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Zaterdag 19/3 was de voetbaltoerist
John Panhuijsen bij Vitesse op
bezoek. Hij wil alle amateurclubs
in Nederland bezoeken. Hij doet dit
al 30 jaar.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
3 april
11.00 uur
Ds. de Haan
Zwolle
15.30 uur
Drs. Beuving
Staphorst
10 april
11.00 uur
Ds. de Vries
Balkbrug

15.30 uur
Ds. v. Rijswijk








Gereformeerde kerk, Berghuizen
 



3 april
9.30 uur
Ds. R. Kloosterziel


10
april
9.30 uur
Ds. J.W. Muis

Ruinerwold




Protestantse Gemeente Koekange

3 april
10 april

9.30 uur
9.30 uur

Dhr. K. de Lange
Marknesse
Ds. H.E.J. de Graaf		

A A N N E M I N G S B E D R I J F

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

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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VLONDERS EN VERANDA’S
TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN,
BESTRATING OF OVERKAPPING

Energieweg 3, Nijeveen
Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

Stukje Natuur wilde eend

Onlangs kwam in het NOS-journaal van zes uur een item aan bod over de
afname van het aantal wilde eenden in Nederland. Nu is het met meerdere
planten en dieren de afgelopen decennia wel vaker de verkeerde kant opgegaan. Persoonlijk denk ik hierbij aan de huismus, die in een tiental jaren rond
de eeuwwisseling met vijftig procent in aantal is afgenomen. Die afname was
zo dramatisch, dat de huismus in 2004 als “gevoelig” op de Rode Lijst van
in Nederland broedende vogels kwam te staan. Dit ondanks het feit dat het
totaal aantal huismussen momenteel rond een miljoen exemplaren schommelt.
Met de wilde eend gaat het niet zo drastisch als bij de huismus. Volgens een
rapport van de Sovon Vogelonderzoek Nederland, een non-profit organisatie
die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels
bijhoudt, neemt het aantal wilde eenden sinds de eeuwwisseling gestaag af
met enkele procenten. Nu is dat op zich niet zo vreemd, maar gezien het feit
dat de NOS er aandacht aan besteedt, moet er iets bijzonders aan de hand
zijn.
Het bijzondere is dat de gestage afname van de wilde eend vooralsnog
alleen in Nederland lijkt plaats te vinden. In de omringende landen schijnt
van afname geen sprake te zijn. Op zich verrassend, immers toen de huismus in Nederland in aantal sterk afnam, was dat in de omringende landen
ook het geval. Natuurlijk is dan de vraag waarom het aantal wilde eenden
afneemt. In het betreffende rapport spreekt men over twee mogelijke redenen. Ten eerste zouden wilde eenden niet zo dol zijn op het raaigras van de
veel in Nederland voorkomende graslanden. Dit in tegenstelling tot ganzen,
die daar graag op grazen. Ten tweede zou er minder gemorst graan beschikbaar zijn, omdat de machines die het rijpe graan oogsten tegenwoordig erg
efficiënt zijn. Wilde eenden zijn namelijk gek op graan. Dat geldt ook voor
de houtduif, die eveneens een afname in aantallen laat zien.
Een toekomstig onderzoek zal uitsluitsel kunnen geven over deze typische
afname. De tijd zal het leren, hopelijk tijdig genoeg voor de wilde eend.
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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Open huis 2 april !
Van 11:00-15:00 uur
staat er een drankje
voor u klaar
Kosterweg 6, Rogat

Familie Keuning

Bloemenactie peuterspeelzaal De Meidoorn
Op woensdag 20 april gaat de peuterspeelzaal het dorp in voor de jaarlijkse
bloemenverkoop. Tussen 17.00 en 20.00 uur komen we bij u aan de deur
met de bloemen. Ook is het mogelijk om op dit tijdstip zelf naar de Hof van
Koekange te komen om daar de bloemen te kopen. De opbrengst van de
actie gaat naar speelgoed en uitstapjes voor de peuters. We hopen dan ook
weer op een geslaagde actie!
Groeten oudercommissie peuterspeelzaal De Meidoorn

