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Koekange
kleurt “paars”.
De aanleg van glasvezel
in pilot De Wolden is
inmiddels gestart in
Koekange.

Foto: eFHa

Inschrijven voor
“paars” kan nog altijd.

NIEUW!

Winterfair Koekange
Wanneer : Zaterdag 10 december van 17.00 - 21.00 uur
Waar
: Dorpshuis de Schakel en schoolpleins OBS de Rozebottel
Lijkt het u leuk om op deze fair te staan?
Wij zijn op zoek naar: Ondernemers, creatievelingen, hobbyisten, verenigingen enz.
Meld u dan aan voor 15 november a.s. via: winterfairkoekange@gmail.com.
Voor verdere informatie en prijzen, kunt u contact opnemen met José Slagter:
0522-452649
Na afloop Winterfairbal in het Dorpshuis!

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
6 nov
11.00 uur Ds. Hidding
Bunschoten
15.30 uur Ds. L. de Jong
Hoogeveen
13 nov. HA 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. Sollie
Meppel
Gereformeerde kerk, Berghuizen
6 nov.
10.00 uur Ds. H. Linde
13 nov.
10.00 uur Ds. Th. Veenstra

Hoogeveen
Havelte

Protestantse Gemeente Koekange
6 nov.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf
13 nov.
9.30 uur Ds. R. Kloosterziel

Zo. na dankstond/ HA
Ruinerwold

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
Telefonisch bestellen altijd
mogelijk: 06 42 96 8000
Afhalen en bezorgen buiten
openingstijden in overleg.
Kosterweg 6, 7949 AM Rogat
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Stukje Natuur appelvink
Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat er in Nederland regelmatig
berichten stonden over gekraakte panden. Begonnen in de jaren zeventig
en tachtig, om na een periode met relatieve stilte, aan het begin van deze
eeuw weer even op te bloeien. Sinds 2010 is het in Nederland echter verboden. Maar niet alleen mensen kraken, ook in de dierenwereld is het een
fenomeen. Zo zijn er verschillende gevallen bekend van een huismus die het
nest van een huiszwaluw kraakte. Of wat te denken van de aardhommel,
die in staat is het nest van een andere kolonie over te nemen. De krakende
koningin doodt dan eerst de gekraakte koningin en gebruikt dan dit nest als
ware het haar eigen.
Er is ook een andere manier van kraken, noten moet je kraken voor consumptie. Nu zijn gekraakte noten kant-en-klaar in een supermarkt te koop.
Dieren zul het echter zelf moeten doen. Zo leeft onder andere in Scandinavië
en de Alpen een vogel met de zeer toepasselijke naam notenkraker. Hij voedt
zich met de zaden van dennen en hazelaar.
Maar er is één vogel in onze contreien die het kraken van noten en pitten tot
een ware kunst heeft verheven. Het is de prachtige appelvink. Deze vogel
is namelijk in staat om de pitten van kersen te kraken. Wie ooit eens op een
kersenpit heeft gebeten, weet hoeveel kracht daarvoor nodig moet zijn.
Daartoe is deze vogel uitgerust met een relatief grote kegelvormige snavel.
Aan die snavel, alsmede zijn forse postuur, is hij goed te herkennen. Het
formaat is iets groter dan een huismus. In de vlucht is hij te herkennen aan
zijn witte vleugelstrepen en de witte eindband aan zijn staart.
Makkelijk herkennen is natuurlijk alleen mogelijk als hij zich laat zien. Daar
zit voor deze vogel vaak het probleem, hij gedraagt zich nogal schuw. Hij
beweegt zich voornamelijk hoog in de toppen van bomen, met name in het
broedseizoen. Buiten die periode wil hij zich nog wel eens laten zien, zoals
meerdere keren in mijn walnotenboom.
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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Bouwbedrijf KRALE v.o.f.
Bel ons vrijblijvend voor al uw
Openingstijden:
Maandag - vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit

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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NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

