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Aanbieding Jaarmarkt 14 juni! 
Kom naar mijn kraam op de jaarmarkt! 
*20% korting op een behandeling voor 

 gel polish of gel for feet, maak een afspraak!!  
*Heerlijke parfums en diverse hand- en 

lichaamsproducten verkrijgbaar. 
*Of heb je problemen met je nagels,  

kom gerust langs! 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

11 juni   9.30 uur Ds. Tj. Boersma Zwolle
 15.30 uur Ds. J. Beekhuis Hoogeveen
18 juni 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. L. Sollie Meppel

Gereformeerde kerk, Berghuizen

11 juni   9.30 uur Ds. P. de Vries Beilen Feest Koekange
18 juni   9.30 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange

11 juni   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf / J.W. Muis Feestweekdienst 
18 juni   9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle 

Kerkdiensten

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

  

  

  

  

  

  

  

  
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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

1e MTB Streetrace Ruinen      
Op donderdag 15 juni 2017 zal door WTC voor de eerste keer de MTB 
Streetrace in Ruinen worden georganiseerd. Een Streetrace is een relatief 
nieuw fenomeen en een sterk groeiende tak van fiets/fun evenementen. 

Wat is een Streetrace
Bij een Streetrace wordt een relatief kort parcours van ± 1.5 km afgelegd op 
mountainbikes. Het parcours gaat over verharde en onverharde wegen met 
daarin opgenomen een aantal hindernissen. Hierdoor biedt de Streetrace 
over het gehele parcours uitdaging voor de deelnemers en is heel aantrek-
kelijk voor het publiek. 

Niet alleen voor de echte wedstrijdrijders
We richten ons niet alleen op de echte wedstrijdrijders. Iedereen die wel 
eens op de mountainbike zit en het leuk vindt om ook eens mee te doen 
aan zoiets spectaculairs kan deelnemen. Met name de jeugd en de sportieve 
recreant is welkom.

Waar ligt het Parcours?
We gaan de Streetrace houden met  start en finish op de Brink in het centrum 
van Ruinen. Dit is voor het publiek een zeer aantrekkelijk gebied. 

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
Start 18.30 uur: Jeugd 8/10 jaar én jeugd 10/12 jaar  
Start 19.15 uur:  Jeugd 12/14 jaar én Funklasse (senioren), Dames en 

Funklasse (senioren) Heren.  (De Funklasse is een wedstrijd 
waaraan iedereen mag deelnemen die in het bezit is van 
een mountainbike.)

Start 20.15 uur:  Licentiehouders KNWU  Dames én Licentiehouders KNWU 
Heren 

Informatie en aanmelden:
http://wtcruinen.nl/evenementen/mtb-streetrace/
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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 

Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

18 juni  Vaderdag

Op zoek naar een vaderdagcadeau?
Kom eens langs op ons tuincentrum 
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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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Fietstocht voorheen Vrouwen van Nu

Onze jaarlijkse fietstocht houden we op donderdag 22 juni 2017.
We vertrekken om 9.30 uur bij De Schakel.
Wie niet mee wil en/of kan fietsen, mag ook alleen komen eten.

Opgave bij een van de dames: Albertje tel. 451405; Hennie tel. 452312; 
Dirkje tel. 451529; Tiny tel. 451574. Tel. voor het thuisfront: 0626719297. 
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Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

‘Bergklanken 
in vuur en vlam’  
(jeugduitvoering) 

Jeugdleden en leerlingen van muziek-
vereniging De Bergklanken nodigen u van harte uit 
voor de jaarlijkse uitvoering. Dit jaar is de brandweerkazerne De Wijk/
Koekange aan de Zuider Kanaalweg het verrassende decor voor dit concert.
 
Datum: zondagmiddag 18 juni
Thema: Bergklanken in vuur en vlam
Inloop: vanaf 15.45 uur met koffie, thee, limonade
Aanvang concert: 16.00 uur
Plaats: brandweerkazerne De Wijk/Koekange
Toegang: gratis 

Na afloop is er een broodje hamburger en drinken te koop. De opbrengst van 
deze actie gaat naar Stichting Grote Broer uit Meppel (voor informatie: www.
stichtinggrotebroer.nl). 

U bent van harte welkom! Zegt het voort, zegt het voort!

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 ---------------- 

5-15-*4  
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Reisje Zonnebloem

Donderdag 18 mei hebben Zonnebloem De Wolden en Zonnebloem 
Hoogeveen gezamenlijk een busreis naar Gaasterland en Hindelopen 
gemaakt. Nadat de bus de 3 opstappunten had aangedaan gingen we via 
binnendoorwegen naar Giethoorn. Daar was de 1e pleisterplaats en kregen 
we koffie met gebak.
De weg naar Gaasterland werd daarna vervolgd en bij Laaksum stapten 2 
vissersvrouwen in. Zij vertelden leuke anekdotes over de omgeving.
In Hindelopen werd ons een heerlijke stoofschotel aangeboden.
’s Middags hebben we samen met de vissersvrouwen Hindelopen verkend en 
konden we ook nog vis kopen.
Na ons laatste kopje koffie te hebben genuttigd keerden we moe maar vol-
daan terug.
Het was een mooie reis met een goede chauffeur, die ervoor zorgde dat we 
zonder gehobbel langs alle mooie paadjes zijn gegaan.

