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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
31 mei
9.30 uur Ds. A. Reitsma-Ferwerda
Westerbork
7 juni
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
31 mei
11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. Meijer
6 juni
T’vonder 19.30 uur Ds. Meijer
7 juni
11.00 uur Ds. Zwart
15.30 uur Ds. Hidding
Gereformeerde kerk, Berghuizen
31 mei
9.30 uur Mevr. ds. H.E.J. de Graaf
7 juni
9.30 uur Ds. J.W. Muis

Meppel
Meppel
Bergentheim
Bunschoten

Heerde

Party
Bouwbedrijf KRALE

Party service
H. Koetsier
Koekange

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57
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De loopauto
is gewonnen door:
Fam. R. Heuvelman
Dorpsstraat 64 in Koekange

Stukje natuur fruitvlieg

Niet lang geleden waren er bij de universiteit van Maastricht demonstraties, omdat ze labradors gebruikten als proefdieren in een onderzoek naar
hartafwijkingen. Nu hebben labradors een erg hoge aaibaarheidsfactor, ik
heb namelijk zelf ook zo’n hond gehad, dus die demonstraties zijn wel te
verklaren. Echter ik heb nog nooit gehoord van demonstraties tegen het
gebruik van fruitvliegen in dierproeven. Op zich een beetje vreemd, want de
fruitvlieg is mogelijk het meest gebruikte proefdier dat er bestaat. Daar staat
wel tegenover dat zijn aaibaarheidsfactor nagenoeg afwezig is.
De belangrijkste reden voor het gebruik van de fruitvlieg als proefdier is de
snelle ontwikkeling bij dit insect. Van ei tot volwassen exemplaar kan binnen
twee weken plaatsvinden. Dit is met name interessant in genetisch onderzoek, je hoeft geen jaren te wachten op volgende generaties. Daarnaast zijn
de chromosomen van de fruitvlieg in bepaalde delen van het lichaam erg
groot en met een eenvoudige microscoop nog waar te nemen. Veel van wat
er bekend is over de moleculaire en genetische processen van organismen
is derhalve te danken aan de fruitvlieg.
De fruitvlieg is een klein insect met een lengte van ongeveer drie millimeter.
Ondanks deze beperkte grootte is hij goed te herkennen, met name door zijn
relatief grote rode ogen. Zijn achterlijf is lichtbruin van kleur, voorzien van
dwarse zwarte strepen. De twee vleugels steken achter het lijf uit en liggen
in rust over elkaar.
Gezien zijn naam zou je verwachten dat de fruitvlieg van fruit leeft. Echter
dat is niet het geval. Zowel de volwassen exemplaren als de larven leven
van gistcellen, die zich manifesteren op rottende organische plantendelen
die veel suikers bevatten. De gistcellen zetten de suikers om in alcohol.
Door die alcohol worden de volwassen insecten aangetrokken. Vandaar dat
op fruit gebaseerde dranken, zoals wijn, erg in trek zijn bij de fruitvlieg en
een avondje met een wijnglas aardig kunnen verpesten. Gezien zijn voedselvoorkeur zal het niet verbazingwekkend zijn dat dit insect ook bekend is als
wijnvlieg, biervlieg, bananenvlieg of azijnvlieg.
Paul Mentink

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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Bergklanken trots op solisten!
Op bugel, hoorn en trompet behaalden 9 jonge solisten van De Bergklanken
prima resultaten op het solistenconcours van de muziekbond Groningen en
Drenthe. Zaterdag 9 mei gingen ze aan het eind van de dag bijna allemaal
met een 1e prijs naar huis. Rebecca Hamberg, Marit Krale, Marieke de Weerd,
Elmira Geerts, Annemarie van
Spil, Lisa Kruidhof, Annemiek
Slomp, Rianne Pool en
Channah Hamberg speelden
een beker, 9 medailles en
prachtige juryrapporten bij
elkaar in Zuidlaren.
De solisten met docente Emiek
Kasimier (op de foto ontbreekt
Marieke de Weerd)

