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De koeien grazen weer buiten!

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
24 april
9.30 uur Ds. J.W. Muis
30 april		
Dienst in 't Vonder
1 mei
9.30 uur Ds. J.W. Muis
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
24 april
14.00 uur Ds. van ‘t Foort
1 mei
14.00 uur Ds. A. Kruizinga Steenwijk
Protestantse Gemeente Koekange
24 april
9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold
1 mei
9.30 uur Ds. R. Gosker Ijhorst
De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Heeft u zorg of hulpverlening
nodig maar u weet niet goed
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen
van zorg? Wij weten welke
zorg, hulp of middelen er
beschikbaar zijn en hoe u die
kunt aanvragen. Ook bieden we
een luisterend oor. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Stichting OCO
ondersteunt
bij het aanvragen
van hulp
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Bel ons via
085 0013 157
E-mail ons via
info@stichtingoco.nl
Vul het
contactformulier in op
www.stichtingoco.nl

Stukje Natuur goudjakhals
Alsof er nog niet genoeg te doen is over de komst van de wolf, dient er zich een
volgende nieuwkomer in ons land aan. Daar komt bij dat hij veel op de wolf lijkt,
alleen is hij een slagje kleiner. Qua afmeting zit hij tussen een wolf en een vos in.
Ik heb het over de goudjakhals en is sinds de eerste geregistreerde waarneming
in 2016 minstens zeven keer waargenomen. Voornamelijk op wildcamera’s. Je zou
hem in eerste instantie in een grensprovincie verwachten, maar Friesland is dat
toch echt niet. Daarnaast zijn er waarnemingen uit Gelderland, Drenthe, Groningen
en Utrecht.
De goudjakhals is vanuit Zuidoost-Europa onze kant opgekomen door zich in noordelijke en westelijke richting te verspreiden. Hij komt in uiteenlopende landschappen voor, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar beboste gebieden met open plekken.
Gezien zijn bijnaam als rietwolf behoren moerasgebieden ook tot zijn favorieten.
Gebieden waar een roedel wolven leeft vermijdt de goudjakhals. Een wolf ziet
hem als concurrent en zal hem om die reden proberen te doden. Of de goudjakhals
een zelfde soort effect heeft op de kleinere vos is tot op heden niet bekend.
Er zijn genoeg mensen die angst hebben voor de wolf, voor de goudjakhals is dat
niet nodig. Schapen zal hij met rust laten, want hij eet voornamelijk kleine zoogdieren. Vooral muizen, ratten en konijnen. Daarnaast bestaat zijn menu uit kadavers,
vogels, vissen, amfibieën, insecten, fruit en bessen.
Gezien het geringe aantal waarnemingen tot nu toe, is de kans om een goudjakhals
te zien zeer klein. Mocht je überhaupt er toch eentje tegenkomen, dan zijn er twee
kenmerken waar je op moet letten. Let vooral op zijn kop en staart. Immers kleur
en grootte zijn van een afstand en bij vaak slechte lichtomstandigheden lastig in te
schatten. De kop is relatief klein met een lange spitse snuit en relatief grote oren.
Zijn ruig behaarde staart hang altijd omlaag en is relatief kort.
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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VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:

Stotijn

notariaat & mediation

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

T: 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

WAT VOOR SOORT
KLACHTEN HEEFT U?
Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid
Depressie | Pijnbestrijding
Oververmoeidheid | Orthopedie
Hoofdpijn | Burn-out | Angsten
Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid
of gewoon voor ontspanning
Voor vragen bel of app vrijblijvend
Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold

Weerwille
8 | 9946
7961
LV Ruinerwold
Tel.: 06 - 4971
| berty@jkwant.nl
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

v.v.