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

- 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
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Voor aluinzorg
uw t

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

De Wolden investeert in energiebesparing en zonnepanelen in woningen
Woldenaren met een eigen woning kunnen vanaf 1 april 2016 weer subsidie
aanvragen voor woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen. In
totaal stelt de gemeente De Wolden voor 2016 € 81.000 subsidie beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk een lening aan te gaan voor de aanschaf van
zonnepanelen: de ’zonnelening’. Hiervoor is in totaal € 246.555 beschikbaar.
Subsidieregeling energiebesparing
Woningeigenaren met een woning gebouwd voor 1 januari 2006 kunnen
subsidie aanvragen. Voor de aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen kan twintig procent subsidie worden aangevraagd. Per
woning keert de gemeente maximaal 3.200 euro subsidie uit. Het SNN
(Samenwerkingsverband Noord-Nederland) behandelt de aanvragen namens
de gemeente De Wolden. Aanvragen kan via www.snn.eu/dewolden.
Zonnelening
De gemeente De Wolden en de provincie Drenthe trekken ook in 2016 geld
uit voor leningen aan inwoners, zodat zij zonnepanelen kunnen kopen. Er
kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van zonnepanelen, een zonneboiler en/of overige duurzame techniek,
gericht op de winning van directe zonneenergie. Woningeigenaren kunnen
tegen een lage rente maximaal 7.500 euro lenen. Vanaf vrijdag 1 april is het
mogelijk een zonnelening aan te vragen via www.snn.eu.
Wethouder milieu Jan ten Kate: “De regelingen waren de afgelopen jaren erg
succesvol. Het voorziet in een behoefte. We werken graag samen om woningen in De Wolden duurzamer te maken. Door een woning energiezuiniger te
maken en eventueel zonnepanelen te plaatsen besparen we op CO2 en het
scheelt op de energierekening. Bovendien is het een stimulans voor werkgelegenheid en hopelijk profiteren onze lokale bedrijven hiervan!”
Energieloket
Huiseigenaren kunnen gebruik maken van het Drents Energieloket. Via dit
(digitale) loket kunnen ze onafhankelijke informatie inwinnen over energiebesparing en energieopwekking. Alle Drentse gemeenten, de provincie
Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Natuur en Milieufederatie
Drenthe werken hier aan mee. Naast het geven van informatie, wil het Drents
Energieloket de vraag naar energiebesparende maatregelen en zonnepanelen
laten toenemen. Hiertoe wordt in 2016 de campagne ‘Drent zit er warmpjes
bij’ gevoerd. Meer informatie op www.drentsenergieloket.nl.
Meer informatie of aanvragen subsidie
Het aanvraagformulier voor zowel de subsidie als de zonnelening is vanaf
vrijdag 1 april beschikbaar via www.snn.eu/dewolden.nl. Het formulier is
ook telefonisch op te vragen. Voor vragen kan contact opgenomen worden
met het SNN via t. (050) 5224900.
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Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud,
renovatie, bestratingen en
kunstgras.
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

slagter
TECHNIEK

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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Donderdag 14 april bent u van harte
Welkom op de voorjaarsmarkt in het
Hof van Koekange, van 14 tot 18 uur
Koffiecorner
Verloting met leuke prijzen
Verkoop kaarten, sieraden,
lekkere knieperties en
handgemaakte cadeaus voor
binnen en buiten !
Wilt u op een ander moment eens kijken bij de activiteiten
van Welkom in het Hof van Koekange? Loopt u dan gerust
eens binnen voor een kop koffie en informatie.
U bent van harte welkom!
Kijkt u ook eens op onze website, www.zzwd.nl
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Nabij
Vertrouwd
Gastvrij

