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Afgelopen weekend speelde De Morgenstond “De baron in de bonen”.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  7 feb. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
!!!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham
14 feb. 11.00 uur Ds. Kruidhof Nieuwleusen
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
  7 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Werelddiaconaat
14 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente te Koekange
  7 feb.   9.30 uur Ds. G. Wiersma-Smelt Ruinen 
14 feb.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  1e zondag 40 dgn
 19.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Vesper

Kerkdiensten

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

Vespers in de Veertigdagentijd
Evenals in de vorige jaren zullen ook nu weer in de weken voorafgaand aan 
Pasen (27 maart) op zes zondagen vespers (korte avondvieringen) gehou-
den worden in de kerken van Koekange, IJhorst/De Wijk, Berghuizen en 
Ruinerwold. Als thema hebben we gekozen voor ‘gebeden van Jezus’.
De vespers beginnen telkens om 19.00 uur.

1e zondag Veertigdagentijd
Zondag 14 februari    Prot. Gem. Koekange
Het ‘Onze Vader’ (Matth 6:7-15)  ds. H.E.J. de Graaf
‘Onze Vader die in de hemelen zijt…’
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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 slechtvalk
Het kantoorpand waar ik mijn werkbare uren doorbreng ligt aan de westkant 
van Meppel. Ik zit op de tweede verdieping en heb in oostelijke richting een 
goed uitzicht op het centrum van de stad. In noordelijke richting is er vanaf 
mijn werkplek eveneens een relatief vrij uitzicht. Nu zit ik niet constant naar 
mijn computerscherm te turen, hoewel mijn baas dat wel graag zou willen. 
Er zijn altijd wel momenten dat mijn blik naar buiten afdwaalt. Want eens 
een vogelaar, altijd een vogelaar. Als ik dan bij toeval een bijzondere vogel 
zie, zal dat mij meestal niet ontgaan. Vooral als er een slechtvalk langs komt 
vliegen. Meestal doortrekkende exemplaren, want daags daarna zijn ze vaak 
letterlijk gevlogen.
Het is op zich niet vreemd dat deze relatief zeldzame roofvogel zich boven 
een stad laat zien. Er vliegen namelijk genoeg prooien rond, in de vorm van 
verwilderde stadsduiven. Duiven zijn een van de belangrijkste prooien voor 
de slechtvalk. Daarnaast broeden tegenwoordig in veel grote steden met 
enige regelmaat en met enig succes slechtvalken. Niet alleen vanwege de 
vele duiven, maar ook vanwege de hoge flats en/of wolkenkrabbers, waar 
ze op onbereikbare plekken hun jongen kunnen verzorgen.
Uit een onderzoek van Derek Ratcliffe in de jaren zestig van de vorige eeuw 
in Groot Brittannië bleek eens te meer dat de slechtvalk een specialist is in 
het jagen op vogels. In dat onderzoek kwam hij met een lijst van iets meer 
dan honderd verschillende vogelsoorten die als prooi waren gevangen. 
Opvallend was het verschil in gewicht van deze gevangen soorten. Van de 
bijna anderhalve kilo wegende grote mantelmeeuw tot de slechts negen 
gram wegende boomkruiper. Daarentegen kwamen er in de lijst slechts vijf 
zoogdiersoorten voor.
Natuurlijk is de slechtvalk alom bekend om zijn snelheid. Een getrainde 
slechtvalk, die vanuit een vliegtuig van aanzienlijke hoogte was gedropt, 
bereikte zelfs een topsnelheid van 389 km/u. Onder normale omstandighe-
den ligt zijn topsnelheid echter rond de 200 km/u. Mijn auto haalt die snel-
heid nog niets eens. Al met al het snelste organisme op aarde en de Ferrari 
onder de vogels. 

Paul Mentink
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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

HAIR
FASHION
KOEKANGE

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

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

slagter
TECHNIEK

Tegenvallende 
CITO-resultaten?

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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Old Stars De Wolden (voetbal voor ouderen)

Vitesse’63 is een vereniging voor jong en oud. Speciaal voor oude-
ren organiseert Vitesse’63 in maart en april vier gratis trainingen 
voor ‘Old Stars’ om kennis te laten maken met de nieuwe voetbalvorm 
‘Walking Football’. 

LEVEN LANG VOETBAL
De meeste voetballers kunnen geen genoeg krijgen van het spelletje. 
Speciaal voor alle (ongeveer) 57+’ers binnen of buiten de gemeente is er nu 
Walking Football, inderdaad voetbal zonder rennen.
57+’ers die vanwege fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan het 
traditionele voetbal krijgen nu weer de kans om een balletje te trappen. Een 
ideale oplossing voor spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect van 
het voetbal willen beleven. Overigens, voor geïnteresseerden die niet persé 
een voetbalverleden hebben, is Walking Football een leuke manier om in 
beweging te blijven of te starten met voetballen.
De Old Stars beginnen iedere week met gezellig koffie of thee drinken en het 
bespreken van voetbal- en ander sportief nieuws. Daarna volgt het sportieve 
deel met voetbal, kracht- en lenigheidsoefeningen. Vitesse‘63 heeft professi-
onele begeleiding specifiek gericht op de wat oudere sporter. Gezellig samen 
zijn en werken aan een goede conditie staan voorop.
 
