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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

22 jan.   9.30 uur Ds. v. Rijswijk VENEHOF
!!!!!! 16.30 uur Ds. de Bruine Balkbrug 
29 jan. 11.00 uur Ds. Smit Zuidwolde 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

22 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
29 jan. 10.00 uur Ds. G. Venhuizen Nijensleek

Protestantse Gemeente Koekange

22 jan.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   HA
29 jan.   9.30 uur Dhr. K. de Lange Marknesse  

Kerkdiensten

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

10-‐11-‐2016  

K. Bakker 
schilders en afwerkingsbedrijf 

  

  

  

Voor  uw    

binnen-‐  en  buitenschilderwerk  

wandafwerking  

plaatsen  van  isolerende  beglazing  

  

vraag  vrijblijvend  prijsopgave  

6%  b.t.w.  tarief  

06-‐12362374  

  schilders@koekange.com  

Dorpsstraat 33     Koekange     Tel. 0522-451252 

---------------- schilders.koekange.com ---------------- 
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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 parelmoerwolken
In de winter kan zich een prachtig verschijnsel aan de hemel voordoen. Geen 
zonsverduistering of een heldere komeet aan de sterrenhemel, maar ik heb 
het over parelmoerwolken. Het herkennen van deze prachtige wolken is niet 
lastig. Groot zijn ze meestal niet, maar alle kleuren van de regenboog zijn in 
een gevarieerd patroon in de wolken te zien. Overeenkomstig de afzetting 
van parelmoer aan de binnenkant van bijvoorbeeld oesters en mosselen. 
Vandaar de naam van deze wolkensoort.
Het is niet zo dat parelmoerwolken elke dag van het jaar te zien zijn. Sterker 
nog, het is een vrij zeldzame wolkensoort. Er zijn namelijk speciale omstan-
digheden nodig om deze wolken te laten ontstaan. Daarvoor is wel enige 
uitleg over de atmosfeer boven onze aardkorst nodig. Met name over de 
luchtlagen die hierin voorkomen. De eerste laag vanaf het aardoppervlakte 
heet de troposfeer en varieert in dikte van zes tot achttien kilometer. In deze 
luchtlaag komen vrijwel alle wolkensoorten voor, zoals de bekende schapen-
wolkjes en de gigantische onweerswolken. Ik bespaar even de Latijnse bena-
ming ervan. Deze luchtlaag kan namelijk veel vocht bevatten, die bij afkoe-
ling overgaan in waterdruppels of ijskristallen. Deze vormen op hun beurt de 
zichtbare wolken. En daaruit ontstaat natuurlijk regen, als je de pech hebt.
De luchtlaag boven de troposfeer heet de stratosfeer, ook wel bekend onder 
de naam ozonlaag. Deze luchtlaag bevat nagenoeg geen vocht en wolken 
zijn derhalve hierin een zeldzaamheid. Echter bij temperaturen onder de 
-80°C kunnen zich in deze laag toch wolken vormen. Gezien de geringe hoe-
veelheid vocht zijn dat in het algemeen kleine wolken. Deze wolken bestaan 
uit zeer kleine ijskristallen en verbindingen van salpeterzuur met water. Als 
de zon hierop schijnt, ontstaan allerlei prachtige parelmoerachtige pastel-
kleuren, die deze wolken kenmerken. De meeste kans om parelmoerwolken 
te zien zijn de uren rond zonsopkomst en zonsondergang. Aan het aardop-
pervlakte is dan nog relatief donker, maar op ruim twintig kilometer hoogte 
schijnt de zon wel.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)



4

De Wolden zamelt ruim 1300 kerstbomen in

Voor de tweede jaar heeft de gemeente kerstbomen ingezameld. Inwoners 
konden in de eerste week van januari de kerstboom op dezelfde dag aan-
bieden als de GFT-container. Vorig jaar zijn er met deze actie 120 bomen 
ingezameld.

