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Afbeelding: O.C. Hooymeijer

16e jaargang nr. 9

De kuifpink, een niet-bestaande vogel, lees erover in Stukje Natuur.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk, Berghuizen
3 mei Harm Feijen
10 mei Ds. Krijn de Graaf, namens Kapel Ruinerwold
De kerkdiensten kunnen online worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of
zijn te bekijken via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/uuqvsev

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
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Voor een andere kijk
op uw tuin.
Praktische
vormgeving,
maar wel met
meer groen en kleur
het hele jaar door!

Stukje Natuur kuifpink
Soms is de naam van een dier of plant erg voor de hand liggend. Zo bestaat
er een spin, met het kleurpatroon van een tijger en die zijn kleverige draden naar zijn prooi spuit. Niet verwonderlijk dat de Nederlandse naam de
getijgerde lijmspuiter luidt. Wat te denken van een klein mosje, waarvan de
bladeren lijken op de mijter van Sinterklaas die is platgeslagen. Deze heet
derhalve het platgeslagen sinterklaasmutsjesmos. Beiden heb ik hier al eens
behandeld.
Maar hoe zit het dan met de schorsmarpissa? Dat schors is nog wel te begrijpen, maar waar slaat dat marpissa op? Heel simpel, dat is de Latijnse naam
van deze spin. Immers alle levende organismen hebben een Latijnse naam.
Wat te denken van de zoetwatervis met als naam de kwabaal. Deze vis is
familie van de kabeljauw, bepaald geen familie van de paling. Waarschijnlijk
komt het deel “aal” van het feit dat hij nogal langwerpig is en net als de
paling zich overdag onder allerlei objecten schuil houdt. Het deel “kwab” is
voor mij tot op heden een raadsel.
Zoals ik onlangs in deze column al meldde, zijn er organismen waarvan er
in het Nederlands nog geen naam bekend is. Ik had het toen over de eikennachtkever. Van dit insect is slechts een bijna onuitsprekelijke Latijnse naam
bekend. Maar het kan nog gekker.
In het voorjaar vierde ik mijn verjaardag en kreeg ik van mijn geliefde een
boek cadeau. Op dat boek stond met grote letters “Vogels van Europa”.
Ik dacht in eerste instantie aan een vogelgids, alsof ik er als vogelaar nog
niet genoeg zou hebben. Wel dus! Echter boven die titel stond in kleinere
letters “De nieuwe gids voor niet-bestaande”. In dit boek zijn 50 vogels
opgenomen die absoluut niet bestaan en door de auteur O.C. Hooymeijer
zelf zijn bedacht. Ooit gehoord van de kuifpink, de mestpikker, het akkertje
of de meut? Totdat dit boek uitkwam denk ik nog nooit iemand. Een aanrader
dit boek!
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Textieldruk
en borduren
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

Waardering voor jonge mantelzorgers in De Wolden

Om de inzet van jonge mantelzorgers in gemeente De Wolden te waarderen,
reikt Welzijn De Wolden in samenwerking met de gemeente in de landelijke
Week van de Jonge Mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni, Bol.com-cadeaubonnen uit. Zeker in deze tijd van mogelijk extra belasting en minder contactmogelijkheden met leeftijdsgenoten is er extra aandacht voor deze groep
jonge inwoners.
De attentie is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar die
opgroeien met een ouder, broer, zus of iemand anders in de directe omgeving die zorg nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om extra zorg door
ziekte, depressie, verslaving of een fysieke beperking. In 2019 waren er 64
jonge mantelzorgers bij Welzijn De Wolden bekend.
De jonge mantelzorgconsulenten van Welzijn De Wolden ondersteunen de
jongeren door te luisteren naar hun verhaal, vragen te beantwoorden of ze
te helpen met oplossingen bij problemen. Daarnaast worden er een aantal
keren in het jaar ontspannende activiteiten en uitjes georganiseerd. De deelnemers krijgen op die momenten ook de kans om onderling ervaringen uit
te wisselen.
Aanmelden tot 25 mei
Jongeren kunnen zichzelf aanmelden, maar ook mensen uit hun omgeving
worden uitgenodigd dit te doen. Aanmelden kan tot 25 mei bij Aisha Slot via
aishaSlot@welzijndewolden.nl of tel. 0528-378686.
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Ons kantoor is geopend voor besprekingen
en voor de ondertekening van akten.
Wij volgen daarbij de richtlijnen die het
RIVM heeft gesteld in verband met het
Corona-virus.

TESTAMENT MAKEN?

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid
voor telefonische besprekingen en voor
audio-visuele besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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altijd scherp!

