel.: 06-22495702
Lid  : Naomi Jansen, Blieckweg 17, Koekange, Tel.: 06-27231205
Lid : Alex Jansen, Blieckweg 17, Koekange, Tel.: 06-12434909

Redactie
Trea ten Kate : Oshaarseweg 55, Tel.: 06-14758609

Accomodatiecommissie
Jan Bouwer : Blieckweg 16, Tel.: 06-13991853
Bert Baas : Pr.Bernhardlaan 47, Tel.: 06-11391943
Jan Anne Gritter : Prinsesseweg 50, Tel.: 06-22326674

Kantinecommissie
Roelie Veen : De Meidoorn 2, Tel.:451870
Vanessa Nijstad : Weerwilleweg 24, Tel.: 06-21521803
Jan Bouwer : Blieckweg 16, Tel.: 06-13991853

Technische commissie
Harry Scheper : De Esdoorn 20, Tel.:452105
Henk-Jan Liezen : De Berken 34, Tel.: 06-42119917
Sander Holties : Dorpsstraat 28, Tel.:  06-46007903
Jan Bouwer : Blieckweg 16, Tel.: 06-13991853

Sponsorcommissie
Trea ten Kate : Oshaarseweg 55, Tel.: 06-14758609
Bertjan Heuvelman : de Wilgen 29, Tel.: 06-55853459

Vertrouwenspersoon
Trea ten Kate : Oshaarseweg 55, Tel.: 06-14758609



Mobiel 06-54903157
Email krale@koekange.com

Aoi‛s Thai Food 

 

Thais voor Thuis 
Buffetten en afhalen  

 

0631070328 

Dagelijks geopend voor afhaal en 
catering op bestelling 

 

Dinsdag en vrijdag: menu v/d dag  

 

de Esdoorn 11, Koekange 
info@aoisthaifood.nl 
www.aoisthaifood.nl 

www.facebook.com/aoisthaifood 

hier is 
ruimte 

voor uw
advertentie

In het bosrijke Echten, 3 kilometer van Hoogeveen, staat ons gastvrije
horecabedrijf.

Het is er heerlijk vertoeven op het terras voor een kopje koffie met wat lekkers,
 lunch of diner. In de winterperiode wordt het terras omgetoverd tot

 een gezellige serre.

Boven ons eetcafé en restaurant hebben wij een gemoedelijk
 3 sterren hotel. 

Verder kunnen wij ook activiteiten bieden zoals: klootschieten
 of een tocht met de paardentram.

Ook zijn wij het adres voor:
*Afhaalmenu’s

*Diner/hotelbonnen

Familie Vosseberg en medewerkers heten u van harte welkom!
Graag tot ziens.

Voor reserveringen kunt u bellen met: 0528 251246
Zuidwolderweg 38, 7932 PR  ECHTEN (DR) 

e-mail: info@boschzicht.nl
www.boschzicht.nl

Openingingstijden vanaf:   
1 september t/m 31 mei  juni t/m 31 augustus
Maandag gesloten  Dagelijks vanaf 11:00 uur
Dinsdag t/m zondag vanaf 11:00 uur

Onze keuken is geopend tot 21:00 uur.



Voorwoord voorzitter 

Beste korfballers, vrijwilligers, sponsoren en supporters van KIA,

Daar zijn we weer. 
Ik wil niet te lang stil staan bij Corona. Maar dat het bijzondere tij-
den zijn, zal iedereen wel beamen. Naast de competities hebben 
veel zaken, waaronder ook ons clubblad een tijdje stil gelegen. 
Gelukkig kunnen we dit veldseizoen weer (bijna) normaal aan de 
bak. Een mooie aanleiding om ook het clubblad weer leven in te 
blazen!

Laten we dit voorwoord beginnen met de bekendmaking dat er 
deze zomer een wisseling heeft plaatsgevonden binnen het hoofdbestuur. Niels Andeweg is, na ruim 13 
jaar in het bestuur gezeten te hebben waarvan ruim 8 jaar als voorzitter, deze zomer gestopt. Dit ver-
klaart meteen waarom dit voorwoord niet door Niels wordt geschreven, maar door ondergetekende. 
Ik heb de eer gekregen de functie van voorzitter over te nemen. Graag wil ik Niels namens het gehele be-
stuur nogmaals hartelijk dank zeggen voor zijn inzet. Gelukkig zijn we hem nog niet helemaal kwijt, want 
als coach van de F-jes en natuurlijk als speler zullen we hem nog geregeld op het veld zien staan.
Het vertrek van Niels en de functieverschuiving betekent ook dat er een functie als lid is vrijgekomen bin-
nen het bestuur welke op het moment van schrijven nog niet ingevuld is. Ben of ken je iemand die hier 
een rol in zou willen spelen, laat het weten!

Oké, het nieuwe korfbalseizoen is dus weer begonnen. En het is en wordt weer een bijzonder korfbaljaar. 
Maar dit keer (hopelijk) met vooral positieve zaken. Allereerst kan niemand het ontgaan zijn dat we het 
jaar begonnen zijn met een hele groep nieuwe en enthousiaste KIA leden! Op donderdag 26 augustus is 
namelijk OldStars Walking Korfball van start gegaan. Met OldStars Walking Korfball biedt KIA in samen-
werking met het Ouderenfonds en de KNKV, een aangepaste spelvorm aan voor korfbal op latere leeftijd. 
Met een groep van 15 was de aftrap een daverend succes! Een super mooi initiatief waarvoor ik Trea ten 
Kate, Hilco Bremmer en een ieder die geholpen heeft dit tot stand te brengen graag wil bedanken.

Naast de OldStars gaan we dit jaar van start met 5 jeugdteams (F, E en D pupillen en C en A aspiranten) 
en natuurlijk de Kangoeroes. Daarnaast hebben we een senioren midweek team en een eerste senioren 
team op de zondag. De jeugdteams zijn allemaal in samenwerking met Vefo. Het eerste en de midweek 
zullen dit jaar ook nog meer de samenwerking met elkaar moeten gaan opzoeken. Het eerste van KIA zit 
ruim qua heren, maar erg krap qua dames. Bij de midweek houdt het zowel qua dames als heren niet 
over. Hopelijk kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we wel 2 volledige teams kunnen blijven opstel-
len.

Dat het een bijzonder jaar wordt voor KIA heeft niet in de laatste plaats te maken met de datum van op-
richting. Op 1 juni 1922 is Korfbalvereniging Korfballen Is Aangenaam officieel opgericht. Volgend voor-
jaar vieren we dus ons 100 jarig bestaan. Uiteraard laten we dit niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. 
Hoe, wat en waar moet nog worden uitgewerkt, maar hou in ieder geval alvast zaterdag 4 juni 2022 vrij 
in je agenda!

