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Druk bezochte Drentsche brocante fair 
op zaterdag 4 juni bij De Winkel. 
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
11 juni 19.30 uur Ds. Solli ‘t Vonder
12 juni 11.00 uur Ds. De Vries Balkbrug
 15.30 uur Ds. De Haan Zwolle
19 juni 11.00 uur Drs. Ter Velde Wezep
 15.30 uur Ds. Van Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
12 juni 9.30 uur ds. P. de Vries Beilen feest Koekange
19 juni 9.30 uur ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange
12 juni 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf/ W. Muis  Feestweekdienst
19 juni 9.30 uur Ds. H.van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold 

Kerkdiensten

Feestweekdienst: 12 juni

Op zondag 12 juni luidt de Feestweekdienst 
in de Schakel de Koekanger feestweek in. 
Thema dit jaar van de Feestweekdienst luidt: 
MET VERTROUWEN OP WEG.

Aan de hand van enkele bekende Nederlandstalige en Drentstalige liedjes 
gaan we dit thema verkennen samen met DJ Gerjan Bos. We worden ook 
nog begeleid door een combo onder leiding van Agré van Dijk. De geza-
menlijke bijzondere dienstencommissie heeft deze dienst voorbereid. Beide 
predikanten, ds. Henriëtte de Graaf en ds. Jan Muis, leiden deze dienst. Na 
de dienst staat er koffie en limonade klaar. Er is natuurlijk oppas voor de 
allerkleinsten. U/jij komt toch ook? Aanvang: 9.30 uur.

Fietstocht voorheen Vrouwen van Nu

Onze jaarlijkse fietstocht houden we op donderdag 23 juni 2016.
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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur madeliefje
In de beginjaren van mijn huwelijk hadden mijn schoonouders een vakan-
tiewoning op Lauwersoog. Als “armlastig” stel was zo’n vakantieadres best 
wel handig. Maar niet alleen vanwege de centen. Als vogelliefhebber was het 
voor mij goed toeven in het zich ontwikkelende Lauwersmeergebied. Niet 
alleen ‘s zomers, in de winter gingen wij daar ook geregeld heen. Zo zag 
ik daar op een koude winterdag voor het eerst in Nederland de slechtvalk. 
Toentertijd was deze roofvogel een zeldzame wintergast, gelukkig is die 
tegenwoordig in dat gebied zo’n beetje een stamgast.
Voor de vakantiewoning lag een relatief groot grasveld. Het onderhoud 
daarvan stond niet op een hoog pitje, waardoor het rijkelijk bezaaid was 
met madeliefjes. Nu zijn sommige mensen niet blij met deze plant in het 
gras. Echter ik heb nog steeds een prachtige foto van onze jonge, zwarte 
hond tussen de madeliefjes aan de muur hangen. En ik moet zeggen dat ik 
een grasveld met madeliefjes aantrekkelijker vind dan zonder. Tegenwoordig 
laat ik op mijn grasveld de madeliefjes dan ook staan door er eromheen te 
maaien. Er zijn immers al genoeg strak groene velden om ons heen.
Van oorsprong is het een Europese plantensoort. Echter doordat Europeanen 
zich over allerlei delen van de wereld verspreid hebben, komt het madeliefje 
nu ook voor in verschillende delen van Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en 
Zuidoost-Azië. Daar komt bij dat er allerlei kweekvarianten op de markt zijn, 
die menig siertuin opvrolijken. Want dat het madeliefje mooi is, blijkt wel uit 
zijn officiële en wetenschappelijke naam Bellis perennis. Bellis is namelijk de 
Latijnse naam voor mooi. En wat te denken van één van de vele bijnamen, 
namelijk “meizoentje”. Dat is niet voor niets.
Ik denk dat de meeste mensen wel weten hoe een madeliefje eruit ziet. Nog 
geen twintig centimeter hoog met een geelwitte bloempje. Het madeliefje 
behoort tot de familie van de composieten, waartoe ook de paardenbloem 
behoort. Ook zo’n plantensoort die vaak in grasvelden te vinden is. Mocht je 
beide soorten toch willen verwijderen, in een jong stadium zijn ze eetbaar. 
In een salade bijvoorbeeld?

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

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

tel. 06 - 5591 1840

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

Kom naar mijn kraam 
op de jaarmarkt voor een 

leuk vaderdagcadeau 
en aanbiedingen!

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
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Kalverconcert ‘De Bergklanken’

Tussen de kalfjes en de koeien van 
de familie Van der Pol uit Ruinerwold 
hield de jeugd van muziekvereni-
ging ‘De Bergklanken’ haar jaarlijkse 
uitvoering. Dit Kalverconcert stond 
voor een gedeelte in het teken van 
de finale van de Maestro-wedstrijd. 
De tijdens het studieweekend gese-
lecteerde finalisten stonden onerva-
ren op de bok bij het BBB-orkest. Zij 
dirigeerden een zelfgekozen en een onbekend stuk. Winnaar werd Hanna 
Krale. Zij kreeg de gouden baton uit handen van juryvoorzitter Gerard 
Gerrits. Daaromheen lieten de jeugdleden en leerlingen opnieuw zien en 
horen over hoeveel talent zij beschikken. Het BBB-orkest, het JMSE, de bla-
zersklas, de eerstejaarsleerlingen èn de blokfluiters lieten zich van hun beste 
kant zien. Het leverde een brede glimlach op de gezichten van de ruim 200 
bezoekers op.