Meditatiegroep in Koekange
Sinds september 2014 is een meditatiegroep(je) gestart in Koekange. De
meditatiebijeenkomsten zijn op de tweede dinsdag van de maand, ‘s ochtends van 11.00 tot 12.00 uur.
Het programma bestaat uit zit- en loopmeditatie, desgewenst met begeleiding. Na afloop drinken we thee en delen we kort onze ervaringen over de
meditatie met elkaar.
De bijeenkomsten vinden plaats bij Anneke en Sjoerd Windemuller in de
huiskamer. Op dit moment bestaat de groep uit 5 deelnemers. Er is ruimte
voor 8 tot 10 deelnemers.
Je moet zelf zorgen voor een zitkussen of een zitbankje en een matje.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Als je belangstelling hebt om deel te nemen of meer informatie wilt, neem
dan contact op met Anneke of Sjoerd.
Anneke en Sjoerd Windemuller, Eggeweg 52, 7958 PM Koekange
Telefoon: 0522-451753

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

Hugo Veldman en Peter Pruntel

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Boottocht over Frieze Meren met de Zonnebloem
Dinsdag 12 mei was het zover, heerlijk varen met Zonnebloem, afdeling de
Wolden.
Een grote en kleine bus reden vanaf 08.45 uur langs de verschillende opstapplaatsen in de gemeente de Wolden om alle gasten op te halen.
De laatste opstapplaats was de Wijk, waarna we via mooie binnenwegen
richting Vledder reden voor een koffiestop. Onderweg vertelde de buschauffeur allerlei leuke en interessante wetenswaardigheden over het gebied waar
we doorheen reden.
Daarna weer snel verder naar Drachten voor een boottocht.
Onderweg vertelde de buschauffeur allerlei leuke en interessante wetenswaardigheden over het gebied waar we door heen reden.
De rondvaartboot lag al klaar, dus snel instappen maar.
Drie uur lang voeren we door een mooi natuurgebied de Alde Feanen, waar
we veel watervogels en zelfs een ree zagen. Tijdens de boottocht is er door
iedereen niet alleen genoten van het schitterende uitzicht, maar ook van een
heerlijke lunch.
Om 15.30 uur waren we terug in Drachten en kon de terugreis worden aanvaard.
Al met al een heerlijk dagje op het water.

SLECHT BEELD?

Wij repareren alle gerenommeerde merken

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel

D O R P S S T R A AT 6 3
7958 RM KOEKANGE
TEL. 0522-451406
W W W. K A P S A L O N A N N E K E . N L
INFO@KAPSALONANNEKE.NL

ELECTROWORLD.NL
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Roelof

Kuiper BV

HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving
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

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Deze week bij uw warme marktbakker

10 heerlijke
appelkaneelrondo’s
van 4.95

Fries suikerbrood
2.95

Party
Party service

nu

395

nu

250

H. Koetsier
Koekange

Elke week een nieuwe aanbieding
aan de kraam!!!
De Bosch stofzuiger is
gewonnen door:

op de minimarkt in Koekange
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Fam. G. Gunnink
Koekangerdwarsdijk 25
Koekange

RECTIFICATIE - Collecte Hartstichting
De collecte heeft dit jaar een opbrengst van € 1028.84. We willen alle collectanten van harte bedanken voor hun inzet. Ook alle mensen die aan dit
resultaat hebben bijgedragen bedankt.
In het bijzonder werden dit jaar drie collectanten bedankt d.m.v. een bloemetje, de dames Wilma Huinink, Lutina Bos en Hilly Hidding voor 10 jaar
collecteren. Dames bedankt !!!
Namens de collecte-organisatie,
Hilly Hidding en Aliedje Kreulen

Kinderkleding gezocht
Heeft u nog goede kinderkleding in de maten 128 t/m 176 waar uw kinderen
uitgegroeid zijn? Stichting Rusland Kinderhulp is er blij mee! In april 2016
komt een nieuwe groep kinderen uit Wit-Rusland voor een verblijf van 8
weken. De ervaring leert dat de kinderen uit de armste gezinnen nauwelijks
kleding bij zich hebben.
Gunt u uw kinderkleding een nieuwe bestemming? Lever het dan in bij het
kledingdepot bij Janny Luten, Ruinerweide 6, Ruinen, tel. 0522-452133, of
neem contact op met een van onderstaande werkgroepleden:
- Jan Oosting
Dr. Larijweg 58 Ruinerwold, tel. 0522-480219
- Rianne Kreuze
De Berken 12
Koekange,
tel. 0522-452249
- Paula van den Bosch Kerkdijk 34
Ansen,
tel. 0522-475160
Hartelijk dank!
Stichting Rusland Kinderhulp, srkkoekangeruinerwold@gmail.com
Kijk op Facebook voor het laatste nieuws.

