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Kom 21 mei deze mooi plekjes 
bewonderen tijdens de wandel-
tocht  van schakel tot schakel.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

15 mei 11.00 uur Ds. Sollie Meppel 1e pinksterdag

 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

22 mei 11.00 uur Ds. Smit Zuidwolde

!!!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham

Gereformeerde kerk, Berghuizen

15 mei 9.30 uur Ds. H. Linde Hoogeveen Pinksteren

22 mei 9.30 uur Ds. S. Groen Ruinerwold

Protestantse Gemeente Koekange

15 mei 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Pinksteren

22 mei 9.30 uur Dhr. C.F. Dees Meppel 

Kerkdiensten

Check onze 
ruimere openingstijden 
op www.fitindewijk.nl

Nu ook op zondag geopend

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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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 grote bloedbij
De laatste tijd is er veel te doen over bijen. Met veel soorten zou het slecht 
gaan, want deze soorten hebben veel te duchten van moderne bestrijdings-
middelen. Denk hierbij aan neonicotinoïden, waarvan de werkzame stoffen 
verwant zijn aan nicotine. Bij gebruik van deze stoffen in gewasbescher-
mingsmiddelen verspreiden deze stoffen zich via sapstromen door de gehele 
plant. Deze systemische werking van de neonicotinoïden is effectief in de 
bestrijding van insecten. Helaas komen deze stoffen ook in stuifmeelpollen 
en het nectar terecht. Allerlei soorten bijen voeden zich hiermee en krijgen 
zodoende deze stoffen binnen indien een plant in bloei staat. Bijen zijn hier-
door de onbedoelde slachtoffers.
De algemeen bekende honingbij is in sommige gevallen zo’n slachtoffer. Die 
zijn niet alleen belangrijk in de productie van honing, ze leveren ook een 
substantiële bijdrage in de bestuiving van bloemen. Daarmede ook in de 
productie van allerlei fruitgewassen. Stel dat alle bijen zouden verdwijnen, 
dan liggen er op den duur geen appels en peren meer op de fruitschaal.
Maar de honingbij is niet alleen verantwoordelijk voor deze bestuiving. 
Er zijn vele soorten bijen, volgens de website www.wildebijen.nl zijn in 
Nederland en Vlaanderen ooit 360 bijensoorten waargenomen. Naast de 
honingbij is de hommel daarvan het meest bekend. Maar alleen aan hom-
mels zijn er op deze website 29 soorten beschreven. Daarnaast bestaan er 
ook soorten zoals bijvoorbeeld metselbijen, maskerbijen of behangersbijen. 
Voor een leek zijn deze soorten vaak lastig te onderscheiden. Als je ze al 
kunt vinden natuurlijk.
Er is echter één bijensoort die voor een leek makkelijk te herkenen is, de 
grote bloedbij. Deze komt vooral voor op zanderige vlaktes, zoals duinen of 
heidevelden. Het is een relatief groot insect met een opvallend rood achter-
lijf, een zwart bovenlijf en donkere vleugels. Een ander opvallend aspect van 
de grote bloedbij is dat het vrouwtje parasiteert op het legsel van de grote 
zijdebij. Zij eet het eitje daarvan op en legt op het aanwezige voedsel haar 
eigen eitje. De algemene naam voor een bij die op deze manier een andere 
bijensoort parasiteert is koekoeksbij.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hartcollecte

De collecte van de Hartstichting heeft dit jaar het bedrag van € 929,53 op 
gebracht. We willen allen die hieraan hebben  meegewerkt bedanken, collec-
tanten en inwoners. Dit jaar hebben we een collectant een bloemetje kunnen 
geven voor haar inzet als collectant, mevrouw G. de Kleine 10 jaar, hartelijk 
gefeliciteerd.