“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

Sport
Kangoeroeclub KV KIA
Naar aanleiding van het GigaSpeelFestijn op het korfbalveld van KV KIA op
zaterdag 3 september j.l. zijn we gestart met een Kangoeroeclub.
De Kangoeroeclub is voor kinderen t/m 7 jaar die zo op een speelse wijze
kennis kunnen maken met het korfballen. Ze leren hoe ze om moeten gaan
met een bal en doen leuke spelletjes, alles in het thema van korfballen.
We hebben nu 3 keer de Kangoeroeclub gedaan op de accommodatie van
KV KIA en hieraan hebben ongeveer 20 kinderen meegedaan. Ook hebben
wij al aanmeldingen mogen ontvangen van kinderen die verder willen als
Kangoeroe bij KV KIA.
Wij gaan dan ook door in het Dorpshuis “de Schakel”, eens in de twee weken
op zaterdagmorgen. Dus wil je wel eens zien wat korfballen is, en of het
iets voor jou is, kom dan ook op één van onderstaande zaterdagen van
10.00 tot 11.00 uur naar het Dorpshuis. Hier staat dan een enthousiaste
Kangoeroeclubtrainer op jou te wachten.
We beginnen 12 november, de tweede keer is op 26 november en de laatste
keer in 2016 op 10 december. Daarna gaan wij in januari 2017 weer verder. Deze datums gaan we dan wel communiceren via de website en in de
Koegang.
We hopen dat er nog meer kinderen zich zullen aanmelden zodat we er een
leuk clubje van kunnen maken.
Hieronder nog wat foto’s van de trainingen die geweest zijn.

Tijdens het SpeelFestijn hebben we onder
alle aanmeldingen een KIA T-shirt verloot.
De winnaar was: Sanne Hartholt.
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Eet smakelijk!
De makkelijke maaltijdservice
• Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief
zoutarme, gemalen en gluten & lactosevrije maaltijden, soepen,
salades en nagerechten.
• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks
bereid.
• Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het
voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
• Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk
voor online bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde
SPAR.
Wilt u meer informatie?
Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.

Eet smakelijk
SPAR supermarkt
PARTY service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26
Koekange
www.sparkoekange.nl
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Houtje touwtje

Wie zijn ogen de kost geeft ontvangt
vanzelf een beloning. Dat overkwam
mij toen ik onlangs vanuit Hoogeveen
huiswaarts reed naar Koekange. In het
haastige tijdperk met veelal (zwaar)
gemotoriseerde tractors in (soms) ontzagwekkende hoogtes met reuzen banden was het aan de Oshaarseweg dat

de nostalgie mijn blik trof. Een boer
-wat klein van formaat met
kromme



handen en zo te zien al flink gevorderd in leeftijd- was aan de rand van zijn




weiland bezig stukjes omheining
te vervangen.
En
dat in een werktempo
waarbij ik mij afvroeg of 
het allemaal wel
af zou komen die dag. Maar wat

mij echt trof was de simpele wijze van zijn vervoer: een prachtige knol inge

spannen met eenvoudige dikke touwen als leidsels voor een oude platte kar

met daar op paaltjes en draad.
Na een gezellig babbeltje en een paar foto’s
(de beste man zelf wilde helaas niet in beeld) was het eerste wat ik thuis
gekomen deed..... de cd van Wim Sonneveld opzetten en het nummer “Mijn
Dorp” weer eens luisteren. Hoe een stukje “vroeger” een mens zowaar gelukkig kan maken.
Met warme herfstgroet, Wout            

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

ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper
Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Woningbouw in Koekange
Maandag jl. werd door de gemeente een inloopavond gehouden om de bewoners van Koekange te informeren over woningbouw in het dorp. Een aantal
enthousiaste, potentiële kavelkopers hebben zich gemeld bij de gemeente
om te praten over de herontwikkeling van het voormalig korfbalterrein. De
gemeente is met hen in gesprek gegaan over het realiseren van bouwkavels
aan de Meidoorn.
Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundige verkaveling voor het bouwen van een rijwoning (3), twee-onder-een kap en vrijstaande woningen.
Deze verkaveling werd in een druk bezocht dorpshuis getoond aan ca. 50
belangstellenden. Over het algemeen werden de plannen positief ontvangen.
De gemeente zal in de toekomst het stedenbouwkundige plan uitwerken
naar een bestemmingsplan op basis waarvan een vergunning voor het bouwen van een woning kan worden aangevraagd.
Het plan wordt gemaakt op verzoek van een paar concreet belangstellenden,
maar er zijn nog kavels beschikbaar.
Heeft u belangstelling of heeft u vragen? Dan kunt u contact met de gemeente opnemen.
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Dorcas voedselactie 5 november 2016
“Doe een boodschapje extra voor Zamir”.
Ook dit jaar wordt de voedselactie weer gehouden in diverse kerken en
supermarkten in Ruinerwold en Koekange. Het thema van de 21ste Dorcas
Voedselactie is ‘Doe een boodschapje extra voor Zamir’.
In de COOP Ruinerwold en De Spar Koekange zal de voedselactie
worden gehouden op zaterdag 5 november, van ca. 9.00-16.00 uur.
In de supermarkten delen vrijwilligers voedsellijstjes uit aan het winkelend
publiek. De klanten kunnen producten van het lijstje kopen en afgeven aan
de vrijwilligers.
Uit de ingezamelde boodschappen stelt Dorcas voedselpakketten samen
voor mensen in Oost-Europa die door ziekte, ouderdom, beperkingen of
rampen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Met een financiële bijdrage in de
collectebus worden o.a. de transportkosten betaald.
Mensen in nood en diepe armoede kunnen van het ingezamelde geld een
opleiding volgen, begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt en toegang krijgen
tot een microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap te kunnen kopen. Zo
verdienen zij brood op de plank voor zichzelf en voor anderen.
Doet u ook weer mee?
Dorcas Werkgroep Ruinerwold/Koekange