Annerie
KREMER
uitvaartzorg
Noordeinde 9

HET AFSCHEIDSHUIS
Meppel

7941 AS Meppel

T 0522 24 50 21

info@kremeruitvaartzorg.nl

www.kremeruitvaartzorg.nl
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Zondag 7 juni 2015 Mooi Ruinen Run
(voormalige Dorpsloop) vanaf de Brink in Ruinen
Zondag 7 juni 2015 is er weer volop gezelligheid met de Mooi Ruinen Run.
De Mooi Ruinen Run start op de Brink in Ruinen. Dit loopevenement, welke
voor de 17de keer wordt georganiseerd door de Loopgroep Ruinen, weet
ieder jaar rond de 300 lopers aan de start te krijgen. Het programma start
om 13.30 uur met de jeugd die afhankelijk van de leeftijd een afstand van
800 of 1600 meter gaan lopen. Deze ronde wordt gelopen over de Brink
en rond de Ruiner kerk. Vanaf 14.30 uur gaan we van start op de grotere afstanden, de 5 en 10 kilometer. Deze deelnemers maken een mooie
ronde vanaf de Brink langs molen De Zaandplatte, vervolgens richting het
Bezoekerscentrum en weer terug via de Benderse. De 10 kilometerlopers
zullen deze ronde 2 keer gaan lopen. Onderweg zijn er 3 waterposten ingericht voor de dorstige lopers. Deelnemers kunnen op 2 manieren inschrijven.
Voorinschrijving kan via www.inschrijven.nl tot 5 juni. Op de dag zelf kan
iedereen inschrijven vanaf 12.30 uur bij Café Brinkzicht (Hees) en dit kan tot
15 minuten voor de start van de wedstrijd. Voor de precieze starttijden kun
je ook de website van Loopgroep Ruinen raadplegen www.loopgroepruinen.
nl. Op de website vind je ook alle sponsoren van de Mooi Ruinen Run die
het weer mogelijk maken om dit sportieve evenement te organiseren. Op
de Brink is voor de fun ook een luchtkussen aanwezig. Alle sportievelingen
hopen natuurlijk op vele toeschouwers op de Brink en langs de route. Dus
trek zelf de hardloopschoenen aan om mee te doen of kom deze sportievelingen gezellig aanmoedigen.
De Mooi Ruinen Run is de 3e loop van het Loopcircuit de Wolden. Voor de
volwassenen zijn er mooie prijzen te winnen bij dit Loopcircuit. De jongeren
krijgen als ze aan 3 van de 6 jeugdwedstrijden meedoen een leuke herinnering en de volwassenen ontvangen bij deelname aan 4 van de 7 wedstrijden
een t-shirt. Nog meer reden om mee te doen
Voor meer info hierover: www.loopcircuitdewolden.nl.
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Openingstijden:



Woensdag
09.00-16.30

Donderdag
09.00-21.00
Vrijdag
09.00-21.00

Zaterdag 
09.00-12.00

Autobedrijf

Gritter
Uw installateur op het gebied van:
Uw installateur op het gebied van:

gas water elektra
gas water elektra
verwarming
airco
verwarming
airco
zink- en koperwerk
zink- en koperwerk
EPDM
EPDM dakbedekking
dakbedekking
duurzame
energie
duurzame
energie

Groot aantal occasions
is te bezichtigen op het internet:

www.garage-gritter.nl
U kunt ook bij ons terecht voor uw
airconditioning service.
Reparatie, onderhoud en het
afvullen van het airco systeem.
Weerwilleweg 1 Koekange
E-mail info@garage-gritter.nl

Wandeltocht van Schakel tot schakel
A.s. zaterdag 30 mei, is het zover, dan organiseert dorpshuis de Schakel
voor de 2e keer de wandeltocht van schakel tot schakel. We hebben weer
ons best gedaan om een hele mooie route uit te zetten in en vooral rondom
Koekange. De afstanden die gewandeld kunnen worden zijn 10, 20 en 30
km. De start van de 30 km is tussen 8:00 en 9:00 uur. De start van de 10
en 20 km is tussen 9:00 en 11:00 uur. U dient zich voor 17:00 uur weer te
hebben afgemeld. De kosten zijn € 4,-- en herinneringsmedaille € 1,-- extra.
Tijdens de inschrijving op de zaterdagmorgen kunt u genieten van een heerlijk gratis bakkie koffie.
We hopen op mooi weer en weer veel wandelaars. Tot ziens op 30 mei.
De start is in de achterzaal van dorpshuis de Schakel, Pr. Margrietlaan 1,
Koekange. Voor info 06 29401859.

