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Grote metamorfose 
aan de Dorpsstraat.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
24 jan. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. de Vries Hattem
31 jan. 11.00 uur Ds. v.d. Wetering Tuk
 15.30 uur Ds. de Haan Zwolle

Gereformeerde kerk, Berghuizen
24 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
31 jan. 10.00 uur Ds. B.H. Steenwijk Nijkerk

Kerkdiensten

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 

Samen aan Tafel

In de vorige Koegang is er een dringende oproep gedaan voor Samen aan 
Tafel. Heeft u er al over nagedacht om er heen te gaan, geef je dan op voor 
woensdag 27 januari  voor 20.00 uur bij Lutina Bos 06-14252052 of 451970.
Het zou toch jammer zijn als dit na 7 jaar gaat verdwijnen.
Probeer het gewoon. Gr. Lutina Bos
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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 walnoot
Het is misschien een beetje vreemd om in het midden van de winter het over 
een bladverliezende boom te hebben. De walnoot in dit geval. Zijn bladeren 
liggen allemaal op de grond en de noten zijn opgeraapt en mogelijk al ver-
werkt in een lekkere salade. Over de kale boom is eveneens niets bijzonders 
te melden. Wel speciaal is hoe uit een noot een nieuwe boom kan groeien. 
De winterperiode is namelijk een belangrijke periode voor het ontkiemen 
van de noten. In die periode moet de buitenkant van de noot zacht gemaakt 
worden. Bij voorkeur in vochtig zand. Voor dit proces is zelfs een speciale 
termen: meuken. Dit woord, met een driepoot, heb ik echt niet zelf bedacht. 
Het woord staat zelfs in de Dikke van Dale.
In mijn voor- en achtertuin staan twee walnoten, die ik zelf uit noten opge-
kweekt heb. Voor de winter heb ik toentertijd een aantal noten in een grote 
pot met vochtig zand gestopt. In het daarop volgende voorjaar kreeg ik een 
aantal zaailingen. Het eerste jaar heb ik ze nog apart op laten opgroeien in 
een pot. Vervolgens heb ik een aantal zaailingen weggegeven en twee in 
mijn tuin geplant. Dat was in het begin van deze eeuw en inmiddels heb ik 
al een aantal jaren verse noten. 
Niet alleen voor de noten heb ik deze twee walnoten geplant. In het groei-
seizoen produceren de bladeren een aantal chemische stoffen, die muggen 
moeilijk kunnen verdragen. Deze irritante insecten blijven dus het liefst 
weg van zo’n boom. Aangezien mijn huis tussen twee walnoten staan, heb 
ik weinig last. Helaas blijft mijn slaapkamer niet altijd zonder muggen, een 
garantie kan ik dus niet geven.
Er zijn nog wel meer bijzonderheden over de walnoot te vermelden. Zo zijn 
er vele bijnamen bekend. Om er slechts een paar te noemen: klabbertoet, 
rosnot, hokkenotenboom, neukeleer en okkernoot. Verder zijn er allerlei 
mythes bekend. Bijvoorbeeld dat als men een noot opent met een zwarte 
inhoud, dat men het volgend jaar zou sterven. Ik zou dan al lang onder de 
grond moeten liggen.

Paul Mentink
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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 
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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
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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

Poul Koster  winnaar van het zesde 4-Ballen Biljarttoernooi 
te Koekangerveld

Rond de kerstdagen van 2015 organiseerde de 
Biljartvereniging De Veldhoek te Koekangerveld 
voor de zesde maal haar 4-Ballen Toernooi. In 10 
poules streden 40 deelnemers om een plaats in de 
tweede ronde. In vaak spannende en kwalitatief 
goede partijen plaatsten 8 deelnemers zich voor 
de finalepartijen, op 30 december.
In de finale versloeg Poul Koster uit Nijeveen ver-
rassend Jannes Prins uit De Wijk.   
De winnaar kreeg uit handen van de wedstrijd-
leider Philip Vandermaelen niet alleen een beker 
voor zijn eerste plaats, maar ook de prachtige 
wisselbeker.
De finalewedstrijden leverden de volgende einduitslag op: 
1. Poul Koster (Nijeveen); 2. Jannes Prins (De Wijk); 3. Geert Pieters (Ruinen); 
4. Egbert Meekhof (Oosteinde); 5. Nico Visser (Koekangerveld); 6. Lex Kruger 
(Ruinerwold); 7. Koop van Dijk (Dijkhuizen); 8. Bert Zwiers (Koekangerveld).
De Biljartvereniging Koekangerveld kan terugkijken op een prima georgani-
seerd, zeer geslaagd en sfeervol  toernooi,  dat zij ook in 2016 weer hoopt 
te kunnen organiseren.
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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’

