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Kruisjassen in de Schakel, om de twee weken.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
27 sept.
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
4 okt.
9.30 uur
Ds. J. de Vries
Meppel

Startzondag

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
27 sept. 11.00 uur
Ds. Van Rijswijk
15.30 uur
Ds. Sollie
Meppel Leerdienst
4 okt.
11.00 uur
Ds v Rijswijk
15.30 uur
Ds Sollie
Meppel Leerdienst
Gereformeerde kerk, Berghuizen
27 sept.
9.30 uur
Ds. J.W. Muis		
4 okt.
10.00 uur
Ds. J.W. Muis		

Avondmaal
Israël zondag

Deze week bij uw warme marktbakker

slagter
TECHNIEK

Grote krenten- of
rozijnenwegge
1900 gram, van 6.95

nu

595

3 stukken gevulde speculaas
10 muffins
4 smaken

395
25
nu 3
nu

Alle oerbroden

ook waldkorn, in 4 soorten per stuk

op de minimarkt in Koekange
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Stukje Natuur wespspin
Laatst kreeg ik op een zondagmorgen een telefoontje van de heer Mulder
aan de Prinsesseweg. Hij vertelde mij dat hij een grote gele spin in een web
had zien hangen. Deze spin had hij nog nooit gezien, ondanks dat hij van
een oudere generatie is. Nu ken ik in Nederland geen grote gele spinnen die
in webben hangen. Wel heb ik tijdens een rondreis door Kenia verschillende
grote gele spinnen zien hangen, maar die komen hier absoluut niet voor.
Daarom vroeg ik of deze gele spin toevallig donkere dwarsstrepen had.
Hierop kwam een positief antwoord, waardoor ik al snel tot de conclusie
kwam dat het hier een wespspin betrof. Deze spin is eveneens bekend onder
de naam tijgerspin. Die laatste naam had ik de heer Mulder in eerste instantie doorgegeven. Later die zondag heb ik hem teruggebeld en de correcte
naam doorgegeven. Hij vertelde mij dat hij eerst dacht dat er een wesp in
het web hing. Pas bij een nauwkeurige inspectie kwam hij erachter dat het
een spin was.
Dat de heer Mulder de wespspin vroeger nog nooit gezien had, is niet verwonderlijk. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw was de eerste waarneming van deze spin in Limburg. Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied
ligt namelijk rond de Middellandse Zee. In de jaren die volgden verspreidde
de wespspin zich in noordelijke richting. Mede mogelijk door de warmere
zomers als gevolg van de klimaatsverandering.
Het mag duidelijk zijn waar deze spin zijn naam aan dankt. Door de geelzwarte strepen op het achterlijf lijkt deze spin veel op een wesp. In het web
zit de spin altijd met het achterlijf naar boven, om potentiële rovers af te
schrikken. Echter de spin is ongevaarlijk, steken kan hij niet. In feite moet ik
hier “steken kan zij niet” schrijven. Immers alleen het vrouwtje van de wespspin is opvallend geelzwart gekleurd. Daarnaast is zij een omvangrijke spin,
van kop tot kont anderhalve centimeter. Daar zijn haar lange, gebandeerde
poten niet bij inbegrepen. Het mannetje is amper een halve centimeter lang
en geheel dofbruin van kleur.
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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Keuning
Keuning

Schilderwerken
Schilderwerken
Wandafwerking
& Glasservice

Wandafwerking & Glasservice

Erwin Keuning
Erwin Keuning

Mob.
06 2513 6069
Mob. 06 2513
6069

Kosterweg
6
Kosterweg
6
7949
AM Rogat
7949 AM
Rogat

Tel. - 0522
- 440 522
Tel. 0522
440 522
Mail: keuning2@planet.nl
Mail: keuning2@planet.nl

ERKEND

ERKEND

BETERE SCHILDER
BETERE SCHILDER


 


Bedrijvenboek Koekange







De Historische Vereniging
de Wijk-Koekange
gaat op maandag 2 november

2015 het boek: Van Neringdoende tot Ondernemer (Koekanger bedrijvig
heid vroeger en nu) uitgeven
in het dorpshuis De Schakel, Pr. Margrietlaan 1
Koekange. Tijdstip: 14.00-16.00 uur en om 19.00-21.00 uur.  
De voorintekening loopt goed. U kunt het boek nog steeds bestellen voor
slechts € 10,00 bij Joh. de Kleine Langedijk 37 7958PJ Koekange. Tel. 0522451580, e-mail johdekleine@home.nl.

ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper

Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

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

Beste lezers van de Koegang,
Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u
thuisbezorgd.
Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met
dit plaatselijke krantje.
Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, het drukken en
de verspreiding.
Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u
een kleine bijdrage.
We denken aan € 10,- per jaar.
Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.
U kunt dat bedrag storten op banknr.:
NL 46 RABO 0371 8376 69
t.n.v. Dorpsbelangen Koekange
Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen
terecht komt.
Belangenvereniging Koekange
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U kunt De Koegang ook op internet lezen:
http://kleen.nl/regiobladen/de-koegang/

Maand van de vrijwilliger
De komende oktobermaand zal volledig in het teken staan van vrijwilligers
en het vrijwilligerswerk. Tijdens de maand worden er volop activiteiten georganiseerd waaronder workshops en lezingen.
Zo wordt er op maandagavond 5 oktober in ontmoetingscentrum de
Buddingehof een infoavond ‘De puzzel van onbegrepen gedrag’ georganiseerd. Tijdens deze avond komen verschillende vormen van dementie aan
bod, welk gedrag hierbij hoort, tips hiermee om te gaan en de mogelijkheid
tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur.
Op maandagavond 19 oktober kunt u meedoen aan de workshop
‘Communicatie in je organisatie’ Tijdens de workshop gaan we actief aan de
slag om te ontdekken welke manier van communicatie het beste bij uw organisatie past. De workshop wordt gehouden in de Veldhoek te Koekangerveld
en start om 19.30 uur.
Dinsdag 27 oktober wordt er een lezing ‘Omgaan met…’ gehouden in ‘d Olde
Karke te Echten. Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing, maar wat als een
collega of een vrijwilliger een heel ingewikkelde gebruiksaanwijzing heeft.
Hoe zorg je dan voor een prettige en effectieve werkrelatie. De avond is
interactief, er is voldoende ruimte voor vragen. Ook deze avond begint om
19.30 uur.
Alle avonden zijn gratis toegankelijk alleen opgave is wel verplicht. Dit kan
middels tel 0528 – 378686 of steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl.
Wilt u graag wat meer informatie over de ‘Maand van de vrijwilliger’ of heeft
u vragen, kijk op de website van Welzijn De Wolden www.welzijndewolden.
nl of neem contact op via tel 0528 – 378686.