Van Smaak stelt zich voor als nieuwe adverteerder
Kent u Van Smaak nog niet? Wij bezorgen al jaren (h)eerlijke maaltijden bij u in de buurt.
Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig en vitaal in uw vertrouwde
omgeving kunt blijven wonen, waar u geniet van verse en gezonde maaltijden. Onze warme maaltijden worden elke dag bij u thuis bezorgd. U kunt
meteen aan tafel. Wilt u liever zelf bepalen hoe laat u aan tafel gaat, kies dan
voor een koelverse maaltijd. Deze worden 3 keer per week bij u bezorgd. U
geniet van een volledige maaltijd, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar!
Wij vinden het belangrijk dat u aangeeft wat en wanneer u wilt ontvangen.
Wilt u liever een aantal keer per week of tijdelijk van onze service gebruik
maken? Geen probleem.
Van Smaak is specialist in diëten en consistenties. Volgt u een speciaal
dieet? Wij voorzien in uw dieetwensen, zoals glutenvrij, lactosevrij en zoutarm. Naast de veelvoorkomend diëten bezorgen wij ook gemalen en vloeibare maaltijden. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk. U ontvangt van ons
een persoonlijke menukaart met daarop de maaltijden die passen binnen uw
dieetwensen.
Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg belangrijk. Wij maken graag een
praatje met onze klanten. Onze bezorgers hebben oog voor de klant. Ziet de
bezorger iets anders dan hij gewend is? Dan wordt er via onze klantenservice contact gezocht met de contactpersoon die bij ons bekend is. Een hele
geruststelling voor degene die voor u zorgt.
Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten zich aanmelden omdat zij
liever de boodschappen niet meer zelf willen doen. Wilt u proeven dat onze
maaltijden zo lekker zijn als wij zeggen? Bel dan onze klantenservice op
telefoonnummer 088-5115400 of stuur een mail naar info@vansmaak.nl. Wij
zorgen ervoor dat er eenmalig een gratis proefmaaltijd bij u bezorgd wordt.

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl
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Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.
Als het weer mag.
Komende activiteiten:
10 mei Moederdagontbijt
afhalen of bezorgen

     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
        
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
      natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
  
     
    
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
     
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
     

       

  
     

20 juni Landgoed diner
18 juli Landgoed diner
www.welgelegen.com
0522-451771

Nieuwsflits van de Ondernemersvereniging Koekange
In deze bizarre tijd van de Coronacrisis werkt de OVK achter de schermen
druk door!
Zo proberen wij onze leden van de juiste informatie te voorzien wat betreft
het steunpakket voor de ondernemers die noodgedwongen hun deuren van
de onderneming hebben moeten sluiten of anders door deze Coronacrisis
zijn getroffen.
Een klein lichtpuntje in deze bizarre tijd is dat afgelopen week de kerstverlichting binnen is gekomen, zodat in december Koekange mooi is verlicht!
Deze verlichting moet natuurlijk gedurende de rest van het jaar ergens
opgeslagen worden. Grondboorbedrijf Klinge heeft aangeboden dat de kerstverlichting bij hun in de loods opgeslagen mag worden in een mooie stelling
die speciaal voor deze ornamenten gemaakt wordt.
Bent u ondernemer en lijkt het u ook leuk, leerzaam en nuttig om lid te
worden van onze ondernemersvereniging, dan bent u natuurlijk van harte
welkom! U kunt u aanmelden door middel van een mailtje te sturen naar ovk.
koekange@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Bestuur OVK
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Topstuk arriveert in Museum De Wemme
Alle musea zijn nog gesloten. Toch
gaan in Museum De Wemme in
Zuidwolde de voorbereidingen
door om nog in 2020 de tentoonstelling ‘Dankzij de Vrijheid’
te kunnen openen. Met maximaal
twee personen in het gebouw bouwen we langzaam verder aan de
taferelen.
De komende expositie belicht de
naoorlogse periode van de wederopbouw tussen 1945 en 1960. Eén
van de taferelen is een straatbeeld met vervoersmiddelen uit die tijd. Een
topstuk is de Messerschmitt: een driewieler voor twee personen die achter
elkaar zitten. Vandaag kwam deze Messerschmitt aan in het museum. Met de
aankomst en plaatsing ervan is een belangrijke stap gezet om de tentoonstelling een stukje verder klaar te maken.
Hopelijk kunnen we binnenkort bekend maken wanneer de Wemme haar
deuren opent en u dit topstuk kunt bewonderen.

A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

A Case Of B e aut y h ee ft ee nA nCieausewO
e nf aBaemau: t y h ee ft ee n n ieu we n aam
A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen
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Weer wi lle 17 7961 LV Ru iner wold 06 52273961
n kijkje op
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| footandbeautycare.nl