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

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
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Glasvezel De Wolden finalist bij European Broadband Award
Op 14 november worden in Brussel door Europees commissaris van Digitale
Economie en Samenleving, Günter Oettinger
de European Broadband
Awards uitgereikt. In de categorie ‘Socio-economic impact and affordability’
is Glasvezel De Wolden één van de finalisten. Het Drentse motto “doe maar
gewoon” werd door Glasvezel De Wolden omgesmeed tot “We doen het
gewoon!” Dit bewonersinitiatief besloot om bij gebrek aan actie van de commerciële marktpartijen zelf breedbandinternet aan te leggen in de gemeente.
Glasvezel De Wolden benadrukt een initiatief voor bewoners, door bewoners
te zijn. Directeur Gerhard Kippers legt uit dat het initiatief 10.000 huizen
over een oppervlak van ongeveer 230 vierkante kilometer gaat aansluiten.
“Wij willen iedereen in onze gemeente voorzien van een snelle en toekomstbestendige internetverbinding via glasvezel. Mét keuzevrijheid en zonder
daar meer voor te moeten betalen dan elders in het land. Het doel is iedereen in de gemeente geheel kosteloos aan te sluiten op een state-of-the-art
glasvezelnetwerk, béter dan wat commerciële bedrijven doen en zonder
aansluitkosten te vragen. Van de huizen en bedrijven in de kernen tot en met
de meest afgelegen vakantieparken, campings en boerderijen. Tot wel 1.000
mbit up en down tegen een betaalbare prijs beschikbaar voor iedereen en
zelfs 10.000 mbit up en down voor wie écht het snelst mogelijke internet
wil!”
De Europese Commissie heeft de European Broadband Award in het leven
geroepen om het uitwisselen van kennis te stimuleren. Door voorbeeldprojecten met een award te belonen, hoopt men een bijdrage te leveren aan
het behalen de Europese breedbanddoelstellingen. In 50 procent van de
huishoudens heeft men over ruim vier jaar 100 Mbps aan snelheid, zo is de
wens van ‘Europa’.
Een jury van 5 internationale
experts
op het gebied van
breedband zullen de
winnaars in de vijf
categorieën kiezen.
Op 14 november
2016 zal Europees
commissaris
van
Digitale Economie en
Samenleving, Günter
Oettinger, de prijzen
uitreiken aan de winnaars.
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Glasvezel De Wolden gaat graven!

Maandag 24 oktober 2016 jl. heeft Glasvezel De Wolden in Koekange de
eerste schoppen de grond in gestoken om met de aanleg van het snelste
glasvezelnetwerk in Nederland te beginnen. De week ervoor startte hoofdaannemer Siers reeds met de civiele werkzaamheden.
Glasvezel De Wolden is een initiatief door bewoners, voor bewoners dat in
de hele gemeente De Wolden glasvezel gaat aanleggen. Van de huizen en
bedrijven in de kernen tot en met de meest verafgelegen huizen en boerderijen in het buitengebied, zonder aanlegkosten of buitengebiedstoeslagen
en met abonnementen voor normale, landelijke prijzen, zonder extra kosten
voor het initiatief. Het bewonersinitiatief heeft in de afgelopen twee jaar de
interesse in de gemeente gepeild, providers op het netwerk uitgenodigd, de
financiering rond gekregen, heeft zelfs een BV opgericht voor de aanleg en
het beheer van het netwerk en is nu dan eindelijk zover dat er echt aangelegd kan gaan worden.
Het netwerk van Glasvezel De Wolden wordt een state of the art glasvezelnetwerk waarop (en dat is echt heel bijzonder) snelheden tot wel 10.000
Mbit upload en download mogelijk zijn voor zeer concurrerende prijzen.
Dankzij een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen als provincie, gemeente, bedrijfsleven en natuurlijk de vrijwilligers uit de gemeente
De Wolden is het mogelijk dat dit project van start kan.
Hartelijke groet, Communicatieteam Glasvezel De Wolden

slagter
TECHNIEK
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Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
15% korting op alle behandelingen
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
   natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
  
Als je een
vervolgafspraak
maakt voor in de
Bel  gerust!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
maand
januari, dan   krijg je normaals

Decembermaand Actie!