Tot zover.

We wensen iedereen weer een leuk en sportief korfbaljaar toe. Zowel op het veld als (op anderhalve me-
ter van elkaar) naast het veld.

Namens het bestuur,       

Met vriendelijke groet, 
Arno Tijmens

Mobiel 06-54903157
Email krale@koekange.com
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Teamindeling

Senioren 1
    
Jan Bouwer Marieke Bouwer  Trainer: Harry Scheper
Hendrik Jan van Gijssel Miriam Hempen  Coach: Harry Scheper
Berjan Heuvelman Sharon Scheper  
Sander Holti es Gea Zwiers    
Alex Jansen    
Bert Jansen    
Peter ten Kate    
Rick Loof    
Harry Scheper    
Arno Tijmens 

Midweek    

Niels Andeweg Danielle Gritt er Trainer: Harry Scheper
Arthur Bremmer Anneke Hempen Aanvoerder: Jan Anne Gritt er
Jan Bult Vanessa Nijstad  
Jan Anne Gritt er Ilse Venema  
    
Trainingsti jden
dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur o.l.v. Harry
donderdagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur o.l.v. Harry 

1 juni 1922     -      1 juni 2022

Op 1 juni 2022 bestaat KV KIA 100 jaar!
Dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren en wel op 4 juni 2022!

Dus schrijf alvast in je agenda en zegt het voort:

4 juni 2022  100 jarig bestaan KV KIA



A junioren     

Isa Bennink  Trainer: Patrick de Boer
Tata Khaipet  Coach: Roel Mulder  
Julia Rutten  
Amber Zwiers  
Lisanne Zwiers  
Maaike Steffens
Marit Moes  
Ciska Mulder  
Imara Wemmenhove  

Trainingstijden:
Dinsdagavond van 19:15 uur tot 20:15 uur o.l.v. Patrick 
Donderdagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur o.l.v. Harry

C aspiranten    

Tim Kikkert Tara Slagter  Trainer: Patrick de Boer
Ilse Lenten  Thijmen de Boer  Coach: Patrick de Boer
Lando Zwiers Meike Luten 
Cindy Wemmenhove Pelle Stapel    
Wouter Moes  

Trainingstijden:
Dinsdagavond van 18:00 uur tot 19:00 uur o.l.v. Patrick 
Vrijdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur o.l.v. Patrick 

D  pupillen    

Luna Kwant Iris Hof Trainer: Gea Zwiers
Dylano Kreeft Jill Bennink Coach: Ilse Venema en Marielle Muder
Jurrien Kruijer Noa Broekman      
Lynn Meijer Simone Bennink      
Lotte Groen Imke Slagter
Alja Kreeft Jelte de Boer     
    
Trainingstijden 
Dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur o.l.v. Gea 
Donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur o.l.v. Gea

Korfbalsokken
Zwarte sokken met het logo van KIA te koop, 

voor € 7,50 in de kantine.
Vraag even één van de bestuursleden. 



KIA wordt gesponsord door de volgende bedrijven:

Garage Gritter heeft de senioren 1 en 2 en alle jeugdteams voorzien van trainingspakken,  
tassen en shirts

Garage Gritter, Installatiebedrijf van Dijk en Wolswinkel aanneming hebben het midweek team 
voorzien van trainingspakken, tassen en shirts.

Atlas Sport heeft B1 voorzien van trainingspakken en tassen .

E pupillen    

Lieke Baas  Trainer: Gea Zwiers
Annalynn Gritter  Coach: Bert Baas & Larissa Mulder
Lise Emmink  
Fleur Molenaar  
Marleen Mulder  

F pupillen    

Sven Hake Rodin de Boer  Trainer: Gea Zwiers 
Lize Bult Lieke van Goor  Coaches: Niels Andeweg / Arno Tijmens 
Nomi Tijmens   
Noortje Andeweg
Floortje Verduijn
Ilana Kreeft

Trainingstijden E en F pupillen: 
Dinsdagavond en donderdagavond van 18:00 uur tot 19:00 uur o.l.v. Gea

Kangoeroes

Dylan Bult   Trainers:
Josje Andeweg   Sigrid Bremmer, Anneke Hempen & 
  Gina Liezen

Kangoeroeclub najaar 2021

Hierbij een overzicht van de data voor de kangoeroeclub (van 10.00 uur tot 11.00 uur):
Zaterdag 4 september –  GIGA Speelfestijn – korfbalveld KV KIA (10.00 uur tot 12.00 uur)
Zaterdag 11 september –  Korfbalveld KV KIA
Zaterdag 25 september –  Korfbalveld KV KIA
Zaterdag 9 oktober –  Korfbalveld KV KIA
Zaterdag 23 oktober –  Korfbalveld KV KIA
    



Beste Sportaanbieders,

Helaas is het covid-19 virus nog steeds onder ons moeten we hier nog steeds rekening voor hou-
den. Er zijn veel maatregelen versoepelt binnen de sport, maar er zijn nog zeker een paar belang-
rijke maatregelen waar we ons met elkaar aan moeten houden.

Omdat het nieuwe schooljaar en sportseizoen is begonnen, sturen wij nogmaals de actuele spelre-
gels voor sport toe. Deze maatregelen gelden tot en met 19 september.

Sport

• Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. 
•  Tijdens het sporten, binnen en buiten, gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is 

toegestaan.
•  Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet 

verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
• Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
•  Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen 

andere clubs.  
•  Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft  

een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.
•  Sportlocati es mogen weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand 

gebruiken en niemand hoeft  ti jdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbe-
oefening in de weg staat.

Sportkanti nes

• Sportkanti nes zijn open, net als de horecaondernemingen.
• Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Registrati e en gezondheidscheck zijn verplicht.  
•  In sportkanti nes mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt 

binnen en buiten.   
•   Entertainment is niet toegestaan. 
•  Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid wor-

den.

Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding van het coronavirus. Mensen kunnen elkaar nog 
steeds besmett en. Ook na vaccinati e. Blijf handen wassen, afstand houden en zorg voor voldoen-
de frisse lucht. Bij klachten: blijf thuis en laat u testen. Zo geeft  u corona geen kans.