Inschrijfavonden Glasvezel De Wolden in Koekange
Zoals u wellicht al heeft vernomen zal eind maart de schop de grond ingaan
voor de aanleg van de glasvezelkabel in Ruinerwold, Oosteinde en in de kern
van Koekange. In dit gebied wordt een zogeheten pilotproject gedaan door
Glasvezel De Wolden. Deze pilot is een proef om te zien hoeveel mensen
daadwerkelijk een abonnement op een aanbieder op het glasvezelnetwerk
nemen. Het succes van deze pilot is daarom van groot belang voor de rest
van de gemeente.
Naast algemene informatie over de pilot is er ook de mogelijkheid om meteen een abonnement af te sluiten bij een provider. Op het glasvezelnetwerk
heeft u de keuze uit 3 particulier providers en 1 zakelijke provider. Naast
de mensen van Glasvezel De Wolden zijn ook de providers op deze avonden
aanwezig zodat u met al uw vragen terecht kunt.
Op de volgende avonden kunt u zich laten informeren en inschrijven voor
een abonnement:
- 14 april, in dorpshuis de Schakel in Koekange.
- 26 april, in dorpshuis de Schakel in Koekange.
Kunt u niet op bovengenoemde avonden?
6 april tijdens de jaarvergadering van dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
in dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold.
Tijdens deze vergadering zal er door het bewonersinitiatief glasvezel De
Wolden informatie worden gegeven en zijn de providers ook aanwezig zodat
u met al uw vragen terecht kunt.
Alle avonden hebben aanvang om 20.00 uur

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

Tel. 06 - 134 717 84
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Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis !
Ook k

oelve

rs!

7 dagen per week vers uit eigen keuken
Stel zelf uw warme maaltijd samen
Met aandacht bereid voor u!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl
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

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
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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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

Pokeren
A.s. 23 april is er weer het jaarlijkse pokertoernooi.
Aanvang 19.30 uur in Dorpshuis de Schakel.
Kijk op www.pokerlexie.nl voor meer info en opgaven.

Gerald Troost met het National Celebration Choir
in Ruinerwold
Op vrijdag 8 april a.s. om 20.00 uur begint de concertreeks van het National
Celebration Choir en Gerald Troost in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen
(Berghuizen 20, Ruinerwold). Het NCC heeft samen met Gerald Troost de
handen ineen geslagen voor hun komende tour, die de titel ‘Onbegrensd’
heeft gekregen. De concertreeks in april brengt een bijzonder koor samen
met een bevlogen artiest en zal veel nieuwe muziek introduceren, waaronder
songs van Geralds nieuwste album ‘Wereld van Verschil’.
Meer over Gerald Troost en/of het National Celebration Choir kunt u vinden
op de website: www.geraldtroost.nl/site en/of www.ncconline.nl.
Kaarten zijn te koop bij: Spar, Dorpsstraat 26, Koekange. Coöp, Havelterweg 3
te Ruinerwold. Jeroen Drost, Oosteinde 8 te Ruinerwold en Jacqueline Jonker
in Meppel via ruinerwold@ncconline.nl.
In de voorverkoop kost een kaartje € 10,00. Aan de zaal € 15,00.
Dit is inclusief een consumptie na het concert.

Woonvorm Koekange bedankt klussers NL Doet
Op zaterdag 12 maart jl. kwamen maar liefst 11 klussers naar
Woonvorm Koekange, onderdeel
van de Baalderborg Groep, om
allerlei klussen te klaren in en
rondom de tuin. Ook de bewoners
hielpen natuurlijk mee.
Tussen de middag stond er een
heerlijke lunch klaar voor de harde
werkers en de dag werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Het was een hele gezellig dag en de buitenboel ligt er weer prachtig bij.
Voor volgend jaar is het de bedoeling dat de bewoners iets terug doen voor
Koekange. Zij zullen zich dan zelf voor een klus aanbieden.
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Party se
Deze  Koegang  bij  Spar
    

  

Roomboter  appeltaartje  
450  Gram    
  

Nú  slechts        €1.99  
  
Actie  geldig  t/m  zaterdag  2  april  

LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG
ZA. 2 APRIL A.S.! GAAT U EEN WONING BEKIJKEN
OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

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

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

D

hake
c
S
e

l

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

STICHTING DORPSHUIS

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Hartcollecte van 17 tot 23 april