Koningsvoetbaltoernooi Vitesse ‘63

SSE
ITE
‚63

Op 27 april wordt voor de 40ste keer het Konings-voetbaltoernooi
bij v.v. Vitesse’63 gehouden.
Na een onderbreking van 2 jaar zijn wij blij dit weer te mogen organiseren voor de
kinderen van de scholen uit de omgeving. De Johan Friso school en De Rozebottel
uit Koekange, Het Echtenest uit Echten, De Arendsvleugel uit Ruinerwold, De Horst
uit De Wijk en de Wezeboom uit Oosteinde doen hier aan mee.
Om er ook dit jaar een gezellige middag van te maken is er naast de spannende
wedstrijdjes een springkussen en een leuke voetbalactiviteit. En natuurlijk weer
een verloting met mooie prijzen!
Om 13.00 beginnen de wedstrijden met na afloop de prijsuitreiking voor de teams
en de verloting. Daarna zetten we de muziek een tandje harder en kan er gezellig
nagezeten worden. Komt allen!

KV KIA-Giga speelfestijn, 9 april 2022
De week voorafgaand leek het eerder een waterfestijn te gaan worden dan het
gebruikelijke Giga speelfestijn, wat afgelopen keren vaak werd ondersteund met
droge weersomstandigheden en een zonnetje!
Toch hebben we het zeker nog getroffen, 2x even schuilen in onze mooie kantine
maar dat mocht verder de pret niet drukken. Een flinke opgave van 60 kinderen die
actief meededen aan de buitenspellen, het springkussen, tussendoor genieten van
een drankje en een stuk fruit gesponsord door Coop Scherff. Uiteindelijk werd er
nog een trekking gedaan uit al de kleurplaten die een ieder met zijn/haar kwaliteiten had ingekleurd. Een tweetal kleurplaten werden beloond met een chocolade
paashaas.
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde ochtend!
Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken en hopelijk mogen we ook een volgende keer weer een beroep op jullie doen!
Sportieve groet, KV KIA
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
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Sjors

‘Dag mevrouw, ik ben Sjors,’ zegt hij als hij voor me staat. Ik kijk in
de ogen van een slungelige puber met een prachtige bos halflang
haar. ‘Fijn dat je er bent Sjors,’ zeg ik. ‘En gecondoleerd met het
verlies van je overgrootmoeder.’
Ik zie deze jongen op de dag van de uitvaart voor het eerst. Een jong
mens dat in een te groot lichaam lijkt te zitten. ‘Deze twee mensen
horen bij hem,’ zegt zijn oma. ‘Mag ik zo dadelijk even iets met jullie
overleggen?,’ vraag ik hen, terwijl Sjors met de rest van het gezin
naar de familiekamer gaat. Hij loopt wat ongemakkelijk, om een
reden die mij al bekend was. Sjors heeft namelijk een spalk in zijn
broek, langs de binnenkant van zijn been.Want Sjors mag tijdelijk
niet over zijn eigen vrijheid beschikken en zal op deze manier niet in
de verleiding komen om die toch op te gaan zoeken.

Ik vraag de twee of zij letterlijk naast deze jongen moeten zitten, of dat in dezelfde
ruimte aanwezig zijn voldoende is. ‘Het lijkt me zo fijn voor hem als hij gewoon met zijn
familie in de binnenste kring van stoelen kan zitten.’ Ik kan het niet nalaten om het te
benoemen. Ze begrijpen het en gaan akkoord.
Nu ik hun toestemming heb, zorg ik er voor dat het aantal stoelen in de binnenste kring
precies kloppend is. Een lege stoel kan immers juist op een dag als vandaag als zo pijnlijk
worden ervaren. Met de oma van Sjors heb ik afgesproken om samen de kist te sluiten,
vlak voor de plechtigheid begint. Als ik haar uitnodig om dat te gaan doen, staat ook Sjors
meteen op. Hij wil erbij zijn. Ook zijn oom voegt zich bij ons. Sjors is zichtbaar aangedaan
als hij de schroeven in de deksel van de kist draait. Ook de herinneringen die worden
gedeeld tijdens de afscheidsdienst en de muziek waar we naar luisteren maken bij hem
de nodige emoties vrij. Als ik na de plechtigheid de familie gedag gezegd heb en
onderweg ben naar huis is het druk met gedachten in mijn hoofd.
Niet over het leven dat al geweest is, maar over het leven dat nog maar nauwelijks is
begonnen.