Ruinerwold T 0522 48 12 39

Hoogeveen T  0528 26 23 05

Voor al uw mooie nieuw en gebruikte fietsen,

kinderfietsen en ATB’s

Fietsverhuur

Eigen reparatie en serviceafdeling

Ook verzorgen wij uw rijwielverzekering

(diefstal en/of +casco)

Tevens uitgebreid assortiment fietsaccessoires

en benodigdheden

Verder uitgebreide afdelingen in (tuin)gereedschappen

en machines, ijzerwaren en electra/installatie-
benodigdheden

DORPSSTRAAT 70  DE WIJK 
0522-443292



Nieuws van het Jeugdbestuur

Afsluiting korfbalseizoen jeugd
Ondanks het korte korfbalseizoen was er in juni een gezellige afsluiting voor alle jeugdspelers op 
het korfbalveld in Koekange. Waar we andere jaren het seizoen afsluiten met kamp kozen we van-
wege onzekerheid over de maatregelen voor een spelletjesmiddag.

In totaal deden 27 kinderen mee die verdeeld in 6 groepen om de titel ‘beste zeskamp’ team stre-
den. Er werden stelten gelopen waarbij de kinderen elkaar hielpen om zo vaak mogelijk te finishen. 
Met een helm op het hoofd werd water naar de overkant gebracht maar natuurlijk niet zonder 
een paar obstakels te overwinnen en soms kleddernat te worden. Met z’n 4- en tegelijk met latten 
lopen bleek lastiger dan gedacht en dan moest er ook nog limbo gedanst worden. Reuze jenga en 
een klein priktoernooi kenden de kinderen wel maar vraagt natuurlijk wel opperste concentratie. 
Het moeilijkste was de kruiwagenrace waarbij er onderling super samengewerkt werd. 

Tussendoor vanwege de warmte natuurlijk ijs en voldoende water, zowel om te drinken als mee te 
spelen! Om nog een beetje kampgevoel te hebben werden er aan het eind van de middag broodjes 
hamburger uitgedeeld. Na zo’n sportieve middag werd daar flink in gegeten.

We hopen dat iedereen een leuke middag hebben gehad en wensen jullie een fijne zomer toe. Ho-
pelijk volgend jaar weer meer gezellige activiteiten!

Jeugdbestuur KIA



Jeugdbestuur – Nieuw korfbalseizoen

De zomer is weer voorbij en dus kijken we als jeugdbestuur weer uit naar een gezellig en sportief 
nieuw korfbalseizoen. We hopen dit jaar een aantal leuke activiteiten te kunnen verzorgen met als 
het door kan gaan aan het einde van het jaar weer kamp! We horen van jullie terug dat deze, altijd 
supergezellige afsluiter van het korfbalseizoen, echt gemist wordt. En waar we afgelopen jaar wat 
ons betreft ook een gezellige middag gehad hebben kan dat niet tippen aan drie dagen kamp.

Maar voor het zover is willen we eerst het veldseizoen sportief samen afsluiten. Daarom zullen we op don-
derdag 14 oktober het schutterstoernooi op het veld organiseren. Dit doen we voor het D, C en A team. Om 
die reden vragen we de leden van deze teams om allemaal een keer op donderdag te trainen van 19-20 uur. 
Na het schutterstoernooi organiseren we een gezellige bingo met natuurlijk wat lekkers.

Sinterklaas vieren we dit jaar op dinsdag 30 november tijdens de zaaltraining in de Wijk op de 
gebruikelijke trainingstijden. De zwarte pieten vroegen aan het jeugdbestuur of ze mee mochten 
trainen met de kinderen om op die manier wat extra (corona)kilo’s kwijt te raken. Dat laten we ons 
als sportvereniging natuurlijk geen twee keer zeggen. We zullen de zwarte pieten met elkaar eens 
goed laten zweten! Ook de kangoeroes en de kinderen van leden mogen sporten met de zwarte 
pieten. Dit gebeurt op de kangoeroetraining van zaterdag 4 december. Kinderen van leden kunnen 
zich hiervoor opgeven via het emailadres: jeugdbestuurkia@live.nl

Volgend jaar hebben in ieder geval nog scoreracebaan op het programma staan tijdens de laat-
ste zaaltraining en natuurlijk kamp! In het volgende clubblad maar ook op de website komen we 
terzijnertijd met informatie hierover.

Tenslotte nog even dit: ieder jaar zijn wij weer zoekende hoe deze (terugkomende) activiteiten 
leuk en uitdagend te houden voor iedereen. Als jullie nieuwe ideeën hebben om de activiteiten 
leuker, spannender of gaver te maken of als jullie ideeën hebben over andere spellen of uitjes die 
jullie met je team willen doen laat het ons dan weten. Spreek ons aan bij de training of wedstrijd of 
stuur een mailtje naar jeugdbestuurkia@live.nl

Op naar een sportief en gezellig korfbalseizoen!

Jeugdbestuur kv KIA

Korfbalsokken
Zwarte sokken met het logo van KIA te koop, 

voor € 7,50 in de kantine.
Vraag even één van de bestuursleden. 



In het jeugdbestuur is een plekje vrijgekomen voor een enthousiast, cre-
atief en natuurlijk gezellig bestuurslid! Ben je 15 jaar of ouder en lijkt het 
je leuk om mee te denken en doen bij alle activiteiten die we tijdens een 
seizoen organiseren dan zijn we op zoek naar jou! 

Ben je jonger dan 15 jaar maar heb je wel hele goede ideeën, vraag dan 
één van je ouders om ons bestuur te versterken. Jouw ideeën worden ze-
ker gewaardeerd!

Zitting in het jeugdbestuur houdt in dat je aanwezig bent bij de vergade-
ringen van het jeugdbestuur (6x per jaar) en meehelpt bij het merendeel 
van de door ons aangeboden activiteiten inclusief kamp. Wij bieden een 
vast team van enthousiaste KIA leden (of aanhang) die de korfbaljeugd 
naast de trainingen ook anderzijds willen verbinden aan zowel hun team als de vereniging. Daarnaast na-
tuurlijk eersterangs plaatsen bij alle gezellige activiteiten die we tijdens een korfbalseizoen aanbieden!

Kangoeroeclub najaar 2021

Hierbij een overzicht van de data voor de kangoeroeclub (van 10.00 uur tot 11.00 uur):
Zaterdag 4 september    –  GIGA Speelfestijn – korfbalveld KV KIA (10.00 uur tot 12.00 uur)
Zaterdag 11 september  –  Korfbalveld KV KIA
Zaterdag 25 september  –  Korfbalveld KV KIA
Zaterdag 9 oktober           –  Korfbalveld KV KIA
Zaterdag 23 oktober        –  Korfbalveld KV KIA

Giga speelfestijn 4-9-2021

Gunstig weer, flinke opkomst …
Dit zorgde voor een gezellige ochtend bij ons clubgebouw.
Het festijn werd bezocht door +/- 55 kinderen, in de leeftijdscategorie 
3 t/m 11 jaar.
Vrijwilligers stonden klaar om met al deze kids er een gezellige spor-
tieve ochtend van te maken. Zo werd er in groepjes, een 6-tal spellen 
uitgevoerd. Tussentijds kon er worden genoten van wat lekkers en 
drinken en ook het springkussen was in de pauze momentjes goed ge-
vuld. 
De vrijwilligers willen wij bedanken voor hun inzet!  Wij hopen de vol-
gende keer ook weer te kunnen rekenen op jullie hulp.