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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Landschap Overijssel verzorgt fietsroute tijdens
Smaakmakers Festival
Fiets, proef en geniet mee in het veelzijdige Reestdal!
Op zondag 27 september 2015 verzorgt Landschap Overijssel een smaakvolle fietsroute in het Reestdal. Als onderdeel van het Smaakmakers Festival
voert deze familiefietsroute langs diverse streekproducenten, waar ingrediënten voor een - ter afsluiting op het festivalterrein te bereiden - gerechtje
worden verzameld. Ook kent de route een moment van wild plukken om
aanvullende, honderd procent natuurlijke smaakmakers aan het gerechtje
toe te voegen. Fiets, proef en geniet mee in het veelzijdige Reestdal!
Belangstellenden kunnen tussen 13.00 en 15.00 uur starten vanaf het terrein van het Smaakmakers Festival aan de Julianaweg in De Wijk. De kosten
bedragen € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 13 jaar.
Onderweg doen de deelnemers zeven verschillende punten aan. Interessant
is de onlangs naar middeleeuws voorbeeld herstelde aalstal in IJhorst,
boeiend de tentoonstelling eetbaar landschap in Informatiecentrum ‘t Ende
(Het Drents Landschap). Voor het verzamelen van de ingrediënten worden
Shiitake Haveman, Bezoekerscentrum De Wheem (Landschap Overijssel) en
Molen De Star in Balkbrug aangedaan, waarna de deelnemers zelf wat extra
smaakmakers uit de natuur mogen plukken. Weer terug op het Festival
bereidt een kok het smaakvolle gerechtje met alle verzamelde ingrediënten.
Verder biedt het Smaakmakers Festival - dat op 26 en 27 september 2015
plaatsvindt - zo’n vijfentwintig rollende keukens, circus en veel muziek. Pak
dit alles ook mee.
Blijvend genieten
Deze ‘Smaakmakersroute’ is vanaf zondag 27 september 2015 ook te vinden in de gratis routeapp ‘Fietsen in Overijssel’ die Landschap Overijssel
met steun van de provincie Overijssel heeft ontwikkeld. Ga naar de App
Store (voor iPhone en iPad) of Google Play Store (voor smartphone en tablet
met Android) en download gratis deze routeapp. Alle routes staan ook op
www.landschapoverijssel.nl/routes. Bovendien heeft Vechtdal Marketing een
nieuw routeboekje met prachtige routes door onder andere het Reestdal. Kijk
op www.vechtdaloverijssel.nl/fietsen.
Waardevol Overijssel
Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens,
plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt de natuur en het landschap
in Overijssel al meer dan tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar
ook bij en met andere grondeigenaren. Dit doet zij samen met ruim 9.500
donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijven en ruim 7.000 vrijwilligers. Meer
informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven
op www.landschapoverijssel.nl.
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Burendag
Nog een paar dagen en dan is het weer zover: BURENDAG.
Op zaterdag 26 september van 14:00 tot 17:00 uur zijn er rondom het
dorpshuis allerlei activiteiten zoals:
·	De dierenambulance kun je van binnen en buiten bekijken en staan er met
een stand met allerlei materiaal
· Sjoelbak voor jong en oud
· Jenga voor jong en oud
· Figuurzagen
· Pannekooi
· Fam. De Roo met loempia’s
·	Suzan nails maakt, tegen een hele kleine vergoeding, mooie creaties op je
nagels
·	Historische vereniging met voorwerpen van vroeger, Drentse uitdrukkingen
en woorden
· Kim Okken met bloemschikken op oude kopjes
· En natuurlijke de overheerlijke Knieperties
De koffie is gratis maar wilt u er wat lekkers bij steun het kinderclubwerk
en koop overheerlijke Knieperties. Bij slecht weer niet thuis blijven want dan
doen we alle activiteiten in de gymzaal. Zoals u ziet voor elk wat wils. Jong
en oud, we maken er samen op 26 september weer een gezellige middag
van.

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Party service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
WAT JE
DICHTBIJ HAALT,
IS LEKKER.
Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel
ELECTROWORLD.NL
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Voor barbecue, warm of koud
buffet, partytenten, servies,
tapinstallatie
ALLES OP HET GEBIED
VAN THUIS SERVICE,
VOOR ELK FEESTJE

A A N N E M I N G S B E D R I J F

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S
TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN,
BESTRATING OF OVERKAPPING

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

Energieweg 3, Nijeveen
Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

T. 0522 451748
F. 0522 452687

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

Rozebottel doet mee aan het voorleesrecord!