De Hartstichting wil dat hart- en vaatziekten eerder worden herkend, zowel
bij vrouwen als bij mannen. Zo kunnen we deze ziekten behandelen voordat
ze echt toeslaan. Sinds 2005 ligt de focus ook op onderzoek naar hoe we
hart - en vaatziekten eerder kunnen opsporen.
-
Onderzoek naar erfelijkheid in de familie. Hoe kunnen mensen zelf het
beste in kaart brengen of hart- en vaatziekten in de familie voorkomen?
- Onderzoek naar klachten en voortekenen die kunnen wijzen op hart - en
vaatziekten.
-
Onderzoek naar nieuwe opsporingsmethoden, zoals bijvoorbeeld een
bloedtesten of scans.
Namens de collectecommissie, Hilly Hidding en Aliedje Kreulen

Potgrondactie KIA

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken die op een of andere
manier heeft geholpen om onze jaarlijkse potgrondactie tot een groot succes
te maken. Hetzij door potgrond te kopen en/of te verkopen of door andere
hulp. En natuurlijk Kuiper Koekange voor hun, al jarenlange, medewerking
aan deze actie. BEDANKT!!
Korfbalvereniging Kia, Koekange
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Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaartjes, bloemen en lieve woorden die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van ons lieve kleine
meisje Jolijn.
Fam. Baas

De Kapsalon-Koekange gaat verhuizen

Per 12 april zijn we gevestigd aan de Dorpsstraat 17 waar we samen zullen
gaan werken met Hairfashion-Koekange van José Slagter.
Onder de naam Hairfashion-Koekange gaan we dan ook verder.
Als u een afspraak wilt maken mag u gewoon aangeven door wie u behandeld wilt worden, dan plannen we dit zo voor u in.
Bent u slecht ter been, dan halen en brengen we u met alle plezier.
Het tel.nr. (06-14182165) van De Kapsalon-Koekange zal eerst nog een
poosje blijven bestaan en zal op den duur niet meer werken.
Uiteraard kunt u ook op 0522-452649 van Hairfashion-Koekange een
afspraak maken voor een behandeling.
Wat verandert er voor u als klant?
Alleen dat de lokatie is veranderd, verder niets!!!
Tot dan, José, Annemieke en Christina

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

STOFFER

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

childersbedrijf

SCHILDERWERK - GLAS - BEHANG
info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Onderons bij de Soep
Onderons bij de soep is inmiddels een begrip geworden in Echten en Fort.
Mensen ontmoeten elkaar onder het genot van een kop eigengemaakte soep.
Gezellig met elkaar eten en samen in gesprek. Nu gaat ook in Zuidwolde dit
project van start en wel op woensdag 6 april in de Boerhoorn. Tevens kunt
u op dinsdag 5 april terecht in de Snikke in Fort en op donderdag 7 april
in Echten in d’Olde Karke. Iedereen is van harte welkom. De inloop op deze
middagen is om 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.