Met veel plezier zien wij uit naar het volgende  Giga speelfestijn.
Heel graag tot ziens!

Sportieve groet, KV KIA 



Datum Vertr. / 
Aanw.

Aan-
vang Thuisteam Uitt eam Accommodati e Plaats Rijden Kanti ne-

dienst Fluiten 

12-09-2021 12:30 13:00 KIA 1 KIOS (R)/DOS ‘46 6 Sportcomplex Koekange KOEKANGE 2 heren KIA1 Arthur

19-09-2021 10:15 11:00 Koru 1 KIA 1 Sportpark Uff elte UFFELTE

26-09-2021 12:30 13:00 KIA 1 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 Sportcomplex Koekange KOEKANGE 2 heren KIA1 Niels

03-10-2021 11:45 12:30 KIOS (R)/DOS ‘46 6 KIA 1 Sportpark De Kiosk RUINERWOLD

10-10-2021 12:30 13:00 KIA 1 Koru 1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE 2 heren KIA1 Arthur

17-10-2021 11:45 13:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 KIA 1 Sportpark Oostenburg OOSTERWOLDE FR

16-09-2021 18:45 19:30 ZKC ‘19 MW1 KIA MW1 Sportcomplex Wolti ngeslag ZUIDWOLDE DR

21-09-2021 19:30 20:00 KIA MW1 Niek MW1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Midweek Henk

29-09-2021 19:00 19:45 Moedig Voorwaarts MW1 KIA MW1 Sportcomplex Wapserveen WAPSERVEEN

05-10-2021 19:30 20:00 KIA MW1 ZKC ‘19 MW1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Midweek Harry

12-10-2021 19:15 20:00 Niek MW1 KIA MW1 Sportcomplex de Marke PESSE

19-10-2021 19:30 20:00 KIA MW1 Moedig Voorwaarts MW1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Midweek Henk

11-09-2021 13:15 14:00 DOS ‘46 A4 KIA/Vefo A1 Tussenboerslanden (Nijeveen) NIJEVEEN Zwiers / Rutt en

18-09-2021 10:30 11:00 KIA/Vefo A1 Roreko A1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Guichelaar Niels

25-09-2021 10:30 11:00 KIA/Vefo A1 Thrianta A1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Bennink  Arthur

02-10-2021 10:30 11:00 KIA/Vefo A1 DOS ‘46 A4 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Rutt en Harry

09-10-2021 09:00 09:45 Roreko A1 KIA/Vefo A1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel DE WIJK Bennink / Guichelaar

16-10-2021 11:45 12:30 Thrianta A1 KIA/Vefo A1 Sportcomplex (naast Tennishal MAXX) HOOGEVEEN Zwiers / Rutt en

11-09-2021 10:30 11:30 Elko C1 Vefo/KIA C1 Sportpark Elim ELIM Kikkert

18-09-2021 10:30 11:00 Vefo/KIA C1 KIOS (R) C1 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Zwiers Vefo

25-09-2021 11:00 12:00 Noveas C2 Vefo/KIA C1 Sportpark Nieuwe Gagels STEENWIJK Zwiers

02-10-2021 10:30 11:00 Vefo/KIA C1 Elko C1 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Kikkert Vefo

09-10-2021 09:15 10:00 KIOS (R) C1 Vefo/KIA C1 Sportpark De Kiosk RUINERWOLD Zwiers

16-10-2021 10:30 11:00 Vefo/KIA C1 Noveas C2 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Kikkert Vefo

11-09-2021 10:00 11:15 EKC 2000 D1 KIA/Vefo D1 Gem. sportpark EMMEN Kreeft  / Bennink

18-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo D1 DOS ‘46 D2 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Broekman Niels

25-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo D1 Roreko D1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Kwant Arthur

02-10-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo D1 EKC 2000 D1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Hof Harry

09-10-2021 11:00 11:45 DOS ‘46 D2 KIA/Vefo D1 Tussenboerslanden (Nijeveen) NIJEVEEN Broekman / Hof

16-10-2021 10:15 10:45 Roreko D1 KIA/Vefo D1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel DE WIJK Kwant / Kreeft 

11-09-2021 09:20 09:50 Roreko E1 Vefo/KIA E1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel DE WIJK Emmink

18-09-2021 09:30 10:00 Vefo/KIA E1 ZKC ‘19 E3 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Gritt er Vefo

25-09-2021 08:30 09:30 HHV E1 Vefo/KIA E1 Sportpark De Oosthoek HOLLANDSCHEVELD Baas

02-10-2021 08:30 09:00 Vefo/KIA E1 Avereest E1 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Emmink Vefo

16-10-2021 09:30 10:00 Vefo/KIA E1 DOS ‘46 E4 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Gritt er Vefo

23-10-2021 13:15 14:00 KIOS (R) E2 Vefo/KIA E1 Sportpark De Kiosk RUINERWOLD Baas

11-09-2021 09:00 10:00 Sparta (Zw) F2 KIA/Vefo F1 Stadshagen ZWOLLE Coach / Verduijn

18-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo F1 Elburg F1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Kreeft Jenny

25-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo F1 Rood-Wit F2 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Verduijn Jenny

02-10-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo F1 Sparta (Zw) F2 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Bult Jenny

09-10-2021 07:45 09:00 Elburg F1 KIA/Vefo F1 Burg. Bode Sportpark ELBURG Coach / Bult

16-10-2021 10:00 11:00 Rood-Wit F2 KIA/Vefo F1 Sportpark Erica Terpstra WEZEP Coach / Hake

Programma najaar 2021

Kanti nedienst: graag half uur voor aanvang wedstrijd aanwezig



Datum Vertr. / 
Aanw.