De week van 7 t/m 13 september stond in het teken van de alfabetisering.
De Drentse bibliotheken staken tijdens deze week in op preventie laaggeletterdheid. Hiervoor waren een aantal acties bedacht. Een van deze acties was
het neerzetten van een voorleesrecord! O.b.s. De Rozebottel uit Koekange
heeft hier aan deelgenomen. Wij vinden voorlezen erg belangrijk. Het stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en het is erg goed voor de woordenschat. Elke dag (voor) lezen is een ‘must’.
In De Wolden hebben 10 scholen deelgenomen en werd er in totaal aan 1385
leerlingen voorgelezen. Een gemeentelijk voorleesrecord! Op De Rozebottel
werd woensdagochtend 9 september voorgelezen aan 106 leerlingen. Er werd vooral voorgelezen
door vaders en opa’s. Het was een
groot succes! De cijfers geven weer
dat vooral vrouwen voorlezen, maar
hoe leuk en motiverend is het dat
ook mannen voorlezen! De leerlingen
hebben ademloos geluisterd naar de
verhalen! Wij dagen alle vaders en
opa’s uit om vaak voor te lezen!
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Workschop herfstkrans en verrassingsbloemstuk
Waar: Platte dakkie
Kosten: Herfstkrans € 25. Bloemstuk € 20. Inclusief koffie of Thee.
Docent: Kim Okken
Workshops gaan door bij minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers per
avond. Data: Woensdag 30-9, vrijdag 2-10, vrijdag 16-10, maandag 19-10.
Workshops starten om 19.30 en zullen om 21.30 eindigen. Bij opgave moet
de deelnemer vermelden welke avond en welk bloemstuk hij of zij gaan
maken. Opgeven kan via mail naar kim@hotmail.com.

Afscheid op de Rozebottel
Juf Herma neemt afscheid van de Rozebottel. Ze gaat genieten van haar welverdiende pensioen.
Vrijdag 16 oktober a.s. is er een afscheidsreceptie op de school van 16.0018.00 uur.
Alle oud-leerlingen en ouders zijn hierbij van harte welkom.
De feestcommissie

HAIR
FASHION
Uw installateur op het gebied van:

KOEKANGE

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

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
vanaf heden open van
8:00-12:00

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49
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Recreatieondernemers willen aanbod verbeteren

Ruim 70 recreatieondernemers uit heel Zuidwest-Drenthe kwamen op 1 september naar Ruinerwold om inspiratie te halen bij andere ondernemers. Die
inspiratie kregen zij. Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe en Tourist Info De
Wolden, die de avond organiseerden, hadden zes sprekers van binnen en
buiten de regio uitgenodigd om te spreken over het belang van een socialemediastrategie, over de kansen met sensortechnologie, de mogelijkheden
met de AnnoDrenthe-app, de kansen en valkuilen van regionale samenwerking en over manieren om je bedrijf meer te profileren. Elke spreker kreeg
slechts zes minuten om zijn of haar verhaal te vertellen.
Na deze onderdompeling konden de bezoekers aansluiten bij een van de
sprekers om meer informatie te halen. Daar werd druk gebruik van gemaakt.
Vooral bij de sprekers over sociale media en sensortechnologie was het dringen. Terugkerende thema’s waren het belang van samenwerken want “met
meer weet en kun je meer dan in je eentje” en het belang om ook buiten de
grenzen van de gemeente of provincie te kijken.
De avond werd afgesloten met een oproep aan de ondernemers om nu
inderdaad te gaan samenwerken. En dan vooral op de thema’s die ze zelf
als belangrijk hebben aangegeven: het vergroten van de kennis over sociale
media en de mogelijkheden met sensortechnologie en meer samenwerking.
Dit alles om de gasten in het gebied beter te kunnen bedienen.
Het vervolg van de avond zal zijn dat ondernemers projectgroepen formeren
waarin zij samen met organisaties en onderwijsinstellingen aan bovengenoemde vraagstukken gaan werken. De vraagstukken moeten zo concreet
worden dat de projectgroepen binnen een jaar resultaat hebben.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, de nieuwsbrief van de
Gebiedscoöperatie ontvangen of u inzetten als ondernemer, kijk dan op de
website van Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe: www.gczwd.nl.

Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84
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VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL
WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL

06 55504826

Oproep
Wij, OBS de Rozebottel uit Koekange, doen jaarlijks met veel plezier mee op
de versierde wagen aan de optocht in Koekange. Ook volgend jaar zouden
wij dit ritueel graag weer willen voortzetten. Maar... daar is stalling en werkruimte voor nodig, waar het ons momenteel aan ontbreekt.
Wie helpt ons aan ruimte! Laat het ons weten via; 0522-451553.
Onze dank is groot!  
Hartelijke groet, OBS de Rozebottel

Stap jij in?

BEN JIJ…
 ...een teamplayer
 …sportief, stressbestending en praktisch ingesteld?
 …(met name) ook overdag beschikbaar?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ook dames worden van harte uitgenodigd om te reageren.
Interesse of meer informatie?
Neem contact op met:
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Klaas Tijmens: 06-505 682 97 of
Gea Smit:
06-100 975 59

Pedicure Praktijk Jomas

Voor hulp bij dyslexie,
dyscalculie en overige
(leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
06-15102936

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

Uit in eigen dorp: The Fearless Goathunters
Op 10 oktober start CCK het nieuwe concertseizoen met de folkband The
Fearless Goathunters.
The fearless Goat Hunters spelen Ierse en Schotse folkmuziek. Ze spelen
opzwepende Jiggs en reels afgewisseld met slow-airs en songs waarin zij
op aanstekelijke wijze alles wat de mens in het leven raakt vertolken; dood,
leven, liefde en dagelijkse zaken als drank en geiten…. Puur en zonder fratsen. Edith Kwant: Zang, Cajon, Percussie, Mondharmonica’s Renate Lammerts
Zang, Bodhran Paul van Wolferen: Fiddle, Mandola, zang Toon van den
Boogaard Gitaar, zang, bouzouki.
Om echt een avondje uit te zijn kunt u dit concert combineren met een
heerlijke dagplate met welkomstdrankje bij de Brouwmeester. Gecombineerd
met de toegang voor het concert betaalt u € 21,- Wilt u concert en maaltijd
combineren dan kunt u dat tot 1 dag van te voren aanmelden bij Eetcafé De
Brouwmeester telefoon: 0522 452404
We hopen alle muziekliefhebbers weer te mogen begroeten in onze mooie
dorpskerk!
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree inclusief koffie/thee is € 5,- Kinderen t/m 12 jaar € 2,50
Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953
Facebook: Koekanger Concerten
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Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.
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!

Te koop
Rolstoel/rollator, merk: Rollz, 1 jaar
gebruikt. Makkelijk mee te nemen in
de auto. Kleur: beige/zwart, 2 tassen, e 350
M.G. Fenijn-Jongens, tel. 451548,
fenijn.jongens@gmail.com

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

“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.

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
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
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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

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.
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Agenda
23 sept. De Koegang nr. 18
25 sept.
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 sept.   Burendag Koekangerveld, samen aan het werk - 09.00-16.00 uur
26-27 sept. Smaakmakersfestival
30 sept.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
1 okt.
Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
2 okt.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
2 okt.
Dorpshuis de Schakel bar open 20.30 uur
7 okt.
De Koegang nr. 19
8 okt.
PCOB; Ds. S. Groen, De Levensloop van de mens
9 okt.    Hersengymnastiek in de Veldhoek 20.00-01.00 uur
13 okt. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
13 okt.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
14 okt.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
15 okt.
Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
16 okt.
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - www.welgelegen.com
16 okt.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 okt.
Streektaalstried - De Karstenhoeve Ruinerwold - 20.00 uur
16 okt.
Dorpshuis de Schakel bar open 20.30 uur
21 okt.
De Koegang nr. 20
27 okt.  	Energiecafé, op weg naar een energieneutraal Koekangerveld! 19.3022.00 uur
28 okt.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
29 okt.
Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
30 okt.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
3 nov.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
4 nov.
De Koegang nr. 21
7 nov. Greppeltocht, nadere info volgt
10 nov. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a,
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
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 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
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Uiterste inleverdatum kopij
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