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Wij mensen maken allerlei plannen om alles voor ons veiliger te maken, 
maar hoe moeten deze dieren hun veiligheid waarborgen?
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
25 maart 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse
 15.30 uur Ds. van Rijswijk 
30 mrt HA  19.30 uur Ds. P.K. Meijer Meppel Goede Vrijdag 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis
29 maart 19.30 uur Ds. J.W. Muis Witte donderdag
30 maart 19.30 uur Ds. J.W. Muis Goede vrijdag
1 april   9.30 uur Ds. J.W. Muis Pasen

Protestantse Gemeente Koekange
25 maart   9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen  6e zon. 40 dgn/

Palmpasen
29 maart  19.30 uur Ds.G.Wiersma-Smelt  Ruinen Witte Don. HA
30 maart  19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof Goede Vrijdag
  1 april   9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen PASEN

Kerkdiensten

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

coaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Denk jij dat je hoogsensitief bent? 
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?

Dan ben je van harte welkom op de informatieavond 
die ik over dit onderwerp organiseer.

Datum: woensdag 11 april 2018
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen

Kosten: € 12,50 p.p. inclusief koffie/thee
Aanvang: 19.30 uur. Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 

ike@mille-pattes.nl

Informatieavond over 
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)
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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 matkop en glanskop

Voor iedereen is het gemakkelijk om het verschil te zien tussen een kool-
mees en een merel. Of een houtduif en een zilvermeeuw. Verschillen tussen 
deze vogels bestaan er niet alleen in kleur, maar ook in grootte en gedrag. 
Een merel zul je nooit in een nestkast vinden, hij bouwt liever zelf een nest. 
Terwijl de koolmees veel kleurrijker is dan de enigszins saai gekleurde merel.
Het wordt voor sommigen al weer moeilijker om de pimpelmees en de 
koolmees uit elkaar te houden. Beiden zijn ongeveer even groot, komen in 
nagenoeg hetzelfde gebied voor en de kleuren lijken van een afstand ook 
een beetje op elkaar. Echter de koolmees is hoofdzakelijk geel met een zwart 
kopje, terwijl de pimpelmees geel met een paarsblauw kopje heeft.
Helemaal lastig is het als we naar twee mezensoorten gaan die vrijwel iden-
tiek zijn. Zelfs ik kan ze meestal niet uit elkaar houden. We hebben het hier 
over de matkop en de glanskop. Het zijn twee vogels die je niet vaak in de 
tuin tegenkomt. Het zijn beiden grijsbruin aan de bovenkant en de onder-
zijde is vuilwit met beigebruine flanken. Op hun kop hebben ze een zwart 
petje en onder hun snavel een kleine, zwarte bef. Hun onderlinge verschillen 
zijn zo klein, dat die in feite alleen in de hand te zien zijn.
Zijn het dan niet hetzelfde soort? Nee, want hun gezang is duidelijk verschil-
lend en het gebied waar hun voorkeur naar uit gaat is ook afwijkend. Nu is 
het lastig om het geluid op papier uit te leggen, maar de matkop heeft een 
heldere en herhalende zang, terwijl de glanskop een metaalachtig geluid 
maakt, wat een beetje lijkt op een laserpistool.
Het gebied waar de glanskop bij voorkeur voorkomt is het loofbos of een 
gemengd bos. Liefst met hoogopgaande, volwassen bomen. Je zult hem dus 
vaker in parken en grote tuinen vinden. De matkop daarentegen houdt meer 
van vochtige bossen, met veel ondergroei, zoals je dat in moerasachtige 
gebieden veel tegenkomt.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange

Hallo Hommels,
Maandag 2 april, Tweede Paasdag, organiseert Speeltuin-
vereniging De Hommel weer het traditionele paaseieren zoeken op de 
speelweide in Echten. Het festijn begint om 10.30 uur. In de tijd dat 
de kinderen eieren zoeken, kunnen de ouders een rondje klootschie-
ten. U vindt de speelweide als volgt: U rijdt door Echten, het spoor over 
en na ongeveer 1,5 km gaat u linksaf het bos in. Na ongeveer 100 m 
aan de linkerkant is er een kleine speelweide. Opgave is niet nodig.  
Kom allemaal, zoals altijd kun je weer mooie prijzen winnen!!

groeten,
Het Bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel

svdhommel@hotmail.com

Boekenmarkt tijdens Het Feest van de Geest  2018

Heeft u boeken over maar ze nog niet naar de kringloop gebracht?
Breng de, nog actuele en in goede staat verkerende, boeken naar onder-
staand adres of lever ze in bij de kerk op maandagmiddag 7 mei tussen 14 
en 16 uur.
Wij proberen  tijdens Het Feest van de Geest, deze boeken te verkopen en de 
opbrengst gaat dan naar de restauratie van het orgel in de kerk. 
Wilt u voor weinig geld een boek kopen en zo tevens de restauratie van het 
orgel steunen, kom dan tijdens Het Feest van de Geest naar de kerk in ons 
dorp!
Alle  boeken die na afloop niet verkocht zijn brengen we naar de kringloop-
winkel. 