Aan-
vang Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats Rijden Kantine-

dienst Fluiten 

12-09-2021 12:30 13:00 KIA 1 KIOS (R)/DOS ‘46 6 Sportcomplex Koekange KOEKANGE 2 heren KIA1 Arthur

19-09-2021 10:15 11:00 Koru 1 KIA 1 Sportpark Uffelte UFFELTE

26-09-2021 12:30 13:00 KIA 1 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 Sportcomplex Koekange KOEKANGE 2 heren KIA1 Niels

03-10-2021 11:45 12:30 KIOS (R)/DOS ‘46 6 KIA 1 Sportpark De Kiosk RUINERWOLD

10-10-2021 12:30 13:00 KIA 1 Koru 1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE 2 heren KIA1 Arthur

17-10-2021 11:45 13:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 KIA 1 Sportpark Oostenburg OOSTERWOLDE FR

16-09-2021 18:45 19:30 ZKC ‘19 MW1 KIA MW1 Sportcomplex Woltingeslag ZUIDWOLDE DR

21-09-2021 19:30 20:00 KIA MW1 Niek MW1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Midweek Henk

29-09-2021 19:00 19:45 Moedig Voorwaarts MW1 KIA MW1 Sportcomplex Wapserveen WAPSERVEEN

05-10-2021 19:30 20:00 KIA MW1 ZKC ‘19 MW1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Midweek Harry

12-10-2021 19:15 20:00 Niek MW1 KIA MW1 Sportcomplex de Marke PESSE

19-10-2021 19:30 20:00 KIA MW1 Moedig Voorwaarts MW1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Midweek Henk

11-09-2021 13:15 14:00 DOS ‘46 A4 KIA/Vefo A1 Tussenboerslanden (Nijeveen) NIJEVEEN Zwiers / Rutten

18-09-2021 10:30 11:00 KIA/Vefo A1 Roreko A1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Guichelaar Niels

25-09-2021 10:30 11:00 KIA/Vefo A1 Thrianta A1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Bennink  Arthur

02-10-2021 10:30 11:00 KIA/Vefo A1 DOS ‘46 A4 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Rutten Harry

09-10-2021 09:00 09:45 Roreko A1 KIA/Vefo A1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel DE WIJK Bennink / Guichelaar

16-10-2021 11:45 12:30 Thrianta A1 KIA/Vefo A1 Sportcomplex (naast Tennishal MAXX) HOOGEVEEN Zwiers / Rutten

11-09-2021 10:30 11:30 Elko C1 Vefo/KIA C1 Sportpark Elim ELIM Kikkert

18-09-2021 10:30 11:00 Vefo/KIA C1 KIOS (R) C1 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Zwiers Vefo

25-09-2021 11:00 12:00 Noveas C2 Vefo/KIA C1 Sportpark Nieuwe Gagels STEENWIJK Zwiers

02-10-2021 10:30 11:00 Vefo/KIA C1 Elko C1 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Kikkert Vefo

09-10-2021 09:15 10:00 KIOS (R) C1 Vefo/KIA C1 Sportpark De Kiosk RUINERWOLD Zwiers

16-10-2021 10:30 11:00 Vefo/KIA C1 Noveas C2 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Kikkert Vefo

11-09-2021 10:00 11:15 EKC 2000 D1 KIA/Vefo D1 Gem. sportpark EMMEN Kreeft / Bennink

18-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo D1 DOS ‘46 D2 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Broekman Niels

25-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo D1 Roreko D1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Kwant Arthur

02-10-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo D1 EKC 2000 D1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Hof Harry

09-10-2021 11:00 11:45 DOS ‘46 D2 KIA/Vefo D1 Tussenboerslanden (Nijeveen) NIJEVEEN Broekman / Hof

16-10-2021 10:15 10:45 Roreko D1 KIA/Vefo D1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel DE WIJK Kwant / Kreeft

11-09-2021 09:20 09:50 Roreko E1 Vefo/KIA E1 Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel DE WIJK Emmink

18-09-2021 09:30 10:00 Vefo/KIA E1 ZKC ‘19 E3 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Gritter Vefo

25-09-2021 08:30 09:30 HHV E1 Vefo/KIA E1 Sportpark De Oosthoek HOLLANDSCHEVELD Baas

02-10-2021 08:30 09:00 Vefo/KIA E1 Avereest E1 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Emmink Vefo

16-10-2021 09:30 10:00 Vefo/KIA E1 DOS ‘46 E4 Sportcomplex Veeningen VEENINGEN Gritter Vefo

23-10-2021 13:15 14:00 KIOS (R) E2 Vefo/KIA E1 Sportpark De Kiosk RUINERWOLD Baas

11-09-2021 09:00 10:00 Sparta (Zw) F2 KIA/Vefo F1 Stadshagen ZWOLLE Coach / Verduijn

18-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo F1 Elburg F1 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Kreeft Jenny

25-09-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo F1 Rood-Wit F2 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Verduijn Jenny

02-10-2021 09:30 10:00 KIA/Vefo F1 Sparta (Zw) F2 Sportcomplex Koekange KOEKANGE Bult Jenny

09-10-2021 07:45 09:00 Elburg F1 KIA/Vefo F1 Burg. Bode Sportpark ELBURG Coach / Bult

16-10-2021 10:00 11:00 Rood-Wit F2 KIA/Vefo F1 Sportpark Erica Terpstra WEZEP Coach / Hake

Seizoen opening 

Nadat wij vorig jaar het seizoen hadden geopend met de 
jeugd door het uitreiken van hun nieuwe shirts en daarna 
een training, waren wij van menig dit moeten wij er in hou-
den. De training dan want ieder jaar een nieuw shirt is een 
beetje overdreven. Patrick had inmiddels contact gelegd 
met Dirjan Bouma. Dirjan is oprichter van de korfbalschool. 
Op dit moment korfbalt Dirjan in de selectie van KV Mid-
Fryslân en geeft hij al jaren training aan jeugdploegjes van 
deze club. Dit seizoen is hij verantwoordelijk voor de A1 van 
KV Mid-Fryslân. Namens Korfbalschool Grou geeft hij vele 
clinics aan andere clubs, organisaties en scholen. Ook is Dir-
jan onderdeel van NLKorfbal, het grootste korfbalplatform 
van Nederland! Naast korfbal is Dirjan eigenaar van sport-
school Fitconcept in Grou. Hier zorgt hij ervoor dat iedereen 
in Grou en omstreken fit kan worden en blijven. In zijn vrije 
tijd mag hij graag fitnissen en squashen. Als hij tenminste 
nog vrije tijd heeft met al dat korfbal naast zijn werk.

Op zondag 29 augustus kwam Dirjan naar Koekange en 
heeft hij de jeugd van de F-jes tot de A’s training gegeven 
met hulp van onze eigen trainers/coaches en een aantal 
vrijwilligers. 
Zowel jong als oud waren enthousiast en niet alleen de 
jeugd heeft wat geleerd want ook wij als begeleiders die 
dachten alles te weten hebben er heel wat bij geleerd. 
Van hoe je moet schieten op een been tot aan het verdedi-
gen van de paal. 
Voor de jongste jeugd was er na afloop een ijsje of een 
zakje snoep. De overige jeugd kreeg tussen de middag een 
heerlijk broodje knakworst. 