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’

19 juni Vaderdag
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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 

Met aandacht bereid voor u! 

 

7 dagen per week vers uit eigen keuken 

 Stel zelf uw warme maaltijd samen 

Meer informatie of eerst een keer proeven?   
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028 
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048 
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067 

 Weer woensdag gehaktdag?   
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis ! 

Ook koelvers! 

www.zzwd.nl 

Maaltijdservice Thuis 
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Nieuwe jeu de boulesbaan bij het Hof van Koekange

Het zal u misschien niet ontgaan zijn 
dat er bij het Hof van Koekange een 
nieuwe jeu de boulesbaan is aangelegd 
door Tuincentrum Harm Drost. Deze 
baan vervangt de verouderde baan die 
bij de tennisbaan gelegen was. Na rond-
vraag in het dorp is gebleken dat er 
wel behoefte is aan een nieuwe baan. 
Voor de aanleg van de baan, hebben wij 
als Belangenvereniging Koekange tevens 
een prijs in ontvangst mogen nemen, 
namens de Rabobank voor “beste idee, 
project van 2015”, die dient als finan-
ciele bijdrage. Verder is de baan mede 
mogelijk gemaakt door de subsidierege-
ling van Initiatiefrijk de Wolden en de 
Belangenvereniging Koekange. 
Het spel houdt u fit en vitaal, u bent lek-
ker bezig in de buitenlucht en een gezel-
lig praatje met uw dorpsgenoten. Dus 
komt u rustig met uw familie, vrienden, 
kinderen of kleinkinderen een balletje 
gooien! De baan ligt er voor iedereen!
Komt u ook eens op de inloopdagen in 
het Hof van Koekange, voor een lek-
ker kopje koffie of een lekkere lunch. 
Voor verdere informatie hierover kunt u 
contact opnemen met Johanna ter Haar 
0522-851950.
Wij wensen u veel sport- en spelplezier 
toe met de nieuwe baan!

Belangenvereniging Koekange e.o.
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Vitesse C2 is dit seizoen kampioen geworden

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

21 mei speelden ze 
tegen De Flevo Boys 
thuis. Als C2 die zou 
winnen dan werden ze 
kampioen. 
Flevo Boys stond twee-
de, dus je begrijpt 
het al, het was echte 
kampioenswedstrijd. 
Het was ook erg span-
nend, in de eerste 
helft scoorden wij de 1-0.
Direct na de rust scoorden de Fevo Boys de gelijkmaker.
Maar door de goede inzet van C2 scoorden wij toch het winnende doelpunt. 
Wij wonnen de wedstrijd met 2-1.
Mede door de vele supporters en alle aanmoedigingen. Bedankt allemaal.
 

Groeten Vitesse C2
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Opening nieuw onderdeel Vlinderommetje

Op vrijdag 10 juni om 15.00 uur opent burgemeester Roger de Groot 
Idylle in Zuidwolde. Met dit natuurgebied op het nieuwe bedrijventerrein 
Zuiderkerkes II is de wandelroute rondom Zuidwolde, het Vlinderommetje, 
uitgebreid. Idylle staat voor een veelzijdig en bloemrijk gebied waar allerlei 
insecten, maar ook vogels en andere dieren zich thuis kunnen voelen.
Afgelopen 2 jaar is gewerkt aan het nieuwe deel van het Vlinderommetje. 
De rand van het nieuwe bedrijventerrein Zuiderkerkes II aan de oostkant 
van Zuidwolde is natuurlijk ingericht. Een waterpartij dient als opvang 
voor hemelwater. Een nieuw wandelpad maakt onderdeel uit van het 
Vlinderommetje. Over de geluidswal is een mountainbikeroute aangelegd. 
Er is een bijenhotel geplaatst. En er zijn veel planten, struiken en bomen 
geplant en ingezaaid, ook heesters en bomen met vruchten die voor mensen 
aantrekkelijk zijn om te eten. 
Idylle is er ook voor mensen. Met banken, een picknicktafel, informatiebor-
den en een grote vlonder in de waterpartij is er voor jong en oud iets te 
beleven.  
Idylle is gerealiseerd dankzij steun van de landelijke Vlinderstichting, de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging, gemeente De Wolden en Landschapsbeheer 
Drenthe. Ook is veel te danken aan de talloze vrijwilligers van natuurvereniging 
Zuidwolde, die op allerlei manieren hun bijdragen leverden. 