Koekange Rond de tafel
Op maandagavond 3 november werd het eerste Rond de tafelgesprek 
in Koekange gehouden op uitnodiging van Welzijn De Wolden en de 
Belangenvereniging Koekange e.o. 
De aanvankelijk afwachtende houding ging mede naar aanleiding van de 
inleiding, verzorgd door Johanna Bout en Jannes Kuik over de doelen van 
de avond en de mogelijkheden van het gemeentelijk  fonds Initiatiefrijk 
De Wolden, al snel over in een geanimeerd gesprek. Een  gesprek  over 
wat er leeft in het dorp Koekange en wat de wensen zijn van de verschil-
lende aanwezige organisaties. Bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de  
Woongemeenschap Baalderborg aan de Dwarsdijk  zoekt “maatjes”  uit 
Koekange voor hun bewoners, de Handelsvereniging  wil graag meer aan-
dacht voor de aankleding van het dorp in de Kerstperiode, Jennie Mulder 
brengt naar voren dat de bouwkundige staat van de kinderwerkruimte “Plat 
Dakkie”, onderdeel van dorpshuis “De Schakel”, aandacht nodig heeft is. 
Zo zijn er ook ideeën naar voren gekomen om bv. de sneeuwveegmachine 
van de ijsbaan in te zetten om stoepen sneeuwvrij te maken of het belang 
van het oprichten van een klussendienst voor de  inwoners van Koekange.  
Ook  grotere projecten kwamen op tafel o.a. kunstgras voor de sport, de ijs-
baan in de kern, meer  woningbouw, het oprichten van een energiecollectief  
en enkele bezorgde inwoners brachten hun vragen in. 
Het was voor alle partijen duidelijk dat de betrokkenen zelf medeverantwoor-
delijk blijven voor hetgeen wat naar voren is gebracht. Samen werd nagedacht 
of de vraag, wens of oplossing gedeeld werd door de andere aanwezigen.
Indien gewenst kan in een aantal gevallen de Belangenvereniging of het 
Buurtteam van Welzijn ondersteuning bieden.  
Duidelijk kwam naar voren dat de Belangenvereniging, het Buurtteam en  het 
college van B & W enthousiast zijn over  de wijze waarop in Koekange met 
elkaar gesproken wordt.
Het College heeft  o.a.  de Belangenvereniging  gevraagd een woonbehoefte-
onderzoek te doen om de veronderstelde bouwbehoefte in Koekange te 
onderbouwen.  Welzijn De Wolden en de Belangenvereniging Koekange en 
omgeving zijn enthousiast over de eerste stappen.
Het volledige verslag is op te vragen bij:  Buurtteam Welzijn De Wolden, email janneskuik@welzijndewolden.nl 
en bij Belangenvereniging Koekange e.o. Johanna Bout email  postvak.bout@gmail.com.
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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

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

De Morgenstond speelt voor u: ‘De baron in de bonen’ 

De leden van De Morgenstond zijn al maanden druk met repeteren voor de 
jaarlijkse uitvoering. Eindelijk is het bijna zover.
Het blijspel, geschreven door J. Hemmink-Kamp, dat wordt opgevoerd 
heet: De baron in de bonen. 

De kunstzinnige barones op een landgoed in Koekange wil haar personele 
staf uitbreiden. Naast de butler, de secretaresse, de kok en de tuinman, zoekt 
ze nu twee huisbewaarders. De vrijgezelle Jannes en Geessie kennen elkaar 
van vroeger en komen elkaar toevallig weer tegen bij het sollicitatiegesprek 
en worden beiden aangenomen. Ze kunnen direct aan de slag maar dit gaat 
bepaald niet zonder slag of stoot. Dat levert hilarische taferelen op die de 
baron niet bepaald aanstaan. Samen met Lodewijk, getrouwd met Louise 
-nicht van de barones- wordt een plan gesmeed wat een einde moet maken 
aan de op tilt geslagen verzamelwoede van de barones.  