Conclusie een geslaagde opening van het seizoen 2021-
2022 en hopelijk kunnen de kinderen al hun trucjes laten 
zien op de velden in Koekange en Veeningen het komende 
jaar. 
Rest mij alle vrijwilligers te bedanken voor deze geslaagde 
dag, zowel op het veld als de catering in de kantine.

Groetjes Gea



OldStars walking korfball

Bij KV KIA uit Koekange is donderdagmiddag 26 augustus OldStars walking korfball van start gegaan. 
De eerste clinic was speciaal bedoeld voor oud-korfballers die blessuregevoelig zijn of minder hard 
lopen maar ook voor geïnteresseerden met weinig of geen korfbalervaring. En dit was met zestien 
deelnemers gelijk al een groot succes. Na de koffie met gebak werd er lekker gebald onder leiding 
van de trainers Joop Koeling en Arend Andeweg.

Met OldStars walking korfball biedt het Ouderenfonds, in samenwerking 
met het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), een aangepaste 
spelvorm aan voor korfbal op latere leeftijd. De beweegvormen zijn aan-
gepast op de 55-plusser en naast bewegen staat het ontmoeten en sociaal 
contact centraal. Trea ten Kate van KV KIA: ‘Het idee is ontstaan naar aanlei-
ding van het Walking Footbal dat al op de velden hiernaast wordt gespeeld. 
Walking Korfbal wordt hier in de regio nergens anders gedaan. En de op-
gave is meer dan we in eerste instantie verwacht hadden. De jongste deel-
nemer is 60 en de oudste 80 jaar’.



Health Check
Alle deelnemers werd tevoren een Health Check aangeboden door 
VitaalPersoneel om te kijken of het verantwoord is om aan de training 
deel te nemen. Deze Health Check is gefinancierd door het Sportak-
koord van de gemeente de Wolden. Ook kregen de deelnemers een KIA shirt aangeboden tijdens de 
Kick Off en Klaas Jan Scherff van Coop Scherff in Koekange bood water bidons aan voor alle teams 
van KIA om te gebruiken tijdens de clinic en wedstrijden. Tijdens de wekelijkse training wordt de war-
ming up, de eerste weken, verzorgt door de plaatselijke fysiotherapeut Arjan Schuring. Trea ten Kate: 
‘Het lijkt ons leuk als er meerdere korfbalclubs in de regio gaan starten met OldStars walking korfball. 
Misschien kunnen we dan ook eens een wedstrijd of een toernooi organiseren’. Een afvaardiging uit 
Noorscheschut en Nijeveen was aanwezig om te kijken of ze daar ook kunnen uitrollen. En waren heel 
enthousiast over wat ze op het veld zagen.

OldStars voor alle ouderen
OldStars is er voor alle ouderen die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de sportvereniging en in 
de maatschappij. Hierbij wordt sport ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te 
laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de ver-
eniging of de wijk. Bij OldStars kunnen ouderen laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en ei-
gen regie behouden door actief te zijn als begeleider, trainer, spelbegeleider en/of vrijwilliger. Het Nati-
onaal Ouderenfonds neemt hiermee, samen met partners Menzis, VWS, RCOAK, Zabawas en Stichting 
Sluyterman van Loo, de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving.
    
Foto’s en tekst: Benny Spin/Weblog de Wolden

Klaas Jan Scherff van de COOP heeft 
tijdens de kick off van het walking korf-
ball bidonkratjes aangeboden voor alle 
teams. Hier zijn wij erg blij mee! Ze zul-
len veelvuldig gebruikt worden. 

Klaas Jan hartelijk bedankt hiervoor!
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Drentse Bakfi ets in Koekange

Van 17 tot en met 26 september zal de Nati onale Sportweek plaatsvinden. Drenthe beweegt zorgt, 
samen met de 12 buurtsportcoachteams, voor een spectaculair en afwisselend Drents programma. 
Met een speciale bakfi ets worden de 12 Drentse gemeenten bezocht in de Sportweek, waar iedere 
dag een acti ef programma zal zijn. Op zaterdag 18 september zal de bakfi ets om 16.00 te vinden zijn 
bij vv Vitesse ’63 en KV Kia in Koekange. Hier kan men kijken naar of mee doen met de open trainin-
gen van het Oldstars Walking Football en Walking Korfb all.

Met de Drentse bakfi ets proberen wij het nieuwe sportseizoen te openen, de sport in heel Drenthe 
een impuls te geven en er samen voor te zorgen dat iedereen weer kan en gaat sporten.
Het thema van de Nati onale Sportweek is dit jaar wederom ‘sport doet iets met je’. Tijdens de Nati o-
nale Sportweek dagen we iedereen uit om te ontdekken wat sport met je doet. Omdat Nederland als 
gevolg van de coronacrisis sporti ef tot sti lstand kwam, is het dit jaar extra belangrijk om te laten zien 
hoe leuk het is om te sporten en om te ervaren hoe toegankelijk sportclubs eigenlijk voor iedereen zijn. 

Oldstars
Trots is gemeente De Wolden op de Oldstars initi ati even die worden opgestart. 
Zo hebben de verenigingen VV Vitesse ’63, VV Zuidwolde en KV Kia zich ingezet om voor de senioren 
sporters een sport- en beweegaanbod te creëren. Met Oldstars zett en de vereniging, het Nati onaal 
Ouderenfonds en de gemeente zich in voor de verbetering van de vitaliteit van senioren en het aan-
moedigen van belangrijke sociale verbinding. De aangepaste sport voor deze doelgroep is hierbij niet 
het doel, maar een middel om op latere leeft ijd conditi e, kracht en aanpassingsvermogen te (blijven) 
ontwikkelen. 

Graag nodigen wij belangstellenden uit om op 18 september om 16.00 uur om deel te nemen aan de 
open training, of te kijken naar het nieuw opgestarte Walking Korfb all en het reeds bestaande Walking 
Football in Koekange.

Alex Naomie en Luke, 
van harte gefeliciteerd 
met jullie zoon en broertje 
Teun! 





Hoe gaat het nu met ..... Niels Andeweg

Mijn bestuursjaren

In het voorjaar van 2008 werd ik gevraagd door de toenmalige voorzitter Hilco Bremmer of het mij leuk 
leek om in het bestuur van KV Kia te komen. Zelf was ik al zeker 15 jaar spelend lid en speelde ik toen 
in KIA 1. 