Sonja Verkaik                                                   
Mr. H. Smeengeweg 5D, Koekange, telefoon 0522451933
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

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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Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

High Paas Brunch 
bij Pitch en Putt Koekange 

Zondag 1 en maandag 2 april
High Paasbrunch wordt 
van 12.00 tot 14.00 uur 
geserveerd.

Reserveren via 
info@pitchenputtkoekange.nl 
of 0522-452059

High Paasbrunch bestaat uit:

  Champignonsoep;  

Met groenten gevulde Tomatensoep

  Verschillende belegde broodjes met onder andere: 

Eiersalade, Kipkerriesalade, Brie, Zalm, Carpaccio

  Pasteitje gevuld met ragout

  Scones, Lemoncurd, Aardbeienjam, Clotted Cream

 Chocolaatjes en patisserie

 Inclusief Optimel, melk en jus d’orange

Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis. Kinderen van 4 t/m 13 jaar betalen  
€ 1,00 per levensjaar. Volwassenen € 19,75 per persoon.

Wilt u na of voor de High Paasbrunch nog 
Pitch en Putt of Footgolf spelen? 
Dan mag u 18 holes spelen voor de prijs van 9 holes.

Weerwille 16

7961 LV Ruinerwold

0522-452059

www.pitchenputtkoekange.nl

High 
Paas Brunch
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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 

Rectificatie

De openingsdagen van het Feest van de Geest zijn als volgt:
Hemelvaartsdag 10 mei, 12 en 13 mei en 19 mei t/m 21 mei (vrijdagen 
gesloten). De kerken zijn open van 13 tot 17 uur, tenzij anders aangegeven.
De vrijdagen zijn de kerken dus niet geopend.

Jo Muller tocht 2018 in Zuidwolde

Op zondag 25 maart 2018 a.s. organiseert MTB vereniging Zuidwolde haar 
jaarlijkse “Jo Muller ATB-Toertocht”. 
Deze tocht wordt door de vereniging wederom met veel enthousiasme uit-
gezet en gaat voor 75% door de bos en gaat over schitterende singletracks 
en veldwegen. Er kan gekozen worden uit drie afstanden van ca. 20, 40 en 
60 kilometer. Info www.mtb-zuidwolde.nl.

Spaanse avond in Dorpshuis De Veldhoek

Op 17 april is er een Spaanse avond met culturele, visuele, muzikale en ande-
re Spaanse hapjes in Dorpshuis De Veldhoek. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden 
via info@dorpshuiskoekangerveld.nl.
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Nu volop 
violen en voorjaarsplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

www.zzwd.nl 
Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 
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De Wolden start met twee buurtteams

In gemeente De Wolden zijn twee buurtteams gestart. Welzijn De Wolden,
Actium, Cosis/Promens-Care, GGZ-Drenthe, Politie, gemeente (zoals het
Centrum voor Jeugd en Gezin) en belangenorganisaties werken samen aan 
de ontwikkeling van ‘vroegsignalering’. De organisaties hopen dankzij de
buurtteams eerder problematiek in de leefomgeving te signaleren en nog 
beter gezamenlijk aan oplossingen te kunnen werken.

Het startsein is feestelijk gegeven bij Het Hof in Koekange door wethouder
Mirjam Pauwels. “Door deze vernieuwde werkvorm worden de lijntjes korter. 
Dat is gunstig voor onze inwoners. Zij hebben minder te maken met verschil-
lende aanspreekpunten en organisaties die langs elkaar heen werken”, aldus 
Pauwels.

Bewoners kunnen het buurtteam benaderen met alle vragen over welzijn, 
veiligheid en leefbaarheid. Pauwels: “Voor noodgevallen kunnen mensen 
natuurlijk bij 112 terecht en dat blijft zo. Maar minder spoedeisende zaken 
kunnen via het buurtteam lopen. Inwoners hoeven bij twijfel niet meer zelf 
uit te vinden bij welke instantie ze moeten zijn.”

Twee teams
In De Wolden starten twee buurtteams, één buurtteam noord van de A28 en 
één buurtteam zuid van de A28. In de buurtteams zitten in ieder geval de 
buurtwerker (welzijn), wijkagent, wijkbeheerder (gemeente), de bewoners-
consulent van Actium en medewerkers van GGZ-Drenthe en Cosis.