1374 bomen
Dit jaar staat de teller voor de inzameling op 1374 ingezamelde kerstbomen.
Wethouder Jan van ’t Zand: “Door de kerstbomen aan te bieden aan de 
gemeente doen inwoners mee met de opwekking van duurzame energie. De 
houtsnippers van de bomen worden verbrand en die warmte wordt gebruikt 
om stroom te genereren. De inzameling is op deze manier een duurzame 
oplossing voor de gemeente.”

Kerstboom nog inleveren
Kerstbomen worden niet meer ingezameld, maar inwoners kunnen de kerst-
boom nog inleveren bij de Milieustraat. De Milieustraat (Nijverheidsweg 36) 
in Zuidwolde is geopend op: 
Woensdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur
Zaterdag 09.00-12.00 uur

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

 
  

Party service
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Snertactie Vitesse’63 
Zaterdag 21 januari 2017 tussen 10.00 en 12.00 uur

Op zaterdag 21 januari 2017 zal de jeugd van Vitesse’63 tus-
sen 10.00 en 12.00 uur bij u aan de deur langskomen om de 
snert te verkopen. De prijs van een bak snert is € 4,50.
Vanaf 11.30 uur staat Vitesse’63 voor de Spar om deze lekkere warme snert 
te verkopen. 
Koopt u ook dit jaar een heerlijke bak snert, vers bereid door Spar Koetsier?

v.v.

63‚
ITESSE
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Collecteweek Hersenstichting

Van 30 januari t/m 4 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele 
enthousiaste collectanten gaan in Koekange op pad om geld in te zamelen 
voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit 
te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, 
dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er 
komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half mil-
joen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersenstichting 
zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen 
te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voor-
lichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede 
patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Laat onze collectanten niet 
in de kou staan en geef gul! Alvast hartelijk dank. 

Worstenactie de Bosruiters

De Rijvereniging en Ponyclub de Bosruiters organiseren zaterdag 28 januari 
weer met de jaarlijkse worstenactie.  
We beginnen om 10.00 uur.

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’

Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Nu
Winter-
schilder-
korting
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Promoot uw bedrijf met een mok bedrukt met uw eigen logo of kijk 
op www.kleen.nl/relatiegeschenken voor andere relatiegeschenken.

Wij bedrukken mokken vanaf 1 exemplaar, dus bent u op zoek naar een origineel 
cadeau? Laat dan een mok bedrukken met bijvoorbeeld een mooie foto en/of tekst.
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Bedrukte mokken met uw logo of foto
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VOEDING ALS MEDICIJN
Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

IK KAN JE HELPEN! 
Met advies en persoonlijke 
begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op mijn website 
of bel voor een afspraak.

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.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 

Bedankt

Ik wil hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de lieve kaartjes en attenties 
die ik na mijn enkelbreuk heb mogen ontvangen. Het gips is er inmiddels af 
en ik ben druk bezig met revalideren.

Het was en is voor de praktijk een hectische periode, mijn plotselinge afwe-
zigheid en een van de assistentes is ook langdurig uitgevallen. Gelukkig 
hebben we de spreekuren merendeels gewoon door kunnen laten gaan met 
een vaste groep waarnemende artsen. Ook is er tijdelijk een invalassistente 
beschikbaar in de apotheek.

Iedereen in de praktijk heeft afgelopen periode zijn best gedaan u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. Toch zullen door drukte en onervarenheid van de 
invalkrachten met de praktijk dingen anders voor u zijn gelopen de laatste 
tijd, misschien zelfs misgegaan. Hiervoor vraag ik uw begrip.
Begin februari hoop ik (deels) weer zelf spreekuur te kunnen doen en zijn we 
weer compleet met ons vaste team.

Met vriendelijke groet, 
Judith Kropveld, huisarts
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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!  
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Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl

tel. 06 - 5591 1840

Wederom stijging aantal inwoners De Wolden

Op 1 januari 2017 telde gemeente De Wolden 23.739 inwoners. Daarmee 
is het aantal inwoners in De Wolden afgelopen jaar ligt gestegen met 17 
inwoners.
In 2015 steeg het inwonersaantal met 117 personen en in 2014 met 48 
personen.