Samen met Geke hadden wij net een optie op een stuk grond gekregen om hier een huis op te bou-
wen. Ik weet de vraag van Hilco nog heel goed, “nu jij toch zo dichtbij de kantine komt wonen is het 
wel handig als je in het bestuur van KIA komt”. Daar had hij wel gelijk in en ik zei hier ja op. 
Ik kwam in de functie “wedstrijd secretaris” en ineens kreeg ik telefoon van andere verenigingen over 
de te spelen wedstrijden in het weekend. Dat was me niet verteld dat ik hier ook huiswerk van had. 
Voor mij kwamen 2 drukke jaren waar ik werk, een huis bouwen, korfballen en een bestuursfunctie 
probeerde te combineren. Als ik hier aan terug denk was dit best druk. Met de wijsheid van nu mis-
schien wel te druk. Maar goed alles voor de korfbal. 

Langzaam rol je erin en krijg je de aspecten van een vereniging mee. Ook de problemen die er spelen 
en voor dat ik het wist was ik een jeugdteam aan het trainen. Ik had dit nog nooit gedaan dus dacht dat 
ik het wel kon. Ik weet niet hoe de spelers hier op terug kijken maar ik heb er veel van geleerd. 

In 2013 kwam het moment dat de voorzitter van toen er mee stopte. Wie moet er dan voorzitter 
worden. Mij niet gezien dacht ik, dat is niks voor mij. Ik zou dat jaar de jaarvergadering voorzitten, dat 
moest nog wel lukken. Tijdens de betreffende jaarvergadering kwam toch uit het publiek de opmerking 
dat het jammer is dat er geen voorzitter is en dat deze er eigenlijk gewoon zit. Het enige wat hij hoefde 
te doen was een vergadering voorzitten toch? Als dat alles is. En zo was ik toch ineens voorzitter.
Ik viel er direct mooi in met de opening van onze nieuwe kantine in 2014. Wel een mooi moment om 
te starten. Dit was een mooie opsteker voor onze vereniging die toch de jaren ervoor te maken had 
met een teruglopend aantal leden. Vanaf het moment dat we ons nieuw sportcomplex hebben is het 
ook gelukt om een midweek team te starten. Hiermee hebben we nog meer  te bieden aan onze leden. 
Ook de jeugd is vanaf die tijd voorzichtig aan wat gegroeid in ledenaantal dit mede door de organisatie 
van het Giga speelfestijn en de samenwerking met Vefo. 

Wel speelde er een punt van zorg al vanaf het moment dat ik in het bestuur kwam. Dit betrof onze 
kleine groep scheidsrechters. Er was toen (en helaas is dat nog steeds zo) behoefte aan om meer per-
sonen op te leiden als scheidsrechter. Ik had nog nooit een wedstrijd gefloten en dacht dat ik het wel 
kon. Boek ontvangen toets gemaakt. Toch maar het boek open gedaan om te leren en nog een keer 
de toets gemaakt. Toen de wei in en fluiten. Dit was best spannend in het begin en ook nog lastig ook. 
Vooral het commentaar wat je krijgt. Net alsof je niks fout mag doen. Maar ook dit is goed gekomen en 
inmiddels is de meeste spanning er wel af en is het niet eens vervelend om te doen. 

Als bestuur zijn we iedere jaar druk met diverse terug kerende acties. Ik mocht mij elk jaar bezig hou-
den met de potgrondactie. Schema’s maken, zorgen dat iedereen weet wat ie moet doen. In de voor-
bereiding best druk maar als er dan weer veel zakken verkocht zijn dan gaf dat wel een voldaan gevoel. 
Zeker wanneer we dit met een grote groep mensen gerealiseerd hadden. 

Het seizoen 2019 / 2020 zou voor mij het laatste seizoen in het bestuur zijn. Maar door de Corona cri-
sis kwam er aan dat seizoen een raar eind. Niet het moment om er mee te stoppen. In het voorjaar van 
2021 heb ik toch het stokje over gegeven aan Arno Tijmens.
Ik kijk met veel plezier terug na de afgelopen jaren en heb er veel van geleerd. Bij deze wens ik het be-
stuur succes en ik zie iedereen op het korfbalveld.

Groeten Niels Andeweg
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Rabobank ClubSupport

Onder alle deelnemers verdeelt jouw lokale Rabobank maar liefst € 200.000,-! 
Na de inschrijfperiode stemmen de leden op hun favoriete club of bestedings-
doel. Hoe meer stemmen er op je club worden uitgebracht, hoe groter het be-
drag is dat je club ontvangt. Schrijf jouw club vandaag nog in en zorg dat ieder-
een weet dat jouw club meedoet met Rabo ClubSupport. 

Hoe kan ik stemmen op mijn favoriete club?
Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober stemmen via de app. Ga naar het overzicht van 
deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! We ontvangen je stem graag voor 
24 oktober.

Waarom mag je alleen stemmen op een club als je lid bent van Rabobank?
Rabobank is een coöperati e. Dat betekent onder andere dat we leden hebben én een deel van onze 
winst teruggeven aan de maatschappij. Als lid mag je meebeslissen welke maatschappelijke initi ati even 
we ondersteunen. Ben je nog geen lid? Registreer je dan grati s via de app.

Ik ben nog geen lid. Hoe kan ik lid worden?
Leuk als je ook meedoet! Onder ‘Lidmaatschap’ lees je wat het inhoudt én kun je je meteen aanmel-
den. Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Lid worden is grati s en het mooie is: daarna mag 
je meteen stemmen op je favoriete club.

Word ook lid en stem mee op KV KIA!

 Verjaardagskalender                                         
juli

2 trijntje andeweg
4 anneke hempen
7 miriam hempen
10 gina liezen
10 margje koeling
11 ilana kreeft 
17 harry scheper

augustus
6 dylan bult
8 vanessa nijstad
12 jenny mulder
17 sharon scheper
22 lisanne zwiers
25 lize bult 
28 peter ten kate

september
4 nomi ti jmens
8 ilse venema
10 marieke bouwer
25 berjan heuvelman
26 roelof guichelaar

oktober
7 henk jan liezen
9 albert ti jmens
13 griet scheper
14 noa broekman
17 ti m kikkert
29 danielle gritt er

 november
1 lando zwiers
11 noortje andeweg
13 jill bennink
24 sven hake
25 jan bouwer
29 jan bult 

Iedereen 
van harte 
gefeliciteerd!



Contributie overzicht

Contributie seizoen 2021/2022 
(de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het CPI) 

Kangoeroes  (4 tot en met 7 jaar Geen wedstrijden )   € 25,00 per jaar 
Welpen   (4 tot en met 7 jaar)                          € 56,00 per jaar 
Pupillen   (8 tot en met 10 jaar)                  € 87,60 per jaar 
Aspiranten  (11 tot en met 14 jaar)              € 99,00 per jaar 
Junioren  (15 tot en met 17 jaar)                 € 123,00 per jaar 
Senioren  (18 jaar en ouder)                            € 173,00 per jaar 
Senioren  (alleen zaal)                                     € 113,00 per jaar
Steunend lid                                                               € 30,00 per jaar
Alleen trainen                                                 € 75,00 per jaar
Walking Korfball                                                                    € 50,00 per jaar

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het secretariaat en uiterlijk voor 1 Mei, 
voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar, te zijn gedaan. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2021 t/m 30 Juni 2022. 

