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Regen, regen, regen de laatste weken;
De ijsbaan is (mede hierdoor) goed gevuld en is er klaar voor.

Zal het nog gebeuren in 2015?
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange

25 jan. 9.30 uur Ds. W. Molenaar Meppel 
  1 feb. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  HA

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

25 jan. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Beekhuis Hoogeveen Leerdienst
  1 feb. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Beekhuis Hoogeveen Leerdienst

Gereformeerde kerk, Berghuizen

25 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
  1 feb. 10.00 uur Ds. P. de Vries Beilen

Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl Aandacht geeft kwaliteit

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

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
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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 hertenluisvlieg 
Voor een fotosessie was ik in november 2014 bij een stel kennissen op 
bezoek. Zij wonen in een verbouwde en enigszins afgelegen boerderij, even 
ten noorden van Koekangerveld. Nadat ik mijn rolletje vol had, vertelde de 
vrouw des huizes dat zij in die maand in hun omvangrijke tuin een klein 
beestje in haar haar had gekregen. Uithalen was lastig, dus haar echtgenoot 
erbij geroepen. Die heeft het insect met enige moeite kunnen verwijderen. 
Vanwege hun interesse voor de natuur, wilden ze wel weten welk insect het 
betrof. Na wat boeken en gidsen doorgeplozen te hebben, bleek het een 
hertenluisvlieg te zijn.
De naam beschrijft prima wat voor een soort insect het is. Het behoort tot de 
familie van de vliegen, gedraagt zich als een luis en parasiteert voornamelijk 
op allerlei soorten herten. Ondanks dat de hertenluisvlieg bij veel mensen 
niet bekend is, is het een vrij algemene soort, die in grote delen van Europa 
voorkomt. Met name in Scandinavië komt het veelvuldig voor. De reden is 
dat daar veel herten, elanden en rendieren voorkomen, waar dit insect op 
parasiteert. 
Het insect is niet groot, amper een halve centimeter in lengte. Het afgeplatte 
lichaam is roodbruin van kleur, nogal elastisch van structuur en bedekt is 
met stugge haren. Het heeft relatief grote poten, elk voorzien van grote 
klauwen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het lastig is om een her-
tenluisvlieg te verwijderen, zoals de echtgenoot hierboven ook ondervond. 
Omdat de hertenluisvlieg tot de familie van de vliegen behoort, heeft hij 
na de verpopping wel vleugels. Daar kan hij niet al te best mee vliegen. 
Eenmaal op en gastheer geland, werpt hij de vleugels af, die niet meer zul-
len aangroeien. Voor de rest van zijn leven zal hij het met zijn gastheer 
moeten doen. De paring en de productie van het nageslacht vinden daar dus 
ook plaats. Het vrouwtje brengt overigens slecht één larve per keer groot. 
Die ontwikkelt zich in haar lichaam en voedt zich met afscheidingen uit een 
speciale klier.

Paul Mentink
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Steenberger Esweg 31  |  Zuidwolde
t. (0528) - 362 889  |  m. 06 - 285 40 845
e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 

‘Verhalen rond de Kachel’

Op vrijdagavond 31 januari a.s. zal er in ‘De Hooiberg’ van Landgoed 
Welgelegen te Koekange wederom een verhalenavond plaatsvinden.
Aanvang om 20.00 uur, Hooiberg geopend vanaf 19.30 uur.
Op deze avond zullen optreden:
Marga Kool, Jan Henk de Groot Gezienus Omvlee en Joop Posthoven.

Marga Kool draagt voor uit eigen werk.  Gezienus Omvlee uit Emmen draagt 
light-verse gedichten voor. Jan Henk de Groot zorgt voor het muzikale inter-
mezzo. De open podiumplek is voor Joop Posthoven.
Presentatie Ria Westerhuis. Techniek Rob Zandgrond.
De keuze van de artiesten en de muzikale omlijsting staan garant voor een 
ontspannen avond uit. 