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633

Coop Scherff
Koekange
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Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Hallo Hommels,
De meivakantie is weer in aantocht en er staan weer leuke activiteiten op het
programma.
Op maandag 25 april gaan we insectenhotels maken. Deze krijgen een mooi plekje
in de nieuwe speeltuin. Kom je ons helpen? We beginnen om 18.30 uur op de
parkeerplaats bij de speeltuin.
Opgeven is niet nodig.
Heb je thuis nog takken, dennenappels of bamboestokjes, neem deze dan maar
mee want dat kun je mooi gebruiken.
Woensdag 4 mei gaan we met de jongste Hommels (kinderen t/m groep 4) naar de
speeltuin in Havelte. Wij verwachten dat je onder begeleiding van een volwassene
bent. Iedereen kan op eigen gelegenheid naar Havelte rijden. We zien jullie graag
iets voor 10.00 uur bij de ingang van de speeltuin.
Met de grote hommels (groep 5 t/m 15 jaar) gaan we woensdag 4 mei van 15.00
tot 17:00 uur BOWLEN bij Kiri in Hoogeveen. We zien jullie graag om 14.45 uur bij
Kiri in Hoogeveen.
Opgeven kan per e-mail svdehommel@hotmail.com.
Speeltuin Havelte graag opgeven voor zaterdag 30 april.
BOWLEN opgeven vóór maandag 25 april. Geef je op tijd op!! Dan kunnen we
voldoende bowlingbanen reserveren.
Lijkt het jou leuk om ook lid te worden van de speeltuinvereniging, stuur dan een
mailtje naar svdehommel@hotmail.com.
PS. De opbrengst van de Jantje Beton collecte is ruim € 1000,- Van dit bedrag
krijgt de Speeltuinvereniging de helft. Bedankt voor uw gift. Ook alle collectanten,
bedankt voor jullie inzet!

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

7

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-o
 nderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

T. 0522 451748
F. 0522 452687

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

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

Doe mee aan de Atlas Sport Hartstocht op 14 mei
Maak jij graag een wandeling die goed is voor jouw hart en dat van een ander?
Kom dan in beweging en wandel tijdens de Hartstocht op 14 mei mee voor een
gezond(er) hart voor iedereen.
Sportschool Atlas Sport nodigt iedereen graag uit om mee te lopen in het team
Atlas Sport. We gaan voor 15 of 30 kilometer. Meedoen kan zorgeloos. Atlas Sport
maakt een mooie route en zorgt voor eten en drinken tijdens de pauzes. Verder is
er een ‘bezemwagen’ beschikbaar; wie niet verder kan, wordt opgepikt. En achteraf
staat er een lekker drankje klaar in Atlas Sportcafé.
Inschrijven
Aanmelden kan via www.atlassport.nl/hartstocht.
Op weg naar 14 mei
Natuurlijk is het goed je voor te bereiden voor deze wandeling door zoveel mogelijk
kilometers te maken. Vanuit Atlas Sport is er elke zaterdag om 09.30 uur powerwalken; dat is iets meer tempo dan ‘gewoon’ wandelen. Daarmee laat je je lichaam net
iets meer werken waardoor je conditie verbetert. Loop gerust eens mee! De start
is elke week op een andere plek; te vinden op www.atlassport.nl/roosterdewijk.
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Activiteiten in dorpshuis de Schakel
7 mei de Wandeltocht van Schakel tot schakel.
Op veler verzoek is dit jaar de 5 km toegevoegd
30 km start tussen 8.00 en 9.00 uur
20 km start tussen 9.00 en 11.00 uur
10 km start tussen 9.00 en 14.00 uur
5 km start tussen 9.00 en 14.00 uur
7 mei Vrienden van Amstel Live in Koekange
Wij hebben de unieke kans Vrienden van Amstel live te streamen in het dorpshuis.
Zaal open vanaf 19.00 uur. De show is vanaf 20.00 tot 23.00 uur
Daarna is er nog een hele gezellige afterparty
5 juni, 1e Pinksterdag; Spetterend feest in en rondom Dorpshuis de Schakel
Met Koekanger kampioenschap Hollandse spelen, 3 springkussens voor de kids
en vanaf 17.00 optreden van de MOEFFLONS.