Uitslagen PC en RV de Bosruiters
 
Ruinerwold
Rianne Tingen met Tarentino L1 dressuur 1e met 201 punten.
Rianne Tingen met Tarentino L1 dressuur 3e met 191 punten.

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

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

altijd scherp!

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?
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Zuidwolde / 06 - 31 22 91 72 / bas_brouwer@hotmail.com

Staat ook dit jaar voor u klaar met de
volgende werkzaamheden:

- Gras maaien (voor- en achtermaaier).
- Schudden / harken.
- Persen van ronde balen.
- Gras oprapen en aanrijden.
- Maïs poten.
- Ploegen.
- Balen transport.
- Mesten (gras- en bouwland).

Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!
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Dit jaar is de Mooi Ruinen Run éénmalig op de 3e zondag 
van de maand juni

Zondag 18 juni 2017 Mooi Ruinen Run vanaf de Brink in Ruinen.
 
Zondag 18 juni 2017 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 19de keer, wordt georganiseerd door de Loopgroep Ruinen weet 
ieder jaar rond de 300 lopers aan de start te krijgen. Het programma start 
om 13.15 uur met de jeugd die afhankelijk van de leeftijd een afstand van 
800 of 1600 meter gaan lopen. Dit jaar kan de  jeugd van 13, 14 en 15 er 
weer voor kiezen om 1600 meter lopen. De ronden voor de jeugd worden 
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 kilome-
ter lopers krijgen dit jaar een nieuwe route. Onderweg zijn er waterposten 
ingericht voor de dorstige lopers. 
Deelnemers kunnen op 2 manieren inschrijven. Voorinschrijving kan via 
www.inschrijven.nl tot 15 juni 2017. De voorinschrijving kan vanaf nu. Op 
de dag zelf kan iedereen inschrijven vanaf 12.30 uur bij Café Brinkzicht 
(Hees) en dit kan tot 30 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 4e 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 7 jeugdwedstrijden meedoen een leuke herinne-
ring en de volwassenen ontvangen bij deelname aan 5 van de 9 wedstrijden 
een SPIbelt. Nog meer reden om mee te doen. 
Voor meer info hierover: www.loopcircuitdewolden.nl.

Markt tijdens Koekanger Feest

De markt die normaal gesproken bij Vitesse ’63 staat, is op vrijdag 16 juni 
op het parkeerterrein van KIA.
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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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

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

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

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

tel. 06 - 5591 1840
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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’

Open dag biologisch dynamisch kruidenbedrijf Het Blauwe Huis
Op zondag 11 juni zet biologisch dynamisch kruidenbedrijf Het Blauwe Huis 
vanaf 10 uur haar deuren open voor het publiek. Dit jaarlijks terugkerende 
evenement belooft weer een mooie dag te worden voor jong en oud. Er 
valt van alles op het erf te beleven, zoals rondleidingen, lezingen over de 
biologisch-dynamische kruidenteelt, poppenkast en natuurlijk livemuziek. 
Kom langs en geniet!
Dit jaar staat de open dag in het teken van “Drentse Blaadjes, Franse 
Kruiden”. ‘Drentse Blaadjes’ is een kruidenmengsel voor thee, ooit ontwik-
keld door de initiatiefnemer van Het Blauwe Huis, Trees Boeke. Met dit thema 
vieren we ook de banden van ons bedrijf met het Franse ‘L’Herbier du Diois’.
Met de ‘Herbier’ bestaat al sinds eind jaren ‘70 een nauwe samenwerking. 
De huidige directeur Tijlbert Vink is sinds 2014 ook degene die de eindver-
antwoordelijkheid voor Het Blauwe Huis heeft, waardoor de samenwerking 
tussen de twee bedrijven nog intensiever is geworden. Reden om dit jaar te 
kijken wat er met de teelt van Franse kruiden in Frankrijk en Drentse Blaadjes 
in Nederland te winnen valt op het gebied van kwaliteit, landbouwontwik-
keling, ecologisch verantwoord ondernemen, regionale werkgelegenheid en 
sociale impulsen.
Gedurende de dag kunt u het erf verkennen tijdens een rondleiding, rollen 
van het lachen bij de poppenkast en rustig van de dag genieten onder het 
genot van een hapje en drankje van onze lunchkraam en livemuziek van “Les 
Optimistes”. Er is natuurlijk gelegenheid om planten en producten van Het 
Blauwe Huis te kopen en met de Stichting in gesprek te gaan over de recente 
ontwikkelingen en plannen voor de toekomst.
Zoals gewoonlijk presenteren zich enkele andere BD-bedrijven zich met hun 
producten: aardbeiplanten, bessenstruiken en fruitbomen, zuivelproducten, 
dagverse Demeter aardbeien en biologisch ijs.
Voor meer informatie over het programma en bereikbaarheid, ga naar onze 
website http://www.stichtinghetblauwehuis.nl/.
Datum: zondag 11 juni 2017, 10.00-16.00 uur  
Adres: Het Blauwe Huis, Buitenhuizerweg 19, Ruinerwold
Entree: gratis; aanmelden is niet vereist.  
Extra info: pinnen is NIET mogelijk, neem genoeg kleingeld mee!
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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 