Reserveren via telefoon: 0522 451771 Familie Bout Welgelegen.
Of via mail: info@welgelegen.com 
Adres: Prinsesseweg 8, 7958 RT, Koekange
Entree: € 12,50 inclusief koffie en eigengebakken koek bij aanvang.
De laatste avond van dit seizoen vinden plaats op: 6 maart 2015 met o.a. 
Roelof Keen, Bertus Veeningen en Eva Waterbolk en Roelof Vos.

Tegenvallende 
CITO-resultaten?

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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Heropening
Na 10 jaar schoonheidsbehandelingen gegeven 
te hebben in mijn ‘huisje’ is het nu eindelijk zo 
ver. In dit jubileumjaar openen wij de nieuwe 
schoonheidssalon, wij zijn erg trots en blij onze veel 
grotere en gemoderniseerde schoonheidssalon te 
mogen presenteren.
 
Wij nodigen u van harte uit dit te vieren met 
een hapje en een drankje tijdens de feestelijke 
heropening. Op deze dag kunt u rond kijken in de 
nieuwe behandelruimtes, de workshop/winkelruimte 
en kennis maken met het nieuw opgenomen merk 
Decléor.

Neem familie en/of vrienden mee, iedereen is 
welkom op deze feestelijke dag.

Heropening Boerlanderij Beautysalon.                                                                                                    
Vrijdag 30 Januari a.s. 15.00-21.00 uur.

Kanaalweg 5, 7932 PV Echten (Dr.)
06 - 270 285 03, info@boerlanderij.nl, www.boerlanderij.nl
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12,5% KORTING
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Bingo 2015

Afgelopen zaterdag 3 januari organiseerde de activiteitencommissie van 
dorpshuis de Schakel de meest, hilarische, verrassende BINGO.
Om 20:00 uur stroomden de mensen binnen, iedereen kreeg een 
Nieuwjaarsdrankje aangeboden en om 20:30 uur begon het feest. Voor de 
pauze werden er drie ronden bingo gespeeld waaronder een staande bingo 
voor dames boven de 18.
De prijs was een miniworkshop, aangeboden door autobedrijf Slagter, de 
winnares mag 5 andere dames meenemen en deze dames gaan met een auto
een wiel verwisselen, olie peilen, koelvloeistof checken, enz. Deze prijs is 
gewonnen door Roselie Heuvelman.
Na de pauze werden er weer 3 ronden bingo gespeeld en ook werd er weer 
een staande bingo gespeeld maar dan alleen voor mannen boven de 18.
Bij de mannen kon men een kookworkshop winnen, de winnaar mag 5 
andere heren meenemen en zij moeten een 3-gangen-menu maken voor hun 
vrouwen (resp. vriendin, moeder). Deze kookworkshop is aangeboden door 
dorpshuis de Schakel en is gewonnen door Bertro Heuvelman.
De staande bingo voor onder de 18 is gewonnen door Jordy Prent, hij heeft 
een bioscoopbon gewonnen.
De meest hilarische ronde was toch wel de polonaiseronde. Polonaise lopen 
en als de muziek stopt, gaan zitten en spelen met het kaartje wat op tafel 
ligt,
3x polonaise lopen en 3x op een ander kaartje spelen.
In de pauze werden er kaartjes verkocht voor de superronde.

De prijzen van de superronde waren allemaal waardebonnen die beschikbaar 
waren gesteld door de middenstand van Koekange.
De opbrengst van deze superronde gaat naar een goed doel, te weten de 
Speeltuinvereniging de Hommel in Koekange.
Wij hopen dat ze een paar mooie activiteiten voor de jeugd kunnen organi-
seren of evt. de speeltuin opknappen.
De 3e prijs is gewonnen door Tineke Karsten, de 2e prijs door Karin Holties 
en de hoofdprijs is gewonnen door Nathalie Ems.
De hele avond werd aan elkaar gepraat door Bernold en Jesse.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie grote opkomst en 
voor de gezelligheid tijdens en na de bingo.
Boerlanderij Danica Boerland, Tuincentrum Harm Drost, Spar Koetsier, 
Autobedrijf Slagter, Hairfashion Koekange, Uw Drogisterij Jeannette, 
Schildersbedrijf Bakker en Stoffer, ’t Woonhuus, Kapsalon Anneke, de 
Brouwmeester, de Kapsalon, Kuiper Koekange, Autobedrijf de Boo, kapsalon 
Gejanca, Autobedrijf Gritter, Grondboorbedrijf Klinge, dorpshuis de Schakel, 
Henk Geerts de bingomaker, en natuurlijk de activiteitencommissie, allen 
heel heel hartelijk dank.
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