Waar:  Dorpshuis De Schakel, Prinses Margrietlaan 1 
Wanneer:  29 januari voor de basisschoolkinderen, aanvang 19.30 uur
 30 januari middagvoorstelling, aanvang 14.00 uur
 30 januari avondvoorstelling, aanvang 20.00 uur
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Tentoonstelling “Plezier” in de Bibliotheek in Hoogeveen
Kunst gemaakt door slechtziende en blinde cliënten van Visio

Tot 1 maart kunt u in de Centrale Bibliotheek van Hoogeveen genieten van 
kleurrijke werkstukken van slechtziende en blinde cliënten van Tast, Visio 
Atelier en kunstuitleen. Het thema van deze vrolijke tentoonstelling is 
“Plezier”.
De Bibliotheek is opgevrolijkt met kleurrijke werkstukken van papier-maché 
gemaakt van eierdozen. Iedere kunstenaar van Tast heeft een diepte-inter-
view gehad over het woord plezier en daaruit zijn de bijzondere kunstwerken 
ontstaan. U leest dit allemaal in de uitgebreide teksten bij de kunstwerken.

Kunst die erom vraagt om aangeraakt te worden
De kunstenaars van het atelier zijn allemaal slechtziend of blind. Zij maken 
hun werkstukken met heldere kleuren en gebruiken duidelijk zichtbare en 
voelbare lijnen. U kunt dit zelf ervaren door de kunstwerken te voelen. 
Het zijn kunstwerken die aangeraakt mogen worden. U vindt de Centrale 
Bibliotheek aan de Willemskade 27 in Hoogeveen. Kijk voor de openingstij-
den op http://www.bibliotheekhoogeveen.nl/snel-naar-openingstijden.

Ook welkom bij Tast, Visio Atelier en kunstuitleen
Tast, Visio Atelier en kunstuitleen (www.visio.org/tast) aan het Nicolaas 
Beetsplein 101a in Hoogeveen, is een bijzonder atelier voor mensen die 
blind of slechtziend zijn. Het is onderdeel van Visio Het Huis te Echten. Tast 
heeft een eigen methodiek ontwikkeld om slechtziende en blinde mensen de 
gelegenheid te geven zich kunstzinnig te uiten. Tast ontwikkelt talent!

U bent van harte welkom bij Tast om de kunstenaars aan het werk te zien. Al 
hun werkstukken zijn ter plekke te koop of te huur in de kunstuitleen. Werken 
van deze en andere kunstenaars zijn ook te vinden in de webshop: http://
www.visio.org/nl-nl/home/webshop/kunst-en-andere-producten/tast.
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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 

“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

Onder ons bij de Soep in Fort
Op dinsdag 26 januari kan men weer terecht voor een kop soep in Fort. 
Voor de vierde maal wordt er in dorpshuis De Snikke ‘onder ons bij de soep’ 
georganiseerd. Een idee ontstaan in Echten en overgenomen door Fort. De 
buurtwerkers van Welzijn De Wolden verzorgen samen met een aantal bewo-
ners deze maaltijd. Gezellig met elkaar eten is het doel. Iedereen is dan ook 
welkom van jong tot oud. De inloop is vanaf 12.00 uur. De richtprijs om deel 
te nemen is € 3,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte 
Koolhof: lottekoolhof@welzijndewolden.nl of 0528-378686.

Groep kinderen uit Wit-Rusland gaat niet door
De Werkgroep Koekange-Ruinerwold van de Stichting Rusland Kinderhulp 
heeft enkele informatieavonden gehouden in Ruinen, Ruinerwold en 
Koekange, met als doel het werven van gastouders voor 30 Wit-Russische 
kinderen en hun twee docenten. Volgens plan zouden deze acht weken lang 
in Nederland verblijven in het voorjaar van 2016. Helaas is de avond door 
slechts een handvol mensen bezocht. De Werkgroep heeft de situatie van 
alle kanten bekeken en geconcludeerd, dat er onvoldoende draagvlak is om 
een nieuwe groep van 30 kinderen uit te nodigen. Daarom gaat dit project 
NIET DOOR.
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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