9

4 mei herdenking
Vrijheid waarderen als je in vrijheid leeft, is best lastig. Het is makkelijk te
vervallen in clichés: “dit nooit meer”, maar wat is dit? We komen in een generatie waarin vrijheid vanzelfsprekend is geworden, waarin wij niet gedeald
hebben met de betekenis geen vrijheid te hebben. We krijgen vanuit de
opvoeding mee, dat wij de vrijheid moeten waarderen. We leren van jongs
af aan de oorlogsslachtoffers te herdenken, 2 minuten stil te zijn en de vrijheid te vieren. Voor velen een aangeleerd patroon zonder de ware betekenis
ervan echt te kennen. De verhalen van vaders en moeders, opa’s en oma’s,
films, boeken, de verhalen op school geven ons een beeld hoe het zou moeten zijn geweest. En deze verhalen zijn belangrijk, het is belangrijk om na
75 jaar bevrijding nog steeds te blijven praten met elkaar, verhalen door te
geven zodat het niet vergeten wordt en we met deze kennis kunnen handelen in zowel het heden als in de toekomst.
In deze tijd met corona leveren wij een klein stukje van onze vrijheid in, niet
zomaar je huis uit kunnen gaan, supermarkten die geplunderd worden, mensen die in eenzaamheid sterven, geen afscheid kunnen nemen. Een klein deel
van onze vrijheid is weggenomen, waardoor we het meer gaan waarderen.
Opeens besef je hoe fijn het is dat je zo bij elkaar op visite kan gaan, dat we
altijd iets om handen hebben voor een leuke avond, de supermarkten altijd
alles hebben waar op dat moment behoefte aan is en je zonder gevaar de
deur uit kan.
Op 4 mei herdenken wij, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Tot de dag van vandaag, worden er nog militairen uitgestuurd
om de internationale rechtsorde te handhaven. Zij zijn degene die willen
bevorderen dat mensen in vrijheid leven en zijn daar om te voorkomen
dat mensenrechten worden geschonden. Daar mogen we best trots op zijn
en desondanks maakt het ons verdrietig als iemand zijn leven moet geven
omdat diegene vecht voor een stukje vrijheid. Of het nou voor ons eigen
land is of voor een ander land, militair of burger, we zijn allemaal mensen.
Achter elk grafsteen schuilt een gezicht, een persoon waar van gehouden is,
die onderdeel is geweest van een familie.
Maar we herdenken ook de families die zijn achtergebleven en een hoge prijs
hebben betaald voor onze vrijheid. Vrijheid waar we tot hedendaags nog
steeds de vruchten van plukken.
Daarom is het zo belangrijk dat verhalen verteld blijven worden, om te
weten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we elke dag dankbaar
Lees verder ->
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mogen zijn dat we in deze vrijheid leven, zodat we kunnen genieten van elke
dag die ons gegeven wordt. En laten we stilstaan bij al die personen, vaders,
moeders, broers, zussen, zoons en dochters die hun leven hebben gegeven
om ons die vrijheid te geven.
Alien van Dijk
Voorzitter 4 mei-Comité Koekange
Corona maakt dat we niet gezamenlijk kunnen herdenken, maar een ieder
kan op eigen wijze, thuis stil staan bij hen die hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid.
De vlag kan gedurende de gehele dag halfstok gehangen worden, in afwijking tot het reguliere vlagprotocol, maar conform voorstel comité 4 en 5 mei.
Er zal door de belangenvereniging, namens de gemeente en de belangenvereniging zelf, in de loop van de dag een krans gelegd worden bij het monument. Dit wordt echter geen officieel publiekelijk moment!
Gedenkt u 4 mei ook mee door die dag de vlag halfstok te hangen en het
thuis bijwonen van het 2 minuten stilte moment op tv?

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Tot nu toe ruim 240 aanvragen overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een
van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens
de coronauitbraak. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder
zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als
het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in
een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de
coronacrisis op te vangen.
Eerste uitbetalingen
In gemeente De Wolden zijn nu ruim 240 aanvragen ingediend. Het toename
van het aantal aanvragen neemt nu dagelijks af. Tot vandaag is 40% van de
aanvragen compleet gemaakt en klaar voor uitbetaling. Wethouder Gerrie
Hempen: ‘Veel bedrijven maken zich zorgen over het voortbestaan van hun
onderneming en hebben zo ineens te kampen met geldzorgen. Voor hen is
het van belang dat de aanvragen snel afgehandeld worden. Ik vind het dan
ook super om te zien hoe groot de betrokkenheid van onze medewerkers
is. Een groot aantal van hen komt op vrije dagen terug om alle aanvragen
te verwerken. Ondernemers, weet dat we met heel veel mensen aan de slag
zijn om jullie te helpen.”
De overige aanvragen voor levensonderhoud kunnen naar verwachting deze
en volgende week afgehandeld en uitbetaald worden. Voor kredietaanvragen
is iets meer tijd nodig. Veel ondernemers moeten nog aanvullende informatie aanleveren. Deze ondernemers worden gebeld of ze krijgen een brief.

Alleswatje

liefde
geeft,

groeit

Laten we
de
Bloemetjes
Buiten
zetten

In
de tuin
TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS
Het Noteboompje.nl
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K�K OP
M�N NIEUWE WEBSITE
Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.
13

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

zonne-energie
De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

De Berken 11
Koekange

Textieldruk
en borduren
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
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 brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze op een werkdag voor 12 uur
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
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:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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
13 mei 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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Agenda
29 april
10 mei
13 mei
27 mei
3 juni
10 juni
20 juni
24 juni
18 juli
24 okt.

De Koegang nr. 9
Moederdagontbijt afhalen, bezorgen - Landgoed Welgelegen - 7.30 uur
De Koegang nr. 10
De Koegang nr. 11
BHV Herhalingscursus - De Schakel - 8.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur
De Koegang nr. 12
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
De Koegang nr. 13
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
20 jaar bestaan Popkoor Nameless

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten
afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u contact
op te nemen met de organisatie.
De redactie van De Koegang