Aftrap richting gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeentebelangen De Wolden en Gemeentebelangen Hoogeveen hebben 
woensdagavond gezamenlijk een aftrap gegeven richting verkiezingen 
2018.  Hiervoor was André Krouwel uitgenodigd, Universitair hoofddocent 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Krouwel heeft veel onderzoek gedaan 
naar de opkomst van lokale partijen en hij is de bedenker van Kieskompas. 
Deze stemhulp is inmiddels in vijftig landen actief. Krouwel  kent  als geen 
ander de stemtrends en de motivatie van kiezers wanneer zij stemmen. 
De veertig aanwezigen kregen een boeiend een bijzonder betoog te horen. 
Krouwel maakte duidelijk dat er wederom grote kansen liggen voor lokale 
partijen. ”Jullie zijn als geen ander ingebed in de lokale samenleving en de 
kiezer herkent dat” aldus Krouwel.  ”De verzuiling is voorbij en de kiezer is 
inmiddels los van god en Marx”, stelt Krouwel vast.
Krouwel gaf de aanwezigen duidelijke aanwijzingen richting de verkiezin-
gen. Hoe ziet het toekomstig verkiezingsprogramma er uit en wat zijn de 
meest effectieve vormen om de kiezer te benaderen. 
En mooie basis om mee te starten aldus de aanwezige vertegenwoordigers 
van de lokalen. Vanaf nu wordt er hard gewerkt aan programma en cam-
pagne.
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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

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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Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Stoffelijke resten vermist 
bemanningslid bommenwerper 
Ruinerwold niet gevonden

De zoektocht naar de stoffelijke resten 
van een vermist bemanningslid van een 
bommenwerper die 29 december 1943 
bij Ruinerwold door de Duitse luchtmacht 
werd neergehaald, heeft geen resultaat 
opgeleverd. Een nieuwe zoektocht in de toekomst wordt niet helemaal uitge-
sloten, maar dan moet nader onderzoek wel sterke aanwijzingen opleveren. 
De zoekactie werd uitgevoerd door de Bergings- en Identificatiedienst 
Koninklijke Landmacht (BIDKL), samen met collega’s van de Genie, de EODD 
en de vliegtuigbergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht. 
De BIDKL heeft op 30 en 31 mei jl. een uitgezet gebied tot ongeveer twee 
meter diepte afgegraven. Daar vlakbij is ook nog een strook grond onderzocht 
door metingen te verrichten en de toplaag af te graven. Op beide locaties zijn 
geen stoffelijke resten van het vermiste bemanningslid gevonden. 
Er werd gezocht naar de staartschutter sergeant Philip John Greenmon. Hij 
was één van de zeven bemanningsleden van de neergehaalde bommen-
werper Halifax II. De overige zes bemanningsleden liggen op begraafplaats 
Blijdenstein in Ruinerwold.
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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
Volgende uitgave 21 juni 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  7 juni De Koegang nr. 12
  7 juni BHV Herhalingscursus - De Schakel

11 t/m 17 juni 2017 Koekangerfeest
11 juni Feestweekdienst in dorpshuis ‘De Schakel’ 9.30-10.30 uur
12 juni  Opening feestweek door de voorzitter en de Koekangerfunrun bij 

Sportpark Vitesse’63 - 18.15 uur
13 juni  Fietspuzzeltocht start tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf dorpshuis ‘De 

Schakel’
14 juni Jaarmarkt - 13.00-19.00 uur 
14 juni Rommelmarkt voor de kinderen - 13.00-16.00 uur 
14 juni The Koekanger Artist tent open vanaf 19.30 uur
15 juni Kindermorgen bij de feesttent - 9.00-11.45 uur 
15 juni Boerenblond tent open vanaf 19.45 uur 
16 juni Bingo tent open vanaf 13.30 uur 
16 juni Optocht opstellen vanaf 18.15 uur 
16 juni X-Static tent open vanaf 21.00 uur
17 juni Zeskamp - 13.00-18.00 uur
17 juni Super Sundays tent open vanaf 21.00 uur

18 juni  Bergklanken in vuur en vlam (Jeugduitvoering) - Brandweerkazerne De 
Wijk/Koekange - aanvang 16.00 uur, inloop vanaf 15.45 uur

21 juni De Koegang nr. 13
22 juni  Fietstocht voorheen Vrouwen van Nu - vertrek vanaf De Schakel om 

9.30 uur
23 juni Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
25 juni  Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange - Aanvang 

14.00 uur - Entree Gratis Ook voor vertier voor kinderen wordt gezorgd
30 juni Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
21 juli Landgoed diner - Landgoed Welgelegen

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