U kunt De Koegang ook op internet lezen:
http://kleen.nl/regiobladen/de-koegang/
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Sander en Christiaan hebben de intentieverklaring direct
getekend.
Waarom?
Sander: binnenkort hoop
ik vader te worden en
voor de toekomst is snel
internet van groot belang
voor de scholen. Mijn kind
en alle overige kinderen
hebben dit nodig op de
scholen. Heel veel informatie halen de kinderen
nu al van internet en in
de toekomst zal dit alleen
maar belangrijker worden.

ristiaan Ems
Sander (links) en Ch

De kinderen van ouders die geen aansluiting van glasvezel zullen nemen
kunnen in de toekomst dan best wel eens een probleem of achterstand
krijgen.
Christiaan vindt als ondernemer dat internet niet meer weg te denken is en
daar hoort snel internet bij. Tijd is geld en hoe meer tijd dit in beslag neemt
hoe duurder het wordt. Adverteren, offertes etc., snel en direct via internet
is van groot belang.
Dit zijn twee belangrijke redenen waarom wij vinden dat glasvezel in De
Wolden moet doorgaan. Verder vinden wij dat mede hierdoor de leefbaarheid
in het dorp aanwezig blijft. Ook is ons op de informatieavond verteld dat
aanleg van glasvezel voor zorg aan de ouderen in de toekomst van groot
belang kan zijn.
Wij hopen dat iedereen in Koekange en omgeving meedoet en de intentieverklaring zal invullen.

www.glasvezeldewolden.nl
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Koekange

Pitch&Putt Golf Koekange
Het golfspel
voor iedereen!

T: 0522 - 45 20 59
E: koekange@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl

Kijk op www.pitch-putt.nl

Strobaal’n Concert 31 mei 2015
Jeugdleden en leerlingen van muziekvereniging de Bergklanken nodigen u
uit voor hun jaarlijkse uitvoering. Dit keer in de vorm van een STROBAAL’N
concert bij Huize “Welgelegen” van de familie Bout, Prinsesseweg 8 te
Koekange.
Datum: zondag 31 mei 2015. Aanvang: 14.00 uur. Toegang is gratis!
Als de weersomstandigheden het toelaten is het buiten. Zo niet dan is er een
binnenlocatie beschikbaar. Het gaat dus altijd door!
U bent van harte welkom.
  

  
  

EMS Handel & Verhuur

EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur



Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines
Aanhangwagens
Bouwverlichting Kloofmachines
Aggregaten


  
  

  

Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten
Een feestje?

Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
(sta)tafels
en banken
Voor het huren of- kopen
van machines
kunt u
  
met ons opnemen via onderstaande
   contact
- Terrasheaters
gegevens:
   Voor het huren of-kopen
van machines kunt u
Voor
het huren
ofToiletwagens
kopen van machines kunt u
Christiaan
Ems
contact
metDwarsdijk
ons opnemen
via onderstaande
Koekanger
59
Voor
het
huren
of kopen
van machines kunt u
contact
ons opnemen
via onderstaande
7958 SR met
Koekange
gegevens:
Voor
informatie
kunt
u
contact
opnemen
Tel.: 06met
212 ons
187 58
contact
opnemen via onderstaande
gegevens:
met
ons via onderstaande gegevens.
Kijk
op
www.emshandelenverhuur.nl
gegevens:
voorzijn
meeruEms
informatie!
Christiaan
Wij
graag van dienst!
Koekanger Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Christiaan
Ems
Christiaan
Tel.: 06 212Ems
187
58
Koekanger
Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange
Tel.: 06 212 187 58
Kijk op
Tel.:
06www.emshandelenverhuur.nl
212 187 58
voor meer informatie!

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
voor meer informatie!
voor meer informatie!