Namens de collecteorganisatie 
Hilly Hidding en Aliedje Kreulen

 Medisch Pedicure 
 Diabetisch Reumatisch en Medische voetzorg
 Specialistische Technieken zoals beugels en ortheses

Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • Tel. 0522 451734

Pedicure Praktijk Betty

Kapsalon 

Sonja
Voor Hem en Haar

Sonja Osinga

De Wilgen 10

7958 VG  Koekange

0522-451577
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GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      
 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

De Drentsche brocante fair
‘Het Franse gevoel op het Drentse platteland’
Een jubileum voor de Drentsche Fair; dit evenement wordt dit jaar alweer 
voor de 5e keer gehouden.  Dat het een succes is, blijkt uit de vele mensen 
die jaar op jaar terugkomen. Op zaterdag 4 juni a.s. zal een grote groep 
enthousiaste brocanteurs weer een prachtige sortering brocante tonen. Het 
pure onvervalste brocante en antiek. Landelijk, romantisch, robuust of indu-
strieel, voor elke smaak is er wel iets te vinden. Gezellig rondstruinen langs 
de vele kramen, ieder met een geheel eigen stijl. De gemoedelijkheid en de 
plattelandsrust zorgen ervoor dat je heerlijk ontspannen je verzameling kan 
uitbreiden of je kan laten inspireren door het vakkundig geëtaleerde aanbod. 
Ondertussen kan je genieten van een lekker drankje met daarbij ambachte-
lijk gemaakte Franse hartig- en zoetigheden, die met veel zorg zijn gemaakt 
én bijzonder smaakvol zijn. Daarnaast is er ook een zalmroker waar je ter 
plekke een heerlijk broodje warme zalm kan eten of een stuk kunt afhalen 
om mee te nemen naar huis. De fair is makkelijk te bereiken en daarnaast is 
er voldoende en gratis parkeergelegenheid. Het wordt gehouden van 10.00 
uur tot 16.00 uur. De entree bedraagt 3,- euro p.p. en kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang.  Meer informatie kun je vinden op www.dewinkelkoe-
kange.nl of volg het evenement via Facebook. 
Waar: Dorpsstraat 68, Koekange.
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op de minimarkt in Koekange

10 super roomboter 
gevulde koeken
van 4.95 nu 395

Fries suikerbrood nu 250

10 grote bitterkoeken nu 395

Deze week in de aanbieding

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent 

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Met hartelijke groet!

Na 36 jaar met veel plezier in Koekange gewoond te hebben, is het moment 
gekomen dat wij afscheid hebben genomen van ons huis aan de Dorpsstraat. 
Graag willen wij allen hartelijk danken die, in welke vorm dan ook, hun 
steentje hebben bijgedragen voor een mooie tijd die nu is afgesloten. Het 
heeft er in ieder geval toe geleid dat wij Koekange dan wel verlaten maar de 
regio niet!

Arnoud en Renneke Hellemans
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v.v.

63‚
ITESSE

Beste (oud)voetbalster,

Dit jaar bestaat de vrouwenafdeling van voetbalvereniging Vitesse’63 uit 
Koekange 40 jaar. Wat ooit begon met een aantal enthousiaste dames die het 
vrouwenvoetbal op poten hebben gezet, is uitgegroeid tot een vrouwenafde-
ling van drie teams. Dit jubileum laten we dan ook niet ongemerkt voorbij 
gaan en vieren we graag met iedereen die actief is (geweest) in het vrou-
wenvoetbal bij Vitesse’63 als speelsters, trainer, coach, verzorger, scheids-/
grensrechter etc. We nodigen je bij deze graag uit voor de jubileummiddag.

Jubileum 40 jaar vrouwenvoetbal
Zaterdag 11 juni  14.00–18.00 uur
Sportpark Vitesse’63 in Koekange

Kosten en opgave
De kosten voor de jubileummiddag bedragen € 17,50 p.p. Dit is inclusief een 
welkomstdrankje met wat lekkers, consumptiebonnen, leuke attentie en een 
buffet aan het eind van de middag. Geef je voor 15 mei op door € 17,50 over 
te maken naar rekeningnummer NL26RABO0333104765 t.n.v. v.v.Vitesse, 
onder vermelding van ‘jubileum vrouwen 40 jaar’ en (meisjes)naam en adres.

Foto’s, filmmateriaal en verslagen
We zijn voor deze middag op zoek naar (oude) verslagen, krantenartikelen, 
foto’s en/of filmmateriaal. Leuke anekdotes of bijzondere gebeurtenissen 
over vrouwenvoetbal bij Vitesse zijn ook van harte welkom.                                                               

Tot slot
We hebben ons best gedaan om iedereen persoonlijk uit te nodigen. Heb je 
geen uitnodiging ontvangen, maar ben je wel actief geweest in of bij het 
vrouwenvoetbal? Neem dan contact met ons op voor een uitnodiging!  