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

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange
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Nieuwe voorstelling Roestvrij Theater
over de Tweede Wereldoorlog
Ondergronds
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Wat zou jij doen als je door de Nazi’s gezocht wordt,
maar liever verzetswerk tegen hen verricht?
Zes jongens in Diever gingen letterlijk ondergronds door het graven van een groot hol om uit
handen van de Nazi’s te blijven. Hoelang hou je dat
vol? Hoelang blijft zo’n hol geheim?
We brengen een waargebeurd verhaal tot leven.
Zes spelers vertellen het verhaal van zes dappere jonge mannen die ondergronds
gaan om in het duister tegen de vijand te vechten.
Voor het derde jaar op rij heeft Roestvrij theater, in samenwerking met Theater
Na De Dam, ook dit jaar weer een indrukwekkend verhaal over de Tweede
Wereldoorlog in Diever. De voorstelling ‘Ondergronds’ is gebaseerd op de verhalen
van de verzetsstrijders in het onderduikershol in Diever.
Op de avond van de Nationale Dodenherdenking worden door het hele land, om
21.00 uur, gelijktijdig zo’n 40 verschillende voorstellingen gespeeld welke allemaal
op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.
De spelers worden nauw betrokken bij het maken van deze voorstelling. Ze onderzoeken de geschiedenis en gaan voor een deel de voorstelling zelf vormgeven.
Hierdoor blijven de verhalen en de herdenking van de oorlog ook bij de huidige
generaties levendig.
Regisseur Leander Breen
“Het blijft een bijzonder project, Theater Na de Dam. En misschien dit jaar wel de
meest bijzondere uitvoering, omdat oorlog voor mij nog nooit zo dichtbij heeft
gevoeld. Des te ingrijpende wordt de voorstelling.We brengen waargebeurde
verhalen tot leven. Dit keer doen we dat met zes spelers die zes jonge mannen
vertolken die in Diever letterlijk ondergronds gingen door het graven van een hol.”
Speelster Benthe Dekker (17 jaar) speelt vier jaar lang bij Roestvrij theater“
Na de eerste scriptlezing was ik vooral heel stil. Iedereen was onder de indruk van
hoe heftig het verhaal van de onderduikershol in Diever is. Ik vroeg me hardop af
wat waar was en wat erbij verzonnen was door Leander. Hij vertelde me dat alles
10

echt is gebeurd, maar de letterlijke woorden die gesproken zijn door ons worden
ingevuld. Het is bijna niet te geloven dat het waar gebeurd is. Een verhaal dat positief en vol verzetsdrift begint zo vreselijk eindigt.”
De première van ‘Ondergronds’ is op 4 mei om 21.00 uur, vervolgens is de voorstelling op 6 en 7 mei nogmaals te bewonderen om 20.00 uur.
De voorstelling is geschikt voor bezoekers vanaf 10 jaar en tickets
zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.roestvrijtheater.nl

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Autobedrijf en
Tankstation

DE BOO

Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220
Uw adres voor reparatie, onderhoud
en APK van uw auto.