Vragen en deelnemen?
Wilt u ervaren hoe leuk deze nieuwe vorm van voetbal is en wilt u deelnemen 
aan de eerste training dan bent u van harte welkom op vrijdagochtend 18 
maart. 

Schema kennismakingstrainingen:
Vrijdag 18-03-2016 van 10.00 uur tot 11.15 uur
Vrijdag 25-03-2016 van 10.00 uur tot 11.15 uur
Vrijdag 1-04-2016 van 10.00 uur tot 11.15 uur
Vrijdag 8-04-2016 van 10.00 uur tot 11.15 uur
 
Voor alle trainingen geldt vanaf 9.30 uur aanwezig bij Voetbal Vereniging 
Vitesse’63, Sportlaan 1a, 7958 SL Koekange. Na deze vier trainingen gaan 
we kijken of Old Stars De Wolden een vervolg kan krijgen, dit is vooral 
afhankelijk van het aantal deelnemers. We hanteren overigens geen strenge 
leeftijdsgrenzen en gemeentegrenzen.

Voor de eerste keer graag even aanmelden bij Erwin Kuiper, via e-mail pen-
ningmeester@vitesse63.nl of per post op bovengenoemd adres.

Wie voor 18 maart al een indruk wil krijgen kan eens gaan kijken bij HZVV in 
Hoogeveen. De HZVV Old Stars trainen elke woensdag om 10.00 uur.

v.v.

63‚
ITESSE
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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’

Woongroep Baalderborg in Koekange 
zoekt helpers voor NLdoet 

Woonvorm Koekange (gelegen aan de Koekanger Dwarsdijk) is een woon-
vorm waar 12 jongvolwassenen wonen met een lichte tot matige verstande-
lijke beperking. 
Ze verdienen dezelfde kansen op een goed bestaan als mensen die geen 
zorg of begeleiding nodig hebben. Net als iedereen willen ook deze mensen 
gewaardeerd worden om wie ze zijn, zeggenschap hebben over hun leven, 
verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, deel hebben aan wat 
er in de omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor anderen en bijdragen aan 
de samenleving. Alleen hebben ze daarbij hulp nodig.

12 maart klussendag                                                                          
Graag willen we samen met u en met de bewoners de buitenboel opschonen 
en opvrolijken, o.a schoffelen, harken, snoeien, bloembakken opverven en 
nieuwe planten, buitentafels schoonmaken etc. zodat deze mensen weer een 
zomerlang buiten kunnen genieten.
Het belooft een gezellige dag te worden, met op tijd een hapje en een 
drankje.
We starten om 9.30 uur met koffie, tussen de middag staat er een lunch klaar 
en om 15.00 uur sluiten  we de dag  af met een drankje.
Indien mogelijk, zou het fijn zijn dat u zelf hark, schoffel, snoeimes, trap 
meeneemt.

Aanmelden bij www.nldoet.nl, of bij A. Ubels, tel. 0528-390818 (lid werk-
groep vrijwilligers). U kunt zich individueel of als groep aanmelden (bijv. 
gezin, sport, muziek, vriendengroep).

We hopen op uw reactie, want… vele handen maken licht werk.
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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

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Ladies night

Op zaterdagavond 13 februari wordt er een ladies night georganiseerd in de 
grote zaal van dorpshuis de Schakel. Deze avond begint om 20.00 uur en 
de entree is € 2,50.
Verschillende ondernemers van Koekange en omstreken willen graag de 
mensen laten zien wat zij in hun dagelijks leven doen. Qua werk of qua 
hobby. 
Dus vraag je moeder, zus, vriendin, buurvrouw, nichtje, kennis en kom 
gezellig 13 februari naar dorpshuis de Schakel. 
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Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S
   

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

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN 
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, 
BESTRATING OF OVERKAPPING 

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

O P R O E P
Deelname wedstrijd: Sterkste man/sterkste vrouw van Koekange
 
Vorig jaar hebben wij voor het eerst - met groot succes - deze wedstrijd in 
de feesttent gehouden. Voor woensdag 15 juni a.s. willen wij wederom dit 
spektakel organiseren. Uiteraard zijn we hier dorpsgenoten voor nodig die 
deze uitdaging aan durven te gaan!

Via deze oproep willen we weten of er animo is voor deelname aan deze 
spannende wedstrijd.
Bij te weinig opgave zal dit evenement helaas geen doorgang kunnen vinden.
Dus: altijd al gedroomd om de sterkste man/vrouw van Koekange worden? 
Doe dan mee en geef je op!
 