  

  
  

Klus- en Timmerbedrijf

Kwant

Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,
Badkamers, Stucadoorwerk,
Timmerwerk, Bestrating
06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35
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STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Lidmaatschapskaarten Koekangerfeest
De lidmaatschapskaarten van het Koekangerfeest zijn we weer aan het rond
brengen.
Als ze nog niet bij u langs geweest zijn, zou u zo vriendelijk willen zijn om
te zorgen dat u hiervoor contant geld in huis heeft, zodat we niet meerdere
keren bij u langs hoeven te komen.
Bijvoorbaat dank.
Feestcommissie Koekange

Uw Eigen Drogist

Jeannette

Drogisterij-Parfumerie-Verfspeciaalzaak

Dorpsstraat 33
7958 RK Koekange
Tel. 0522 - 451252

Wij sluiten op zaterdag 30 mei onze winkel
Wij willen u danken voor alle mooie jaren, die wij met plezier
en in vertrouwen van u, als klant mochten ontvangen.

t/m 30 mei 2015 Opheffingsuitverkoop
50 TOT 70% KORTING
Op = Op
Kijk voor voorwaarden in de winkel
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Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een
betekenisvolle manier van afscheid nemen
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspireer ik u bij het organiseren van een
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op
0522 251939.

Voor uw tuinaanleg, onderhoud,
renovatie, bestratingen en
kunstgras.
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277
0522-472442

Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

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. 451308.
Mededeling:
KSV Koekange biedt de mogelijkheid om klootschietspullen te
huren. Tevens verhuren we ook een
partytent, afm. 5 x 8 meter.
Inlichtingen te verkrijgen bij Annie
Dekker, tel.: 45 13 12

Te koop:
6 kleine ronde balen ø ± 1m.
Mooi voer voor bijv. paarden,
pony’s, schapen. Tel. 06-25003472.
Bellen na 18.00 uur

Te koop: Gebruikte Keepersbroek
(maat 128: valt ruim als maat 140) €
5,- Fam. Buiter tel nr; 0522- 452238

Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt
dat niet meer alleen? Gebruik dan de
duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers
die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tussen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609.
Veel fietsplezier!

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie
en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden
Gratis

(voor particulieren)

13

Informatie
Alarmnummer:
112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange		
Telefoon
www.koekange.praktijkinfo.nl
Fax:
apotheekkoekange@kpnmail.nl

0522-451236
0522-451103

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur.
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur:
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente.
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
Centraal Meldpunt De Wolden
Voor informatie, advies en bemiddeling naar passende hulp bij alle vragen over
wonen, zorg en welzijnszaken. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via
Welzijn de Wolden, tel 0528 374173.
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
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Joh. Frisoschool:
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
Politie de Wolden:

0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info
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Agenda
27 mei De Koegang nr. 11
28 mei Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
29 mei Samen aan Tafel – De Schakel - 11.30 uur
29 mei	Nachtvlinders kijken op het Struunpad - Veldhoek, Koekangerveld- 20.3023.00 uur
30 mei Wandeltocht van Schakel tot Schakel
31 mei Stroobaal’n Concert - Huize Welgelegen - 14.00 uur
2 juni	Workshop ‘Eerste hulp verlenen’; Rode Kruis - zaaltje van de Hof - 19.3022.00 uur
3 juni BHV-cursus - De Schakel - 13.30-17.00 uur
4 juni Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
7 juni Mooi Ruinen Run - start De Brink Ruinen - 13.30 uur
9 juni Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
10 juni De Koegang nr. 12
11 juni Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
17 juni Sterkste man/vrouwcompetitie - feestterrein
17 juni 	
Tuinkring Koekange Kraam op de Braderie Koekange met verkoop van
plantjes enz.
24 juni De Koegang nr. 13 - laatste Koegang voor de zomerstop
30 juni	Tuinkring Koekange naar Chris Bruinsma, tuin met vijvers, borders, boomgaard te Zuidwolde - vertrek 13.30 uur Spar
11 juli Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
18 juli 	Tuinkring Koekange naar het Struunpad te Koekangerveld, met gids de gallen bekijken om 13.30 uur
18 juli 	Excursie plantengallen zoeken - Veldhoek, Koekangerveld - 13.30-15.30 uur
11 aug. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
8 sept. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a,
Koekangerveld - 10.00 uur
Iedere week op di.
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan
de Sportlaan - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m
sept. 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Kopij en advertenties inleveren bij:
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave
10 juni 2015
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 4 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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EEN VROUW VERRASSEN?

derij.nl

Beautybon van de Boerlan

- Gezichtsbehandelingen
- Wimperextentions
- Body waxing
- Beauty bonnen
- Make-up Masterclass
- Beauty behandelingen

Boerlanderij te Echten, Drenthe