aanleg
onderhoud

OPENINGSTIJDEN POMP
MET BEDIENING

renovatie

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

tuinhout

24 UUR TANKEN
met tinq-, bank- en giropas!
TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

bestrating

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Vroege Vogelexcursie zaterdag 23 april naar Het Zwarte Gat
Het Zwarte Gat is een prachtig
veengebied ten zuidoosten van
Zuidwolde. Bij velen waarschijnlijk
een erg bekende plek, maar hebt
u de vele vogelsoorten ook kunnen
spotten die zich schuilhouden in dit
gebied.
Met een beetje geluk spot u
misschien wel de ijsvogel die zich
regelmatig in het gebied laat zien.
Op zaterdag 23 april verzamelen we bij de parkeerplaats van het Tonckenshuys om
6.00 uur ’s morgens, om gezamenlijk naar het Zwarte Gat te rijden. Wie op eigen
gelegenheid gaat, kan om 6.15 uur aanwezig zijn aan het eind van De Egge, linksaf
bij de ingang naar het natuurgebied.
Dan kan gezamenlijk dit prachtige gebied worden verkend.
De excursie is gratis en u hoeft zich niet aan te melden.
Voor vragen kunt u terecht bij nvz.vogelwerkgroep@hotmail.com
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Dodenherdenking 4 mei Koekange
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.
Na 2 jaar vanuit huis herdenken zal de Dodenherdenking dit jaar weer fysiek plaatsvinden. De commissie 4 mei nodigt een ieder uit om met ons hen te gedenken die
zich hebben ingezet voor onze vrijheid en ons land.
Men kan zich verzamelen in het Dorpshuis vanaf 19.00 uur, alwaar omstreeks 19.30
uur iedereen wordt welkom geheten.
Vandaar uit wordt een stille tocht gelopen naar het monument aan de Dorpsstraat.
Hier zal om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen en herdenken we daarmee allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden
of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Bij het monument zal ook een “herdenkboom” staan, waarin door leerlingen van de
Rozenbottel en de Prins Johan Frisoschool hun interpretatie van herdenken en vrijheid wordt gehangen, in de vorm van een boodschap, tekening of eigen invulling.
Er zal daar ook gelegenheid zijn daar zelf iets aan toe te voegen, voel u vrij om dit
te doen, ook in de dagen erna.
De jaarlijkse Dodenherdenking wordt georganiseerd door het 4 mei comité waarin
vertegenwoordigd zijn: de gezamenlijke kerken, de scholen en de Belangenvereniging
Koekange.

I nform ati e
Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur per dag
via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website:
www.koekange.praktijkinfo.nl.
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.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl
o.b.s. De Rozebottel:
c.b.s. Joh. Frisoschool:
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Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel. 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel. 451384

A gend a
9 april Giga Speelfestijn - Kantine KV KIA - 10.00-12.00 uur
9 april Paasmarkt - naast kerk Berghuizen - 16.00-19.00 uur
12 april Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging - De Schakel - 20.00 uur
15 april Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
19 april Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
20 april De Koegang nr. 8
23 april	Vroege Vogelexcursie naar Het Zwarte Gat - start parkeerplaats
Tonckenshuys, Zuidwolde - 06.00 uur
23 april Kangoeroeclub KIA- Kantine KV KIA- 10.00-11.00 uur
26 april Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
27 april Koningsvoetbaltoernooi Vitesse'63 - 13.00 uur
29 april Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
29 april Prijsuitreiking Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
4 mei
De Koegang nr. 9
4 mei
Première Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 21.00 uur
6-7 mei Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 20.00 uur
7 mei
Wandeltocht van Schakel tot Schakel - start De Schakel
7 mei
Kangoeroeclub KIA - Kantine KV KIA - 10.00-11.00 uur
7 mei
Vrienden van Amstel Live Streamshow - De Schakel - 20.00 uur
14 mei
Atlas Sport Hartstocht; wandeling
Elke dinsdagavond
1e vr. v.d maand

Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur
Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar:
dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
4 mei 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 28 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

Kaarsen
BEKIJK ZE OOK
IN DE WEBSHOP!

DIP DYE
MARMER

Het Noteboompje.nl
15

Oranje tompoucen
per stuk

75
11.85
1.

Oranje soezen
per stuk

2.20

Verzekerd van gebak

Super vers

voor bij de koffie

van de echte bakker

BESTELFORMULIER Coop Scherff
Inleveren voor maandag 25 april
Naam: ...................................................................................................................

Tompoucen aantal:

Adres: ....................................................................................................................
Tel. nr: ...................................................................................................................
Ook te bestellen via e-mail en telefoon:
scherff.koekange@coop.nl
0522-451331

Koningsdag 08.00 – 18.00 uur

Hemelvaart 08.00 – 18.00 uur

Soezen aantal:

Ophalen in de winkel

1e en 2e pinksterdag 11.00 – 18.00 uur

Coop Scherff Koekange
Dorpstraat 2
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