Burgemeester Roger de Groot: “Bijzonder is dat meer dan 1.100 mensen 
ervoor gekozen hebben om zich in De Wolden te vestigen. Inwoners en 
gemeente samen werken er hard aan om een aantrekkelijk woon- en leefkli-
maat te realiseren voor alle inwoners. Dat zoveel mensen kiezen om hier te 
wonen is een geweldig compliment.“ 

In 2016 zijn er 193 (2015: 183) kinderen geboren en hebben 1.128 (2015: 
1.025) personen zich gevestigd in De Wolden. Vorig jaar overleden 267 
(2015: 217) personen en 1.037 (2015: 874) vertrokken naar een andere 
woonplaats.
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Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

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

‘De Morgenstond’ 

‘De Morgenstond’ speelt weer een mooi 
stuk in dorpshuis De Schakel te Koekange.

Vrijdag 27 januari 
Basisschoolkinderen gratis 
Middelbaar onderwijs e 2,50
Aanvang 19.30 uur

Zaterdag 28 januari 
Middagvoorstelling en verloting
Entree e 5,- 
Aanvang 14.00 uur

Zaterdag 28 januari 
Uitvoering, verloting en 
after party! 
Entree e 10,- 
incl. 1 consumptie 
Aanvang 20.00 uur.

Tot dan!
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Iedereen is welkom op zwembadavond De Slenken 
op 25 januari

Het bestuur van de nieuwe stichting De Slenken nodigt alle belangstellenden 
in De Wijk en ruime omgeving uit voor een zwembadavond op woensdag 25 
januari om 20.00 uur in De Havezate in De Wijk. 
Wat staat er op het programma?

Het bestuur stelt zich voor
Vanaf 1 januari 2017 is zwembad De Slenken verzelfstandigd: de gemeente 
heeft het zwembad overgedragen aan stichting De Slenken. De bestuursle-
den van deze nieuwe stichting De Slenken stellen zich voor en ze geven een 
toelichting op de organisatie die momenteel opgezet wordt. 

Aantrekkelijk zwembad
Hoe kan het zwembad zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden? Wat moet 
er gebeuren aan onderhoud nu en in de toekomst? Het stichtingsbestuur 
heeft er wel een beeld voor een legt het graag voor aan de aanwezigen.

Samen zwembad De Slenken succesvol maken
Ook in de nieuwe situatie blijft er vast personeel bij het zwembad; dat wordt 
zeker niet vervangen door vrijwilligers. Toch zijn er veel kansen voor de 
inzet van vrijwilligers; denk aan de kassa, kiosk, activiteiten, onderhoud en 
ook aan het bestuurswerk. Het bestuur geeft zijn beeld hiervan.

Iedereen is welkom op 25 januari. 
Wie er niet bij kan zijn maar toch op de hoogte wil blijven of wil reageren, 
kan een mail sturen naar bea@familiewassenaar.nl. 
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Mail: info@heroldpouwels.nl          
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Philip Vandermaelen winnaar  4-ballen biljarttoernooi 2016 
te Koekangerveld

Rond kerstmis 2016 organiseerde de Biljartvereniging De Veldhoek te 
Koekangerveld voor de 7e maal haar 4-ballen biljarttoernooi.
40 deelnemers streden in twee voorrondes om een plaats bij de halve fina-
les. De spelers en de toeschouwers konden genieten van goede en span-
nende partijen. 
De Koekangervelders deden het goed dit jaar, met 4 deelnemers bij de beste 
8. Uiteindelijke winnaar werd Philip Vandermaelen die in een spannende 
finalepartij Gerard Selier wist te verslaan. 
De complete uitslag luidt: 
1. Philip Vandermaelen 
(Koekangerveld); 2. Gerard Selier 
(Koekangerveld); 3. Albert Meekhof 
(Ruinen); 4. Poul Koster (Nijeveen); 
5. Anna Westerik (Koekangerveld); 
6. Bert Zwiers (Koekangerveld); 
7. Jans Keizer (Ruinerwold); 
8. Jannes Prins (De Wijk)
De organisatoren kunnen terugzien 
op een geslaagd toernooi dat zich 
mocht verheugen in ruime belang-
stelling van toeschouwers. Ook voor 
2017 staat er weer een 4-ballen toer-
nooi op de agenda.