Ook inwoners zelf krijgen in deze buurtteams een plek. Zij helpen de orga-
nisaties om uitdagingen in de woon- en leefomgeving te bespreken en te 
werken aan oplossingen.

De nieuwe teams zijn bereikbaar via het emailadres: 
buurtteam@dewolden.nl.

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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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GIGA SPEELFESTIJN 
Korfbalvereniging KIA 

Wat is er te doen? 
 

We gaan er een hele leuke ochtend van maken 
met allemaal leuke activiteiten en spelletjes! 

En terwijl de kinderen gaan spelen, kunnen de 
ouders kijken onder het genot van een kopje 

koffie/ thee. 
Voor alle kinderen van af 3 t/m 12 jaar! 

 

Heb je zin om mee te doen aan 
deze dag? 

Meld je dan voor 4 april 2018 aan bij: 
jeugdbestuurkia@live.nl 

 
Onder alle aanmeldingen verloten wij 7 april’18  een 

leuke verrassing! 
 

Dus meld je snel aan!! 
 

 

Waar: Korfbalkantine KIA 
Sportlaan 41, 7958 SM Koekange 

 

Wanneer: Zaterdag 7 april 2018 
 

Hoelaat: van 10:00 tot 12:00 uur 
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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

De Rozebottel viert Nationale Pannenkoekendag!

Er is post; vrijdag 16 maart is het 
Nationale pannenkoekendag. Leuk, daar 
doen we aan mee werd er gelijk in het 
team gezegd. Het doel van deze dag is 
dat de basisschoolleerlingen pannenkoe-
ken bakken voor de ouderen. Als basis-
school doen we al mee aan het project 
Jong en Wijs. Elke maand gaat er een 
groep leerlingen naar ’t Hof van Koekange 
om activiteiten te doen met de ouderen. 
Daar sluit deze dag toch prachtig op aan. 
Verbinding tussen jong en oud.
Maar naast de ouderen van ’t Hof wilden 
we toch ook graag opa’s en oma’s uitnodigen van de leerlingen zelf. Elke 
leerling heeft een persoonlijke uitnodiging gemaakt voor zijn of haar opa en 
oma. Hoe leuk is het om samen op school met je opa of oma pannenkoeken 
te eten, om de school aan je opa en oma te laten zien. We hoopten op veel 
aanmeldingen, want dat is toch gezellig! Langzaam begonnen de aanmeldin-
gen binnen te stromen. Toch maar wat extra pannenkoekenmix bestellen. Je 
moet toch wel genoeg hebben. Maar wat we in onze stoutste dromen niet 
hadden kunnen bedenken gebeurde. Meer dan 110 ouderen melden zich 
aan voor deze dag. Dan alles maar uit de kast halen; extra borden en bestek 
geregeld via een plaatselijke ondernemen, de oudervereniging ingeschakeld 
voor hulp bij het klaarzetten en inrichten, de plaatselijke supermarkt heeft 
speciaal voor de school extra pannenkoekenmix besteld, ouders gevraagd 
meer dan 550 pannenkoeken te bakken! Wat een samenwerking tussen 
de verschillende partijen! Vrijdag 16 maart om 12.00 uur zaten ruim 200 
leerlingen en ouderen aan de pannenkoeken. Wat een gezelligheid. Wat een 
betrokkenheid bij onze school. We kijken vol trots terug op deze fantastische 
geslaagde dag!
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Thais eten in Koekange - Hoe zit dat precies?
In gesprek met Aoi Guichelaar-Khaiphet

Wie wel eens langs De Esdoorn 11 in 
Koekange komt heeft vast het bord zien 
staan: Aoi’s Thai Food.
Mijn naam is Aoi (spreek uit Oi) en ik kom 
uit Thailand. Sinds 3 jaar woon ik nu in 
Nederland. Ik mag erg graag koken en dan 
vanzelfsprekend vooral Thais. In Thailand 
heb ik bij verschillende restaurants gewerkt. 
Ik kan er erg van genieten als mensen mijn 
eten lekker vinden. Van het een kwam het 
ander en zo werd ik spontaan gevraagd om 
exotisch Thais eten te maken voor feestjes 
en partijen. Dit gebeurde steeds vaker. 
Daarom heb ik besloten om van mijn hobby mijn ‘beroep’ te maken. Ik heb 
mij ingeschreven bij de KvK, NVWa en de gemeente en ervoor gekozen om 
het bedrijf aan huis te hebben. Dat is toegestaan zolang het maar kleinscha-
lig blijft. In de afgelopen periode is onze garage omgebouwd tot een profes-
sionele keuken naar de eisen van de keuringsdienst. 
De Thaise keuken staat bij veel mensen bekend als pittig, maar eigenlijk is 
het gebaseerd op een evenwicht tussen verschillende smaken, waaronder 
pittig, zuur, zout, zoet en bitter. Een kenmerkend aspect van Thais eten is 
het gebruik van verse kruiden en specerijen. 
Alle gerechten maak ik met verse ingrediënten. Daarvoor ga ik het liefst naar 
de markt, zoals ik dat ook in Thailand deed. Andere ingrediënten, zoals spe-
cerijen en Thaise groenten haal ik bij een Aziatische winkel. 
Behalve buffetten die worden bezorgd kun je ook gerechten afhalen. Zo kun 
je laagdrempelig eens kennis maken met de Thaise keuken. Bijzonder lekker 
en toch ook wel een beetje bijzonder. Wilt u een keer wat anders op tafel? 
Ik vraag er beslist niet de hoofdprijs voor. Kom bij afhalen gerust ook een 
kijkje nemen in de keuken.
Alle gerechten moeten wel (ruim) van tevoren besteld worden, zodat ik de 
gelegenheid heb om inkopen te doen. Elke dinsdag en vrijdag maak ik een 
dagmenu die je nog tot 13.00 uur op de dag zelf kunt bestellen. Afhalen kan 

dan vanaf 17.00 uur. 
Ik heb een website en een Facebookpagina 
gemaakt waar ik de dagmenu’s elke week 
opzet. 
Ik zou zeggen, kijk eens op www.aoisthaifood.
nl. Bij afhalen van maaltijden kom je in de klei-
ne wachtruimte al een beetje in Thaise sferen.
Tot ziens!
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Aandacht geeft kwaliteit

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

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

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



14

Te koop,  gevonden e .d .

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

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

Duofiets
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan 
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u 
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietste-
lefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of  tussen 18.00 
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!

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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____



15

 
Een complete Supermarkt met veel Extra’s 
 
Zoals onze Party service: 

 Wij verzorgen feesten en partijen. 
 Barbecues en heerlijk vlees. 
 Mooie salades & Hapjes schalen. 
 Borden & Bestek, glazen 
 Warme en koude buffetten.  
 Biertafel & Frisdrank 
 Uw hele feest en één beheer 

 
En een bezorg service: 

 Ook gekoeld vervoer. 
 Wij bezorgen boodschappen.  
 Maaltijd service 
 Online boodschappen doen 

 
Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
 
Tel 0522-451331      
Fax 0522-452124      
Mail spar@koekange.com      
www.sparkoekange.com  
 
Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 
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 Biertafel & Frisdrank 
 Uw hele feest en één beheer 

 
En een bezorg service: 

 Ook gekoeld vervoer. 
 Wij bezorgen boodschappen.  
 Maaltijd service 
 Online boodschappen doen 

 
Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
 
Tel 0522-451331      
Fax 0522-452124      
Mail spar@koekange.com      
www.sparkoekange.com  
 
Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 
 
 
 
 
 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 4 april 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 29 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

22 maart   Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
22 maart Jaarlijkse ledenvergadering - De Schakel (kleine zaal) - 20.00 uur
23 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart  Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 maart  Pubquiz - Pitch en Putt - Aanvang 20.00 uur 
  Team bestaat uit maximaal 5 personen. Teamticket kost € 7.50. 

Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.
25 maart Jo Muller ATB toertocht; org. MTB Zuidwolde
30 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  1-2 april High Paas Brunch - Pitch en Putt - 12.00-14.00 uur
  2 april  Paaseieren zoeken; org. Speeltuinvereniging De Hommel - speelweide 

in Echten - 10.30 uur
  3 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  4 april De Koegang nr. 7
  6 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  7 april  GIGA Speelfestijn KV KIA - Korfbalveld - 10.00-12.00 uur
  8 april Inzamelingsactie voor de voedselbank
13 april Landgoeddiner – Landgoed Welgelegen – www.welgelegen.com
14 april  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
15 april Trekkerpuzzeltocht
17 april  Spaanse avond - Dorpshuis De Veldhoek - 19.30 uur
18 april De Koegang nr. 8
20 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 april  Seniorenochtend; Senioren kunnen kennis maken met Pitch en Putt 

aanvang 10:00 tot ongeveer 11:30 uur. Er wordt een GRATIS clinic 
gegeven en daarna is er nog gelegenheid om een paar holes te spelen.

 Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of via 0522-452059.
24 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
26 april  Seniorenochtend. Senioren kunnen kennis maken met Pitch en Putt 

aanvang 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. Er wordt een GRATIS clinic 
gegeven en daarna is er nog gelegenheid om een paar holes te spelen.

 Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of via 0522-452059.

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