De Berken 11
Koekange

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

www.natuurlijkonderdak.nl 
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DEZE KOEGANG BIJ 

SPAR 
 

 
Heerlijke zelfgemaakte 

VERSE WORST 
GROF of FIJN volgens oud Drents recept 

 
NU 3.98 per kilo 

 
 

AANBIEDING geldig van 8-6-2016 tot 11-6-2016 
 

KOM OOK LANGS OP DE BRADERIE 
VOOR HEERLIJKE PROEVERIJEN 
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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

Dorpsstraat 33  Koekange 

Tel. 0522-451252

www.schilders.koekange.com

Voor al uw buiten- 
en binnenschilderwerk

wandafwerking
plaatsen van isolerende 

beglazing

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief

06-12362374 / 06-50938266
 schilders@koekange.com

Collecte Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis houdt haar jaarlijkse collecte in de week van 20 
t/m 25 juni. De opbrengst is volledig bestemd voor de afdeling De Wolden. 
Met de opbrengst organiseren wij o.a. een boottocht met de Jan Plezier. De 
laatste jaren hebben wij ook duo-fietsen aangeschaft. In elk dorp staat een 
duofiets. Ook bij u komen de collectanten in deze week aan de deur en wij 
hopen op uw gulle gift. Tip: Bewaar uw kleingeld voor de collecte van het 
Rode Kruis. Wij doen er goede dingen mee in De Woden.

Het bestuur

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57
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Telefonisch bestellen altijd 
mogelijk: 06 42 96 8000

Afhalen en bezorgen buiten 
openingstijden in overleg.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Kosterweg 6, 7949 AM Rogat

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

 

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59  

7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

 
  
  



EMS Handel & Verhuur 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met ons via onderstaande gegevens. 
Wij zijn u graag van dienst!

Een feestje? 
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
- (sta)tafels en banken
- Terrasheaters
- Toiletwagens

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

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
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Duofiets (let op: gewijzigd tel.nr!)
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!

Martha Veldthuis in de beeldentuin van Museum De Wemme

Elk jaar is in de beeldentuin/boom-
gaard van Museum De Wemme in 
Zuidwolde werk van een regionale 
kunstenaar te zien. Dit jaar zijn dat 
de beelden van Martha Veldthuis uit 
Ruinerwold.
Martha Veldthuis is een veelzijdig 
kunstenaar. Zij boetseert met klei 
(gemengd met oxides) en zilverklei, 
maakt schilderijen, miniaturen en 
keramische beelden. De grotere beel-
den, soms op ware grootte, bestaan 
meestal uit meerdere delen, die met 
pen-/lijmverbindingen samengevoegd worden. Soms wordt er een beeld in 
brons gegoten.
Voor Martha is in haar werk de communicatie tussen mensen belangrijk. Zij 
probeert gevoelens, zoals agressie, boosheid, blijdschap, eenzaamheid, ver-
legenheid en arrogantie tot uitdrukking te brengen. 
De beelden bij de Wemme zijn soms vrolijk, soms angstaanjagend en soms 
verdrietig. Iedere bezoeker zal dat steeds weer op zijn eigen manier ervaren. 
In de vitrine in de koffiekamer van het museum exposeert zij een aantal 
zilveren miniaturen. Altijd in combinatie met andere materialen zoals brons, 
hout, glas, steen of zomaar een voorwerp. 
Het werk van Martha Veldthuis is tot eind oktober gratis te bezichtigen. De 
openingstijden van Museum De Wemme zijn: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. 
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GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD altijd scherp!

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

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

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

op de minimarkt in Koekange

Grote krenten- of rozijnenwegge
1900 gram nu 595

8 walnootcaramelrondo’s
super lekker, een traktatie 
nu van 4.95 slechts 395

Heerlijk brood 
alle soorten slechts 140

Alle oerbroden 
licht of donker 195

Deze week in de aanbieding
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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

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

Informatie 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
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 22 juni 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 16 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  8 juni De Koegang nr. 12
11 juni Jubileum 40 jaar vrouwenvoetbal Vitesse ‘63 - sportpark - 
 14.00-18.00 uur
12 t/m 18 juni Koekanger feest
12 juni Feestweekdienst in dorpshuis “De Schakel” 9.30-10.30 uur 
13 juni  Opening feestweek door burgemeester 18.15 uur en kleurwedstrijd in 

dorpshuis “De Schakel” 
14 juni  Fiets(puzzel)tocht start tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf dorpshuis “De 

Schakel” 
15 juni Jaarmarkt 13.00-19.00 uur 
15 juni Sterkste man van Koekange tent open vanaf 19.45 uur 
16 juni  Kinderdag: Activiteit onderbouw 10.15-11.30 uur Spelmiddag boven-

bouw 13.15-15.00 uur
16 juni Drenthe Plat tent open vanaf 19.45 uur 
17 juni Bingo 14.00-16.00 uur; tent open vanaf 13.30 uur  
17 juni Optocht opstellen vanaf 18.30 uur 
17 juni Papa di Grazzi tent open vanaf 21.00 uur 
18 juni Zeskamp 13.00-18.00 uur 
18 juni X-Static tent open vanaf 21.00 uur
17 juni Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
18 juni  Tuinkring Koekange: Tuinstruinen in Steenwijk - vertrek 13.00 uur bij 

de Spar - tot 18.00 uur
19 juni Vaderdag
22 juni De Koegang nr. 13
23 juni Fietstocht Vrouwen van Nu - vertrek De Schakel - 9.30 uur
15 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. 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 - 14.00 uur