Philip Vandermaelen, winnaar 2016, ontvangt 
uit handen van Eric van Hartingsveldt de wis-
selbeker van het 4 ballen biljarttoernooi.

12-uurs klaverjasmarathon

Op zaterdag 21 januari 2017 organiseren wij voor de derde keer een 12 uur 
durende klaverjasmarathon.
We beginnen ‘s morgens om 10 uur tot ‘s avonds 10 uur.
De kosten hiervoor zijn 20 euro, dit is inclusief 2 maaltijden en inleg.
De marathon wordt gehouden in dorpshuis “de Schakel”, Pr. Margrietlaan 1 
te Koekange.
Lijkt het je leuk om een gezellige dag te kaarten, geef je dan op voor 19 
januari 2017. 
Opgaven kan bij Henriette 0620022468 of bij Gerdine 068147161.
We zien jullie graag op 21 januari.

Groet, Henriette en Gerdine
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Verhalen rond de kachel

Op vrijdag 27 januari zal er in “De Hooiberg” van Huize Welgelegen van 
de familie Bout te Koekange wederom een vertelavond plaatsvinden. Dit is 
alweer de derde avond van het negende seizoen! Al bijna 10 jaar weet de 
familie Bout samen met Ria Westerhuis en Rob Zandgrond te zorgen voor een 
intieme vertelavond in een sfeervolle ambiance. De keus van de artiesten en 
de muzikale omlijsting zorgen voor een ontspannen avondje uit. De avonden 
zijn altijd uitverkocht. 
Dit keer treden op: Peter Vermaat komt uit Friesland, hij vertelt Mythologische 
Verhalen, Nicolette Leenstra woont in Assen, ze draagt poëzie voor uit haar 
nieuwe bundel. De muziek komt van Serge Epskamp. Deze singer-songwriter 
komt oorspronkelijk uit Ulft in de Achterhoek en zingt prachtige liedjes die 
hij zelf schrijft. Er is een open podiumplek voor Albert Haar uit Zuidwolde.

Reserveren: Mevr. Bout tel. 0522-451771of per mail: info@welgelegen.com 
Presentatie: Ria Westerhuis, techniek: Rob Zandgrond
De avond begint om 20.00 uur.
De Hooiberg is geopend vanaf 19.30 uur.
Entree: € 12,50 inclusief koffie/thee bij aanvang, en home made koek. 
Adres: Prinsesseweg 8 te Koekange (net over het spoor).

“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

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de 
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo. 

 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 1x in de week of iedere dag,  
 zonder abonnement. 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nl 
Maaltijdservice Thuis 
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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

Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden 
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. 
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

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

Info 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 1 februari 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 26 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

18 jan.  De Koegang nr. 2
21 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur
21 jan. Snertactie Vitesse’63 - 10.00-12.00 uur
24 jan. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
27 jan.  Toneel De Morgenstond - dorpshuis De Schakel - basisschoolkinderen, 

aanvang 19.30 uur
27 jan.   Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
27 jan. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
27 jan. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen - 20.00 uur
28 jan. Worstenactie De Bosruiters - vanaf 10.00 uur
28 jan.  Toneel De Morgenstond - dorpshuis De Schakel - middagvoorstelling 

14.00 uur; avondvoorstelling 20.00 uur
  1 feb.  De Koegang nr. 3
10 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
14 feb. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
15 feb. De Koegang nr. 4
24 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 feb. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
  1 maart De Koegang nr. 5
 7 maart  Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
10 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
15 maart De Koegang nr. 6
24 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
28 maart Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
29 maart De Koegang nr. 7
18 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
  7 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
12 april De Koegang nr. 8

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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