U kunt KIA machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. 

U kunt het machtigingsformulier downloaden op onze site www.kvkia.nl 

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze penningmeester Trijnie Bouwer kia.koekange@hotmail.com 
voor een machtigingsformulier. 

De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar 2021/2022 (ook bij tussentijdse opzegging)

Betalingsachterstand:  
Bij leden die een betalingsachterstand hebben van tenminste één kwartaal, worden herinneringskosten in rekening 
gebracht. Deze kosten bedragen € 2,50 per persoon / per herinnering.

Kijk ook eens op onze site voor het laatste nieuws

www.kvkia.nl



Sponsor in beeld

Hoi Kia lezers

Hoi ik ben Gert Slagter eigenaar van Autobedrijf Slagter te Koekange.

Ben 48 Jaar en sinds 2000 eigenaar samen met mijn vader van ons autobedrijf.
Het bedrijf bestaat al sinds 1975.

Mijn vader ging in 2012 met pensioen en doet zo nu en dan nog iets.
Vanaf die tijd run ik het bedrijf zelf en werkte ik nog in de oude situatie (garage) wat gedateerd was.

In 2015/ 2016 is de garage helemaal nieuw geworden.
April 2016 hadden we een opening van onze nieuwe garage wat heerlijk ruim is geworden.

Je kunt bij ons terecht voor:
- APK (erkend station)
- In- en verkoop auto’s
- Onderhoud en reparatie van alle merken auto’s
- Airco service

Heb je vragen of ben je op zoek naar een garage kom gerust een keer kijken je bent van harte welkom.

Vriendelijke Groet,
Autobedrijf Slagter ( Gert Slagter)

Hoi Kia lezers

Hoi ik ben Jose Slagter en ben eigenaresse van Hairfashion Koekange.

Ben 44 jaar en 25 jaar werkzaam als kapster.
En heb een eigen kapsalon sinds 2010 aan de Dorpsstraat in Koekange.

In onze leuke kapsalon doen we van alles zoals,
- Van haren knippen, kleuren tot haarverleningen meer
- Advies/ Behandelplan 
- En Facebook daar delen we veel leuke nieuwe kapsels/ metamorfoses

We werken sinds een tijdje met producten van artistique die allemaal vegan zijn geworden,vanwege 
steeds meer huidproblemen en omdat daar steeds meer vraag naar is.

Kortom een eigen salon te hebben is geweldig en uitdagend en hoop dat nog vele jaren te kunnen 
doen met mijn collega s.

Gr Hairfashion Koekange,
Ps kijk eens bij ons naar binnen je bent van harte welkom.



De volgende bedrijven sponsoren kvKIA door middel van een reclamebord:

• Atlassport, De Wijk
• Autobedrijf Burgwal, De Wijk
• Autobedrijf Slagter , Koekange
• Bouwbedrijf Krale , Koekange
• Cantorclin, Mepel
• Coop Scherff , Koekange
• De Brouwmeester , Koekange
• De Lekkagedokter, Zuidwolde
• Dienstverlening Jan Bult , Koekange
• Ems Handel en Verhuur , Koekange
• Garage Gritt er , Koekange
• Handelsondernemening ter Meer 
• Hoveniersbedrijf Peter Vellinger, De Wijk
• Hoveniersbedrijf Sander Meekhof, Koekange
• Huisjes Fietswereld en Mechanisati e, 
 De Wijk en Rogat
• HV Wonen, Rogat
• Installati ebedrijf de Reest , Meppel
• Installati ebedrijf van Dijk , Koekange
• Kapsalon Hairfashion José , Koekange
• Loonbedrijf gebr. Benning, Echten

Hummel bouwmachines
Westerweiden 23

7961 EA Ruinerwold
tel: 0655101441

email: hummelbouwmachines@home.nl

Pedicure Praktijk Jomas

Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange

www.pedicurepraktijkjomas.nl
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

06-15102936

Voetverzorging - Voetmassage - 
Ontspanningsmassage - Gelpolish op 
handen en/of voeten - Verven wimpers 
en/of wenkbrauwen - Bodysugaring

Club van 50

CLUB VAN 50:
De club van 50 is een groep mensen die KV KIA een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwil-
lige basis een bedrag van € 50 per jaar doneren.

Onderstaande personen/bedrijven dragen KV KIA al een warm hart toe waarvoor onze harte-
lijke dank!  Wie volgt?
• Niels, Geke, Noortje en Josje Andeweg
• Aoi’s Thai Food
• Eyes2be – Inspireren/Innoveren/Imponeren
• Bert en Lieke Baas
• Bert & Marion
• Hilly Hof
• Freek en Gina Liezen
• Hilco en Irma Bremmer
• Melkveebedrijf Jan, Trea en Peter ten Kate
• Karin Holti es
• Familie Zwiers Koekangerveld
• Koop en Lia Holterman
• Arno, Jet en Nomi
• Hans en Anneke Holti es
• Kobus en Griet Scheper

• MSN B.V. Ruinen
• Muta Sport, Leeuwarden
• Roland Linde Dienstverlening, Koekange
• Shell Timmerman , De Wijk
• Tegelhome, Rogat
• Univé Verzekeringen , Meppel
• Vakanti epark Westerbergen, Echten
• Van Gijssel computers , Koekange
• Welkoop , De Wijk

BEDANKT 
VOOR JULLIE 

STEUN!



Hummel bouwmachines
Westerweiden 23

7961 EA Ruinerwold
tel: 0655101441

email: hummelbouwmachines@home.nl

Pedicure Praktijk Jomas

Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange

www.pedicurepraktijkjomas.nl
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

06-15102936

Voetverzorging - Voetmassage - 
Ontspanningsmassage - Gelpolish op 
handen en/of voeten - Verven wimpers 
en/of wenkbrauwen - Bodysugaring HIER IS PLAATS 

VOOR U ADVERTENTIE



 

Iedere vrijdagmorgen 
staan wij bij de sportvelden 

in Koekange

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

Voor
 Reparatie
en
 Verkoop
van
 Pc`s en laptops

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958RH Koekange

Bel voor een afspraak:
06-25135357 
0522-451944

www.vangijsselcomputers.nl

Uw

 advertentie 

hier?