Vragen of materiaal aanleveren? Mail ons via vrouwenvitesse@hotmail.com. 

Hopelijk tot 11 juni!
Sportieve groet, 

De jubileumcommissie 40 jaar vrouwenvoetbal Vitesse’63 
(Roelie van Noord, Ageeth Heuvelman, 

Roelie van Dijk, Monique Koetsier en Linda Veltman)
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“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.

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

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Met aandacht bereid voor u! 

 

7 dagen per week vers uit eigen keuken 

 Stel zelf uw warme maaltijd samen 

Meer informatie of eerst een keer proeven?   
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028 
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048 
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067 

 Weer woensdag gehaktdag?   
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis ! 

Ook koelvers! 

www.zzwd.nl 

Maaltijdservice Thuis 
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Steenberger Esweg 31  |  Zuidwolde
t. (0528) - 362 889  |  m. 06 - 285 40 845
e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

 

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59  

7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

 
  
  



EMS Handel & Verhuur 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met ons via onderstaande gegevens. 
Wij zijn u graag van dienst!

Een feestje? 
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
- (sta)tafels en banken
- Terrasheaters
- Toiletwagens
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gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 
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Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

Peutergym in Ruinerwold en Koekange

Vanaf vrijdag 29 april, verzorgt meester Gerrit van Meppel Actief ook 
in Ruinerwold en Koekange maandelijks peutergym. Om 9 uur op de 
Arendsvleugel en om 11 uur  op de Johan Frisoschool. Meedoen is gratis en 
opgave is niet nodig.
Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en draagt bij aan de 
ontwikkeling van de motoriek. Het heeft zelfs een positieve uitwerking op 
de hersenontwikkeling van jonge kinderen.  Meester Gerrit geeft ouders ook 
tips om het bewegen in de thuissituatie verder te stimuleren. 

Naast bewegen is meedoen aan 
de peutergym ook een mooie 
manier voor de peuters om ken-
nis te maken met de basisschool. 
Ze kunnen in de klas kijken en 
meedoen met de kinderen die al 
op school zitten. Voor ouders is 
het ook een goede gelegenheid 
om andere ouders te ontmoeten.
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Telefonisch bestellen altijd 
mogelijk: 06 42 96 8000

Afhalen en bezorgen buiten 
openingstijden in overleg

Open dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

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

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen

Kuiper BV
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



11

Nieuwe gemeentelijke milieustraat

De Wolden wil een nieuwe milieustraat in Zuidwolde realiseren. Doel hiervan 
is de dienstverlening voor het gescheiden inleveren van grof afval te verbe-
teren. De gemeente heeft als ambitie in 2020 75% van het huishoudelijk afval 
gescheiden in te zamelen. Op dit moment zamelt de gemeente ongeveer 67% 
van het afval gescheiden in. Donderdag 12 mei bespreekt de raad het voor-
stel van het college om een nieuwe milieustraat te realiseren.
Wethouder Jan van ’t Zand: “We merken dat steeds meer inwoners gebruik 
maken van de milieustraat in Zuidwolde voor het inleveren van het grofvuil. 
Uit onderzoek is gebleken dat om de inwoners goed te faciliteren een nieuwe 
milieustraat nodig is”.

Verbetermogelijkheden inleveren grof afval
Het college vraagt de raad in te stemmen met:
•  Realisatie van een nieuwe toekomstbestendige milieustraat op het huidige 

terrein te Zuidwolde;
•  Alle huishoudens in De Wolden een afvalpas aan te bieden waarmee twee 

keer per jaar gratis toegang verkregen kan worden tot de milieustraat;
•  Het terrein van de naastgelegen gemeentewerf ook bij de nieuwe milieu-

straat te betrekken;
•  Na realisatie de openingstijden van de milieustraat te verruimen door een 

middag per week extra open te zijn.
•  Het stroomverbruik op de nieuwe milieustraat te compenseren door deze 

te voorzien van zonnepanelen of een windmolen.