De Wolden’s got Talent
Wie doet er mee met de grote De Wolden got Talentshow op vrijdag 13 
februari in De Wijk? Het Brede School Team organiseert i.s.m. Ronald Buld 
een talentenwedstrijd in De Wolden.
Wij zoeken talentvolle kinderen uit de gemeente om op vrijdag 13 februari 
een spetterende show te laten zien. Kun jij goed goochelen, gymen, zingen, 
muziek maken, of misschien wel iets heel anders en wil je dat laten zien in 
een talentshow, dan nodigen wij je uit om mee te doen.
Om zeker te weten dat we de allergrootste talenten laten zien organiseren 
we voorrondes waarvoor je je  kunt schrijven, daarna hoor je of je mee mag 
doen met de grote show op 13 februari.
De voorrondes zijn op:
maandag 19 januari, om 15.30 uur in de Boerhoorn, Zuidwolde
dinsdag 20 januari om 15.30 uur in de Buddingehof, Ruinerwold
woensdag 21januari om 15.30 uur in de Havezathe, De Wijk
donderdag 22 januari om 15.30 uur in de Tump, Ruinen.
Meld je snel aan voor één van deze gezellige en spannende middagen om 
jouw talent te laten zien, alleen of samen met je vrienden.
Je kunt je aanmelden met een mailtje naar cultuurcoach@dewolden.nl
Deze informatie vind je ook in de activiteitenkalenders 
en op www.dewoldensport.nl.
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Meedoen!

Op 15 februari verleent de Johan Friso-school in Koekange medewerking 
aan een kerkdienst in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen. Deze kerk-
schooldienst heeft als thema “Meedoen!”. Dit onderwerp is gekozen aan de 
hand van de godsdienstmethode die in de school wordt gebruikt. De kinde-
ren van de Johan Friso-school zijn op allerlei momenten in deze dienst actief 
betrokken, ook in de voorbereiding. Het Bijbelverhaal gaat over 4 mannen 
die zich inspannen om een zieke vriend bij Jezus te brengen. Voorganger 
is ds. Jan Muis. We hopen dat zoveel mogelijk ouders en kinderen in deze 
dienst aanwezig zullen zijn. Andere belangstellenden zijn natuurlijk hartelijk 
welkom. Het belooft een mooie feestelijke dienst te worden. We beginnen 
om 10.00 uur.

Vriendelijke groet, mede namens het personeel 
en de kinderen van de Johan Friso-school

J.W. Muis
 
 

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Ken uw streek

Evenals voorgaande jaren wil de Historische Vereniging weer een avond “Ken 
Uw Streek” organiseren. 
Deze avond is niet alleen bedoeld voor nieuw ingekomenen maar ook voor 
mensen die wat meer van de eigen streek willen weten. 
Wij willen deze avond houden op dinsdag 10 februari 2015 in ons onderko-
men onder de molen in De Wijk. De heren Jan Bolling en Aaltienus Buiter zijn 
weer bereid om deze avond te verzorgen.
Wanneer u wilt deelnemen aan deze avond dan dient u zich voor 5 februari 
op te geven bij: Jan Bolling De Wijk, tel. 0522 441618 of bij Aaltienus Buiter 
Koekange, tel. 0522 451682.
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Party service