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

  
  
  
  
  
  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
15% korting!!
        NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
   Bel  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
nu alvast voor een afspraak! VOL=VOL!!
Cadeaubon ook mogelijk vanaf €10,00
  
  
  
  

T. 0522 451748
F. 0522 452687

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Kapsalon

Sonja
Voor Hem en Haar
De Wilgen 10
7958 VG Koekange
0522-451577
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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

Obligaties Vitesse’63
In verband met de financiering van de kantineverbouw in 2008 zijn er obligaties verkocht. Volgens het obligatiereglement moet jaarlijks (2009-2018)
op de ledenvergadering een loting plaatsvinden waarna de uitgelote obligaties kunnen worden verzilverd.
Daarom zijn op de ledenvergadering van 18 oktober 2016, 17 obligaties uitgeloot. Dat is 9% van het totale aantal van 183. Bezitters van de betreffende
obligaties krijgen ook persoonlijk bericht. De volgende obligaties zijn uitgeloot: 7 11
17
43
49
65
66
69
74
131
144
145
150
151
160
164
174			
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van Vitesse’63,
zie www.vitesse63.nl.

Sinterklaasintocht
Beste ouders/verzorgers,
Het is bijna weer zo ver! Zaterdag 19 november komen sinterklaas en zijn
pieten aan in Koekange. Het is de bedoeling dat we ze ontvangen bij de
Hervormde Kerk om 13.00 uur.
Nadat wij de Sint vrolijk welkom hebben geheten, starten we de optocht
door het dorp. Om 13.30 eindigt de optocht bij dorpshuis “de schakel”, daar
mogen alleen de kinderen t/m groep 4 mee naar binnen voor de pietendisco.
De kinderen kunnen om 14.30 uur opgehaald worden.
Wij kijken er naar uit!
De hulppietjes van sinterklaas

Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84
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Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Vanaf zaterdag 5 november wordt elke zaterdag
vanaf 11:30 uur weer warme SNERT verkocht.
Snert coupon
Tegen inlevering van deze
Coupon 1snert voor € 3.00

Voor vragen kunt u bellen of mailen.
Tel
Fax
Mail

Alleen geldig op 5+12 november 2016

Wat je dichtbij haalt is lekker!
Spar Koetsier
Dorpsstraat 26
7958 RN
Koekange
www.sparkoekange.nl

0522-451331
0522-452124
spar@koekange.com

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Te koop:
3 plastic regentonnen met deksel
en 6 plastic bakken met deksel
(ong. 65 liter) en 8 plastic tonnen
met schroefdeksel (ong. 60 liter) Tel.
0522-442654.

Gevonden:
Zondag 30 oktober jl. op fietspad
Oshaarseweg een z.g.a.n. dikke grijze
wollen handschoen, merk Thinsulate
(volwassen maat).
Op te halen: Sportlaan 19 in Koekange

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Informatie
Alarmnummer:
112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo.

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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Agenda
2 nov. De Koegang nr. 21
3 nov. 	 Opgave greppeltocht - achterzaal dorpshuis de Schakel - 20.00 uur
4 nov. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
9 nov. Rond de tafel gesprek - De Schakel - 19.45 uur
10 nov. Mantelzorgdag
12 nov. Training Kangoeroeclub dorpshuis de Schakel 10.00-11.00 uur
12 nov. Radio Drenthe met Hemmeltied - De Veldhoek - 10.00-12.00 uur
12 nov. Greppeltocht - De Schakel
16 nov. De Koegang nr. 22
16 nov.	Onze High Tea bij Akke. Zelf gerechten meenemen.
zie www.tuinkringkoekange.com
16 nov.	Bijbelquiz Ruinen (Mariakerk), Quizmaster; burgemeester R. de Groot kerk open 19.45 uur, aanvang quiz 20.15 uur
18 nov. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
18 nov. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
19 nov. Sinterklaasintocht; ontvangst Herv. kerk - 13.00 uur
22 nov. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
25 nov. 	 Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 nov. Training Kangoeroeclub dorpshuis de Schakel 10.00-11.00 uur
30 nov. De Koegang nr. 23
2 dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
9 dec.	Vuurwerkshow - achter op het terrein van Kuiper Koekange - vanaf
19.00 uur
10 dec. Training Kangoeroeclub dorpshuis de Schakel 10.00-11.00 uur
10 dec. Winterfair - De Schakel en schoolplein De Rozebottel - 17.00-21.00 uur
13 dec. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
14 dec. De Koegang nr. 24- laatste Koegang van 2016
16 dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
21 dec. Landgoed Kerstdiner - 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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
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
16 november 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 10 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