Wandeltocht van schakel tot schakel op 21 mei 2016

Voor de 3x keer organiseert dorpshuis de Schakel de Wandeltocht van scha-
kel tot schakel.
Vanaf 8.00 uur kunnen de wandelaars starten die de 30 km lopen.
Tussen 9.00 en 11.00 uur kunnen de wandelaars starten die de 10 en 20 km 
willen lopen.
De inschrijfkosten zijn € 4,- en wil je een herinneringsmedaille € 1,- extra.
Maar zoals je van ons gewend bent, het eerste kopje koffie is gratis en 
onderweg is er wat lekkers.
De organisatie heeft de tocht al gelopen, onderweg hele mooie plaatjes 
geschoten en genoten van de vrije natuur en prachtige wandelpaden in en 
rond Koekange.
Dus was je wandelsokken, poets je wandelschoenen, bestel mooi weer en 
dan maken we er een hele mooie wandeldag van.
De start op 21 mei is aan de hoofdingang van dorpshuis de Schakel, Pr. 
Margrietlaan 1. Voor info 06 29401859.
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BHV

Op 1 juni is er weer de jaarlijkse herhaling BHV (Bedrijfs Hulp Verlening).
Deze middag begint om 13.30 uur tot ong. 17.00 uur. Wij hebben al een grote 
groep die jaarlijks deze herhaling volgen. Wilt u ook lekker dichtbij huis deze 
cursus volgen? Dat kan. Geef u dan z.s.m. op bij Jennie 06 29401859.
Wilt u ook nog een module EHBO verbandleer volgen? Deze wordt gehouden 
ook op 1 juni van 11.00-13.00 uur.
Locatie: Dorpshuis de Schakel, achterzaal, Pr. Margrietlaan 1, 
7958 SB Koekange. Voor info: jennie 06 29401859.

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Jeugd EHBO’ers Prins Johan Frisoschool

Koekange is sinds april 18 jeugd EHBO’ers rijker. De kinderen van groep 7 en 
8 van de Prins Johan Frisoschool hebben 20 lessen EHBO gekregen, waarbij 
ze hebben geleerd, hoe zij een wondje moeten verzorgen, een verbandje 
kunnen aanleggen, splinter kunnen verwijderen en weten wat te doen bij 
vergiftiging en nog veel meer. Ze hebben zelfs gewerkt met een AED en 
weten nu ook hoe er gereanimeerd moet worden.
Zij hebben zelfs een echte oefenochtend gehad, waarbij kinderen van groep 
6 en enkele ouders en vrijwil-
ligers als slachtoffers door de 
school lagen en de kinderen zelf 
moesten ontdekken wat er aan 
de hand zou zijn en dan ook 
handelen.
De lessen werden gegeven door 
Tieneke Veldman en Agré van 
Dijk, vrijwilligers van EHBO ver-
eniging De Wijk /Koekange.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Kanovaren 
Speeltuinvereniging 
De Hommel

De jeugd ging met de speel-
tuinvereniging kanovaren in de 
Entekoele in Zuidwolde.



14

 
 

  
Party service

H. Koetsier 
Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 
WAT JE 
DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud 
buffet, partytenten, servies, 
tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Promoot uw bedrijf met een handige koeltas bedrukt met uw eigen logo 
of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken 
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.

Eindelijk lente! Tijd om lekker naar buiten te gaan

R
e

la
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e
g

e
sc

h
e

n
k

e
n
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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 voor 15 uur aangevraagd is ligt 
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.

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.

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders

Informatie 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
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483

In format ie



Agenda

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 25 mei 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 19 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

11 mei De Koegang nr. 10

20 mei Tuinkring Koekange: ruilbeurs - bij Marjan - 14.00 uur

21 mei Wandeltocht van schakel tot schakel - Dorpshuis De Schakel

25 mei De Koegang nr. 11

27 mei Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052

27 mei Landgoed diner - Landgoed Welgelegen

  4 juni Drentsche brocante fair - 10.00-16.00 uur

  8 juni De Koegang nr. 12

11 juni Jubileum 40 jaar vrouwenvoetbal Vitesse ‘63 - sportpark - 

 14.00-18.00 uur

12 t/m 18 juni Koekanger feest

14 juni Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur

17 juni Landgoed diner – Landgoed Welgelegen

18 juni  Tuinkring Koekange: Tuinstruinen in Steenwijk - vertrek 13.00 uur bij 

de Spar - tot 18.00 uur

22 juni De Koegang nr. 13

12 juli 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 - 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