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

Steunpunt Vrijwilligerswerk: NL Doet
Het voorjaar lijkt nog ver weg maar nog even en dan is het weer tijd voor 
NL Doet! Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met 
duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert ieder-
een om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. 
Heeft uw organisatie nog een klus maar te weinig handen om het te doen? 
Dit is uw kans! Meld uw klus aan en laat weten dat u vrijwilligers nodig heeft 
om uw klus te klaren. 
Op www.nldoet.nl vindt u een handig klushulp en talloze tips die u helpen bij 
de voorbereiding. En heeft u uw klus duidelijk omschreven, plaats deze dan 
zo snel mogelijk op de site van NL Doet en het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Financiële middelen
Heeft u onvoldoende financiële middelen voor uw klus? Het Oranje Fonds 
kan u daarbij helpen met een bijdrage tot € 400,-, bijvoorbeeld voor materi-
aal, entree of vervoer. Doe dit wel vóór 1 februari a.s.! Het speciale aanvraag-
formulier en completen voorwaarden vindt u op nldoet.nl
Heeft u nog vragen over NL Doet?
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk bevindt zich in ontmoetingscentrum de 
Boerhoorn te Zuidwolde, en de Havezate te De Wijk. 
Tel.: 0528 – 378686, mail: steunpuntvrijwilligerswerk@dewolden.nl, site: 
www.vrijwilligerswerkdewolden.nl.

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   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49
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Winterse taferelen bij toneelvereniging ’De Morgenstond’

In een klein dorp in Drenthe heeft de ijsver-
eniging al jaren een mooie ijsbaan met een 
ouderwetse keet naast de baan. Het bestuur 
van de ijsbaanvereniging doet zijn best 
om de boel draaiende te houden, maar het 
onderkomen en de apparatuur hebben hun 
beste tijd gehad.
 
Als de verhuurder van de grond waarop 
de ijsbaan ligt van de ene op de andere 
dag zijn land wil verkopen, dreigt er zwaar weer voor de schaatsers. De 
verhoudingen raken in de kleine dorpsgemeenschap ernstig onderkoeld… 
En of de bevroren verhoudingen nog ontdooien?
  
Waar:  Dorpshuis ‘De Schakel’, Margrietlaan 1, Koekange

Wanneer: Basisschoolkinderen vrijdag 30 januari 19:30 uur
 Middagvoorstelling zaterdag 31 januari 14:00 uur
 Iedereen zaterdag 31 januari 20:00 uur

- 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

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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Jeugddienst over drugs-verslaving op 25 januari 
in Berghuizen

Iedere jeugddienst is natuurlijk bijzonder, maar deze nog meer dan andere. 
In de eerste plaats omdat we een bijzonder goede gospelgroep hebben uit-
genodigd: Sinjael. Kijk even naar hun site en verheug je op hun muziek! In 
de tweede plaats zal deze dienst in het teken staan van verslaving. Ik hoor 
steeds vaker dat het gebruik van drugs in onze omgeving zorgwekkend is. 
In deze dienst wordt daar inhoudelijk bij stil gestaan door iemand die weet 
wat dit betekent. Ik hoop dat jongeren met elkaar afspreken om naar deze 
dienst toe te gaan en dat ouders hun kinderen daarin stimuleren. Ook voor 
ouders lijkt mij dit een belangrijke dienst. De dienst begint om 19.00 uur.

Informatie-avond in Berghuizen over drugs op 27 januari
Met het oog op het toenemend drugs-gebruik in onze regio wordt een infor-
matie-avond gehouden in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen, in samen-
werking met de PKN-kerken uit Ruinerwold, Koekange en IJhorst-De Wijk. 
Belangstellenden (nadrukkelijk ook niet-kerkelijk!) zijn van harte welkom. We 
richten ons deze avond op ouders van jongeren en niet op jongeren zelf. We 
gaan er van uit dat jongeren in het onderwijs voldoende voorlichting krijgen 
of gekregen hebben. Tijdens deze avond zal er informatie gegeven worden 
door een preventie-medewerker van Verslavingszorg Noord Nederland en 
door een wijk-agent van politie-Drenthe. Er zal niet alleen belangrijke infor-
matie worden gegeven maar er is natuurlijk ook voldoende tijd om vragen te 
stellen. De avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur.

Jan Muis

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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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

Scandinavische avond in de Veldhoek Koekangerveld

Na de geslaagde Franse avond opnieuw een verrassende verwenavond voor 
de liefhebber van cultuur, reizen en lekker eten.
Kom kijken, luisteren en proeven! Entree € 5,00 inclusief koffie/thee en hap-
jes. Aanvang 19.30 uur. Overige consumpties voor eigen rekening. Graag 
aanmelden bij Ank van Strien: am.vanstrien@planet.nl.