Ook in 2016 aanbod voor kinderen zonder
vakantiemogelijkheden
In de zomervakantie van 2016 wordt van 15 t/m 19 augustus de sport- en
cultuurweek georganiseerd door combinatiefunctionarissen van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Westerveld en jongerenwerkers van Welzijn
de Wolden. Deze week wordt georganiseerd in plaats van het sport- en cultuurkamp en is speciaal voor basisschoolkinderen uit deze gemeenten die
vanwege verschillende redenen zelf niet op vakantie kunnen. De inschrijving
voor de week start op 7 maart 2016.
Geen overnachting: De sport- en cultuurweek vindt plaats in en rond de
sporthal in Zuidwolde. Het programma zal weer gevuld zijn met fantastische
sporten, culturele activiteiten en spellen. Zo is het zwembad op loopafstand,
worden sportverenigingen benaderd voor clinics en biedt de omgeving in
Zuidwolde genoeg mogelijkheden voor geweldige activiteiten. Om verschillende redenen is het dit jaar niet mogelijk om de kinderen te laten overnachten, waardoor het programma met name overdag zal plaatsvinden. Om
te voorkomen dat kinderen vanwege de afstand niet meer kunnen komen,
wordt er nog naar oplossingen gekeken.
Meer informatie en aanmelden: Deelname aan deze week is gratis. Wil je
je opgeven voor de sport- en cultuurweek of wil je meer informatie dan kan
je contact opnemen met Yvonne Hooijer, Welzijn De Wolden, T: 0528 37 86
86, E: yvonnehooijer@welzijndewolden.nl
Enthousiaste vrijwilligers: Ieder jaar is er weer een grote club met
enthousiaste vrijwilligers. Ook dit jaar is er voor de vrijwilligers de mogelijkheid om bij te dragen in de voorbereiding en uitvoering van het sport- en
cultuurkamp. De vrijwilligers kunnen een groep kinderen begeleiden, maar
ook zorgen voor de invulling van bijvoorbeeld de bingo, een tienkamp of een
cultuurmiddag. Vrijwilligers die graag een bijdrage willen leveren kunnen
zich melden bij één van de gemeenten, combinatiefunctionarissen of jongerenwerkers. Dit kan ook per e-mail via het e-mailadres sport@hoogeveen.nl.
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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

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

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Open dag 16 april!
Handbeschilderde panelen van nieuw en
en welkomborden. Alles is geschikt voor
plankje vanaf 8 euro. Ook leuke dingen
van keramiek. Informeer ook gerust
naar workshops. Alleen op 16 april
10% korting op alle panelen.
Desire Kollen Eggeweg 40 Koekange.
Facebookpagina: desire kollen

aangespoeld hout. Ook naamborden
binnen en buiten. U hebt al een leuk
Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie
en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden Gratis

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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(voor particulieren)

Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
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 brievenbus 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)

Landgoed diner
De kruidentuin wordt weer groen en de eerste zaadjes beginnen te kiemen.
Wij nodigen u graag uit voor ons Landgoed diner. De diners worden bereid
met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten. Als
afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost € 20,p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu op
de website www.welgelegen.com bekend gemaakt. Onze eerste volgende
Landgoed diners staan gepland op: •Vrijdag 15 april 2016 •Vrijdag 27 mei
2016 • Vrijdag 17 juni 2016
Alle geplande data voor het Landgoed diner staan vermeld op onze activiteitenkalender op onze website.
Familie Bout
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Agenda
30 maart De Koegang nr. 7
30 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
30 maart Rond de Tafel - De Schakel - 19.45 uur
1 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
2 april	Open Huis De Verfwinkel; Fam. Keuning - Kosterweg 6 Rogat - 11.0015.00 uur
2 april	
Lenteconcert De Bergklanken - Sporthal Buddingehof Ruinerwold 19.45 uur
8 april Concert Nat. Celebration Choir - Geref. kerk Berghuizen - 20.00 uur
8 april Bar open vanaf 20.30 - Dorpshuis De Schakel
12 april Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
13 april De Koegang nr. 8
13 april  	 Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
14 april PCOB; Ds. C. Terpstra, Reis van Egypte naar Kanaän
14 april Inschrijfavond Glasvezel De Wolden - dorpshuis de Schakel - 20.00 uur
15 april Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
15 april Klaverjassen Vitesse’63- 20.00 uur
16 april Open Dag Desire Kollen - Eggeweg 40
18 april	
Jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - Dorpshuis De
Schakel - 20.00 uur
19 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 april Pokertoernooi - De Schakel - 19.30 uur
26 april Inschrijfavond Glasvezel De Wolden - dorpshuis de Schakel - 20.00 uur
26 april   	Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
29 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 april	Tuinkring Koekange: uitje naar kwekerij van der Velde in Heerde, vertrek 13.00 uur bij de Spar
10 mei
Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
20 mei
Tuinkring Koekange: ruilbeurs - bij Marjan - 14.00 uur
21 mei
Wandeltocht van schakel tot schakel - Dorpshuis De Schakel
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
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
13 april 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