Voor meer informatie en opgave reageren tot uiterlijk 16 februari a.s. naar:
Gerben Gunnink, namens de feestcommissie, tel. 06-51052724, e-mail: 
ggunn1@hetnet.nl.
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Deze Koegang bij de Spar 

 
Bildstar net 10 kilo 

 
Van € 6.99 

Voor € 4.99 
 
Actie geldig van 3 februari t/m 10 februari 

 

 
  

Party service

Bedankt

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
Ook voor de vele telefoontjes, kaarten, bloemen en andere attenties. Ook de 
buren voor de grote fruitmand.

Groeten, 
Arent en Geesje Tijmens

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
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Nu

Winter-
schilder-
korting

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% b.t.w. tarief

06-12362374 - 06-50938266
E-mail schilders@koekange.com

Dorpsstraat 33 
Koekange              
Tel. 06 123 623 74

www.schilders.koekange.com

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk, wandafwerkingen, 
het plaatsen van isolerende beglazing
Tevens verkoop van behang, glas, tapijt en 
professionele verven

  
vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15 

          7958 RH Koekange 
 Voor: 
 Reparatie 
     en 
       Verkoop 
     van 
 Pc’s en laptops 
 
 Ma. t/m vrijdag op afspraak 
 Za. van 10:00 tot 16:00 geopend 
 www.vangijsselcomputers.nl 
 Bel voor een afspraak: 
 06-25135357  
 0522-451944 
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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 

“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 APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

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

STICHTING DORPSHUIS

Prinses Margrietlaan 1

7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

Afscheid Berend Dekker als organist te Berghuizen

Afgelopen zondag, 17 januari, heeft 
Berend Dekker (85) in een muzikale 
dienst afscheid genomen als organist 
van de kerk te Berghuizen. 
Berend Dekker heeft 70 jaar het monu-
mentale Matthias Amoor orgel in de 
Gereformeerde kerk mogen bespelen.
Medewerking aan deze dienst werd 
verleend door Berend Dekker zelf, de 
vier plaatselijke organisten, zanggroep 
Intermezzo uit Ruinerwold en de cantor 
organist van de Grote kerk te Meppel, 
Mannes Hofsink.
Van de gemeente te Berghuizen kreeg Berend een foto op canvas van “zijn” 
orgel (foto) en twee kaarten voor de uitvoering van de Mattheus Passion in 
de Grote kerk te Zwolle.
Na afloop hebben veel genodigden en gemeenteleden gebruik gemaakt van 
de gelegenheid om in kerkelijk centrum ’t Middelpunt’ Berend persoonlijk te 
bedanken voor zijn orgelspel.  

Berend met de foto van “zijn” orgel.



14

Te koop,  gevonden e .d .

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

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Nieuwjaarsbingo 2016

Zaterdag 16 januari stond de trekker klaar,  lag de 
rode loper uit om iedereen welkom te heten op de 
Nieuwjaarsbingo.
Deze werd georganiseerd door de activiteiten com-
missie van dorpshuis de Schakel.
Het thema was: een vleugje boeren en de leden van 
de commissie hadden  zichzelf volledig uitgedost 
in boerenkleding. Om 19.30 uur gingen de deu-
ren open en werden de gasten getrakteerd op een 
glaasje melk of karnemelk.
We konden ongeveer 75 personen welkom heten. En dat het gezellig was, 
staande bingo’s voor mannen en voor vrouwen, zaklopen tussen de bin-
gopotjes, een stukje kaas en worst mocht natuurlijk niet ontbreken,
En we hadden hele mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de ondernemers 
van Koekange, hiervoor onze hartelijk dank.
De opbrengst van de superronde was € 180,- en deze wordt dit jaar geschon-
ken aan de ouderen voor Samen aan tafel en dit werd vrijdag onder luid 
applaus ontvangen.
Na afloop was er een Nieuwjaarsparty in de achterzaal waar nog lang nage-
praat werd over deze geweldige boerenbingo, onder het genot van een 
drankje en gezellige muziek.
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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.

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

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

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 17 februari 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 11 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  3 feb. De Koegang nr. 3
  3 feb. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
  5 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  9 feb. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 feb. PCOB; Mevr. Sjoukje de Wit, Leven en werken in Zuid Soedan
13 feb. Ladies Night - De Schakel - 20.00 uur
16 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
17 feb. De Koegang nr. 4
17 feb.   Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
19 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20 feb.  Tuinkring Koekange - om 9.45 uur vertrek (Spar) naar de Boschhoeve 

in Wolfheze: sneeuwklokjes en lezing van Cathy Portier
26 feb. Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
  2 maart De Koegang nr. 5
  2 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
  4 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  8 maart Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
  8 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
10 maart PCOB; Hr. Harm Tibben, Mechanisatie en Huishoudschool
12 maart Klussendag Woongroep Baalderborg - 9.30-15.00 uur
15 maart  Tuinkring Koekange - vanaf 13 uur langs eigen tuinen in Koekange.

Aansluitend naar Dickninge: holwortel. 
16 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
18 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart  Jaarvergadering Ver. voor Volksfeesten te Koekange - De Schakel - 

20.00 uur
29 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
1 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 april 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