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

Verhalen rond de kachel

Op vrijdag 29  januari zal er in “De Hooiberg” van Landgoed Welgelegen van 
de familie Bout te Koekange wederom een vertelavond plaatsvinden. 
Met optredens van Willem Haandrikman, Johan Sportel en Edwin Witte en Eva 
Waterbolk. Willem Haandrikman komt uit Gieterveen en schrijft columns en 
korte verhalen. 
Johan Sportel was net als Edwin Witte jarenlang onderwijzer op de basis-
school in De Wijk, beide wonen in Meppel en schrijven gedichten. Dikwijls 
begeleidt Edwin Johan op de gitaar. 
Singersongwriter Eva Waterbolk komt uit Groningen trad in 2014 zowel op 
Eurosonic/Noorderslag op als op Noorderzon.
Al zeven jaar weet de familie Bout samen met Ria Westerhuis en Rob 
Zandgrond te zorgen voor een intieme vertelavond in een sfeervolle ambi-
ance. De keus van de artiesten en de muzikale omlijsting zorgen voor een 
ontspannen avondje uit. 
Reserveren: Mevr. Bout tel. 0522-451771 of per mail: info@welgelegen.com 
Presentatie: Ria Westerhuis, techniek: Rob Zandgrond
De avond begint om 20.00 uur, de Hooiberg is geopend vanaf 19.30 uur.
entree: € 12,50,- incl. 2 koppen koffie/thee bij aanvang, en home made koek 
adres: Prinsesseweg 8 te Koekange (net over het spoor).
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Voorspeelmiddagen de Wolden Got Talent

Op vrijdag 19 februari organiseert het Brede schoolteam wederom een De 
Wolden’s Got Talentshow. Kinderen die daaraan mee willen doen nodigen 
we uit voor een van de vier voorspeelmiddagen. Tijdens deze middag kun 
je je act presenteren en wordt beslist of je door bent naar de grote show. 
Voorwaarde voor de act is dat het op een podium kan en niet langer duurt 
dan tien minuten. Voor deze middagen kun je je aanmelden bij Marleen 
Herbers, cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl of 06 10186974.

De voorspeelmiddagen zijn:
Ma 25 jan Zuidwolde 15.30 uur    De Boerhoorn
Di 26 jan De Wijk   15.30 uur   De Havezate                     
Wo 27 jan Ruinen    14.30 uur   ’t Neie Punt
Do 28 jan Ruinerwold  15.30 uur     De Buddingehof

Om de kinderen die uiteindelijk mee doen aan de show zo goed mogelijk 
voor te bereiden wordt er woensdagmiddag 10 februari een middag geor-
ganiseerd waarin de kinderen een workshop podiumpresentatie krijgen van 
Ronald Buld, de presentator van de show.
De show wordt op vrijdag 19 februari in de Buddingehof in Ruinerwold 
gehouden, de juryleden blijven nog even geheim.

Te koop,  gevonden e .d .

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

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Worstenactie 30 januari 2016 

Op zaterdag 30 januari is het weer zover de jaarlijkse worstenactie van PC 
en RV de Bosruiters. We zullen deze ochtend vanaf 10.00 uur weer bij de 
mensen aan huis komen om lekkere rook- en drogeworsten te verkopen.
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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.

In format ie

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

    
                
                

               
               
               
               

               
                 
 

              Openingsti jden: 
 

    Woensdag   09.00-16.30 
           Donderdag  09.00-21.00
           Vrijdag       09.00-21.00
           Zaterdag     09.00-12.00

   
 
         
 
 

 
 

 
 
 
 

           



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 3 februari 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 28 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

20 jan. De Koegang nr. 2
20 jan.    Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
21 jan. Schotse avond: Burns Supper De Veldhoek K’veld  18.00-22.00 uur
22 jan. Nieuwjaarsfeest met Wilma Fieten - De Boerhoorn Zuidwolde - 20.00 uur
22 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00-22.00 uur
23 jan. Concert met Bran - Koekanger kerk - 20.00 uur
26 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
29 jan. Verhalen rond de Kachel - Welgelegen - 20.00 uur
29 jan. Samen aan Tafel - De Schakel -11.30 uur - 0614252052
29 jan.  Toneeluitvoering De Morgenstond in De Schakel, basisschoolkinde-

ren - 19.30 uur
30 jan.  Toneeluitvoering De Morgenstond in De Schakel, 
 middagvoorstelling - 14.00 uur; avondvoorstelling - 20.00 uur
  3 feb. De Koegang nr. 3
  3 feb. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
  5 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  9 feb. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 feb. PCOB; Mevr. Sjoukje de Wit, Leven en werken in Zuid Soedan
16 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
17 feb. De Koegang nr. 4
17 feb.   Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
19 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 feb. Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
  2 maart De Koegang nr. 5
  2 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
  4 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  8 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
10 maart PCOB; Hr. Harm Tibben, Mechanisatie en Huishoudschool
16 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur

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