06 55504826
VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL

WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning
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op de minimarkt in Koekange

10 roomboterpunten 
van 4,95  nu 395

Nieuw 
10 stukjes koek
caramel, kirsch of rumrozijn nu 395

Fries suikerbrood nu 250

Landgoed “Welgelegen”
Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
  Geopend elk weekend in de 

maanden juni, juli en augustus.
 Groepen op afspraak.
•  een feestje, verjaardag, iets anders 

te vieren of vergaderen, in de 
‘Hooiberg’.

• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden

Kortom “Welgelegen” meer dan een 
bezoek waard!

Bezoek ook: www.welgelegen.com

Fam. Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771  info@welgelegen.com

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

KOELKAST STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.

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

Gezocht:
Zaalvoetbalschoenen maat 34
Tel. 0522-261574.

In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange  Telefoon 0522-451236
www.koekange.praktijkinfo.nl Fax: 0522-451103
apotheekkoekange@kpnmail.nl 

Te koop: Openhaardhout in grote 
zakken - Amerikaans eiken - gedroogd. 
Lange brandduur - vaste lage prijs van 
€ 5 per zak - Monique Dokter De Wijk 
06-83351006.

Zing je FiT - Berghuizen en Zwolle

We worden allemaal een dagje ouder, maar 
we moeten wel fit blijven!
• Ons wordt geadviseerd te sporten.
• Om onze hersens aan de gang te houden 
moeten we muziek maken.
Laten we ons daarom FiT Zingen; twee 
vliegen in een klap!
Zing je ‘FiT’ 1x per maand in Berghuizen/
Zwolle.
Een groep kan starten met minimaal 5 tot 
maximaal 15 personen. In januari 2015 starten de lessen in Berghuizen. In 
februari 2015 starten de lessen in Zwolle.
Lees op mijn site en wordt overtuigd!
Voor meer informatie: Bel: 0522 – 451026 / 06 37423828 of mail: 
e.steffersdekker@hetnet.nl
www.zangpraktijkruinerwold.nl

Groepsles met pianiste Masha Galparina.



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 4 februari 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 29 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

21 jan. De Koegang nr. 2
21 jan. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
24 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00-22.00 uur
25 jan. Jeugddienst ‘Drugsverslaving’ - Geref. kerk Berghuizen - 19.00 uur
27 jan.   Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
27 jan. Info-avond - Geref. kerk Berghuizen - 20.00-22.00 uur
29 jan.  Scandinavische avond, kijken, luisteren en proeven - De Veldhoek 

Koekangerveld - 19.30 uur
30 jan. Toneeluitvoering de Morgenstond, Basisschoolkinderen - 19.30 uur
30 jan. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
30 Jan. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
30 jan. Toneeluitvoering de Morgenstond, Basisschoolkinderen - 19.30 uur
31 jan. Toneeluitvoering de Morgenstond, Middagvoorstelling - 14.00 uur
31 jan. Toneeluitvoering de Morgenstond, Iedereen - 20.00 uur
31 jan. ‘Verhalen rond de Kachel’ - Welgelegen - 20.00 uur
  4 feb. De Koegang nr. 3
  4 feb. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
  9 feb.  Lezing Marga Kool over het waterschap, de Veldhoek Koekangerveld 

20.00 uur
10 feb. Ken uw streek; Historische vereniging
12 feb. Lezing Meer over het weer. Klimaatverandering?; PCOB
13 feb. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
15 feb.  Kerkdienst m.m.v. Johan Frisoschool - Geref. kerk Berghuizen - 
 10.00 uur
17 feb.   Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
18 feb. De Koegang nr. 4
18 feb. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
22 feb.  Labyrint-festijn met Sig Lonegren, de Veldhoek Koekangerveld - 

10.00-16.00 uur
27 feb. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a, 
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 - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m 
sept. 19.30-20.30 uur

Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo


