De markt op vrijdagochtend
op het terrein van Vitesse‘63.

1 maart 2017
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13e jaargang nr. 5

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
5 maart 11.00 uur Ds. v. Tuil
Marienberg
15.30 uur Ds. v. Rijswijk		
8 maart 19.30 uur Ds. Dunnewind
Hardenberg Biddag
12 mrt H.A 11.00 uur Ds. v Rijswijk		
15.30 uur Ds. L de Jong
Hoogeveen
Gereformeerde kerk, Berghuizen
5 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis
8 maart 19.30 uur Ds. J.W. Muis		

Biddag

Protestantse Gemeente Koekange
5 maart
9.30 uur Ds. B. Metselaar
Beilen
12 maart
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		
19.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf vesper

1e zondag 40 dagentijd
2e zondag 40 dagentijd
Na Bidstond  

STICHTING DORPSHUIS

vrijdag en zaterdag
weer verse boeketten in
de kraam
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686
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Dorpsstraat 60 • Koekange
T. (0522) 45 12 33
Geopend woensdag t/m zaterdag

Stukje Natuur grote bosmuis

Toen de eerste wolf, na jaren van afwezigheid, weer door Noord-Nederland
liep was dat groot nieuws. Vooral omdat hij zich in een aantal gevallen
goed liet zien. De route door Drenthe en Groningen was in ieder geval goed
te volgen. Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat de wolf zich in
Nederland definitief vestigt. Dat is bij andere diersoorten wel gebeurd, maar
omdat het niet zulke spraakmakende soorten waren, is dat nooit groot
nieuws geweest.
Zo kan ik mij nog herinneren dat de Turkse tortel in de vorige eeuw zich
in Nederland vestigde. Op eigen houtje is deze vogelsoort vanuit ZuidoostEuropa hierheen gevlogen. Tegenwoordig is het zelfs een zeer algemene
soort in Nederland. Mogelijk zelfs ten koste van de inheemse zomertortel,
die het tegenwoordig in Nederland zeer moeilijk heeft. Nu is de Turkse tortel
een nogal zichtbaar soort, dus dat was de reden dat het in ieder geval bij
mij was opgevallen.
De grote bosmuis is zo’n geval dat dit soort zich bijna onopgemerkt in
Nederland heeft kunnen vestigen. Vooralsnog alleen aan de oostelijke rand
van ons land, van Groningen tot Limburg. Maar er zijn aanwijzingen dat hij
zich steeds verder in westelijke richting verspreid. Nu is de grote bosmuis
geen opvallende verschijning. Evenals vele andere muizensoorten houdt hij
zich voor de mens het liefst schuil. Echter hij moet voor zijn voedsel, dat
voor een groot deel uit zaden, vruchten en insecten bestaat, toch ’s nachts
op pad. Daardoor valt hij regelmatig ten prooi aan bijvoorbeeld bosuilen
en kerkuilen. Deze vogelsoorten produceren braakballen, die bij ijverige lui
populair zijn om uit te pluizen. Zodoende kwam men achter de komst van
de grote bosmuis. Nauwgezet onderzoek met life-traps, muizenvallen waarin
muizen blijven leven, bevestigde zijn komst in Nederland.
Verwacht bij de grote bosmuis geen gigantische muis, hij is immers kleiner
als een bruine rat. Zijn lijf varieert tussen de negen en dertien centimeter
met daaraan een staart van ongeveer dezelfde lengte. Het meest kenmerkende is zijn gele halsband en zijn relatief grote oren.
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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Landgoed diner
Voor 2017 hebben we de datums gepland voor het Landgoed diner, zie onze
activiteiten op de vernieuwde website www.welgelegen.com. Ook dit jaar zal
de tuin ons weer inspireren. Het tuinplan ligt klaar en de eerste zaadjes gaan
binnenkort de grond in.
Wij nodigen u dan ook 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 bekend gemaakt. Onze eerstvolgende Landgoed diners staan
gepland op: vrijdag 17 maart 2017, vrijdag 21 april 2017, Moederdagbrunch
op zondag 14 mei 2017 (€ 17,50 p.p.)
www.welgelegen.com
Familie Bout

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
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Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Ledenvergadering Historische Vereniging de Wijk-Koekange
De Historische Vereniging de Wijk-Koekange houdt de ledenvergadering op
vrijdag 24 maart 2017 in het ontmoetingscentrum ”de Havezate” van de
Wijk. Aanvang 20.00 uur.
Na de korte ledenvergadering (20.30 uur) gaan we kijken naar een film
over het Reestdal, met afwisseling van een quiz over de Wijk en Koekange.
Welkom op deze avond.

Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

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

Activiteiten in dorpshuis de Schakel
Op 11 maart organiseren wij weer een heel leuke, gezellige ouderwetse
pokeravond. De avond begint om 20.00 uur.
Hou je van pokeren geef je dan snel op bij www.pokerlexie.nl.
Hou je niet van pokeren? Kom dan gewoon gezellig langs om te kijken wie
de beste pokeraar van Koekange wordt.
Op 20 mei organiseren wij voor de 4e keer de wandeltocht van Schakel
tot schakel.
Wij hebben weer een hele mooie route uitgezet in en rondom Koekange.
Op veler verzoek kan de 10 km starten tussen 9.00 en 14.00 uur. De 20 km
start tussen 9.00 en 11.00 uur. De 30 km start tussen 8.00 en 9.00 uur. De
inschrijfkosten zijn € 4,-. Wil je een medaille? Dan betaal € 1,- extra.
Op 25/26/27 augustus organiseren wij voor de 2e keer paalzitten.
Het is 5 jaar geleden dat wij deze activiteit hebben georganiseerd dus tijd
voor herkansing.
Wij zijn nog druk aan het voorbereiden dus nadere info volgt maar noteer de
datum alvast in je agenda!!
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Uitnodiging ledenvergadering
Vereniging voor Volksfeesten te Koekange
Het bestuur van de Vereniging voor Volksfeesten te Koekange
nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op

Maandag 20 maart a.s. om 19.30 uur in Dorpshuis ‘De Schakel’
Aftredend en niet herkiesbaar: Anna Leuninge en Hetty van Dijk. Hiervoor in
de plaats worden als nieuwe bestuursleden voorgedragen: Iris van Dalen en
Christina Tijmens.
Het financieel en secretarieel verslag worden gepresenteerd. Tevens wordt
het programma voor de feestweek bekend gemaakt.
Noteer alvast in uw agenda: Dorpsfeest Koekange van 11 t/m 17 juni.
Graag tot ziens op de jaarvergadering.
Namens de feestcommissie
Arjan Petter, voorzitter

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
rwestert@kpnplanet.nl

Woont u nu op een mooie plek
waar u Laat
zo langnu
mogelijk
uw wilt
blijven wonen, maar wordt de
vakkundig
tuin tuin
u wat teveel?

LENTE
KLAAR zou
De lichte
werkzaamheden
u dan nogmaken!
zelf kunnen doen en
bijvoorbeeld het snoeien van
de heg, de (fruit)bomen en
heesters
doorhet
mij bestellen
laten
Ook voor
verzorgen.
van alle soorten
Ik kom graag
vrijblijvend langs
beplanting
om de mogelijkheden te
kunt u bij mij terecht.
bekijken.
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Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

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
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Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Bibliotheek De Wolden helpt bij belastingaangifte
Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of toeslagen aanvragen, kunnen in maart en april terecht in de Bibliotheken van Ruinen en
Zuidwolde. Samen met Welzijn De Wolden biedt de bibliotheek gratis belastingspreekuren om mensen te ondersteunen. Voor mensen die zelf aangifte
willen doen, biedt de Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Hulp
bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor
niet Bibliotheekleden.
Belastingspreekuur in Ruinen en Zuidwolde
De belastingspreekuren in de Bibliotheken van Ruinen en Zuidwolde zijn
gepland op alle donderdagen in de maanden maart en april, behalve op
Koningsdag 27 april. In Bibliotheek Ruinen van 14.15-15.15 uur en in
Bibliotheek Zuidwolde van 14.00-15.00 uur. Iedereen met vragen over de
aangifte kan die stellen tijdens het spreekuur. Mensen die hulp nodig hebben
bij het invullen van de aangifte kunnen ter plekke een afspraak maken met
de vrijwilliger van de Formulierenbrigade van Welzijn De Wolden. De maximale inkomensgrens hierbij is € 34.000.
Zelf aangifte doen in de Bibliotheek
Wie zelf aangifte wil doen, kan hiervoor gebruikmaken van de gratis faciliteiten van de Bibliotheken in De Wolden. Er is een computer beschikbaar om
zelfstandig met de aangifte aan de slag te gaan.
De Bibliotheek De Wolden
De Bibliotheek De Wolden ondersteunt mensen in de gemeente De Wolden
actief in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat om activiteiten op het
gebied van digitale vaardigheden, taal en lezen, en nu ook met de service
op het gebied van belastingzaken.
Convenant Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst
De belastingdienstverlening maakt deel uit van een convenant dat de
Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Belastingdienst in 2016 sloten. Hierin is
geregeld dat de Belastingdienst, KB en openbare bibliotheken mensen ondersteunen bij het digitaal zaken doen met de overheid. Alle 800 Nederlandse
bibliotheekvestigingen bieden gratis toegang tot computers met internet en
printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid. Daarnaast organiseren bibliotheken gratis cursussen over dit onderwerp. En tot slot nodigen
bibliotheken maatschappelijke organisaties uit voor hulp bij belasting- en
toeslagzaken. In 2017 verzorgt ruwweg eenderde van de 150 Nederlandse
bibliotheekorganisaties deze spreekuren; in 2019 zullen zij dat allemaal
doen.
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Pedicure Praktijk Jomas
Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
06-15102936

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

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

‘Rond de tafel’ woensdag 8 maart in dorpshuis De Schakel
Op woensdag 8 maart wordt voor de vierde maal een rond de tafel gesprek
georganiseerd door Welzijn de Wolden en de Belangenvereniging Koekange
en omgeving. De Belangenvereniging heeft in de periode 2009-2010 de
dorpsvisie ontwikkeld. Dat is alweer goed 7 jaar geleden. Ondertussen is
Koekange veranderd, maar ook onze gemeente De Wolden.
In het verlengde van de dorpsvisies is door de gemeente een fonds ingesteld
“Initiatiefrijk De Wolden”. Het fonds heeft geld beschikbaar voor burgerinitiatieven.
De Belangenvereniging is reeds enige tijd in gesprek met buurtteam medewerkers van Welzijn de Wolden om samen met het dorp ‘Rond de tafel’ te
gaan. Op 9 november heeft het derde rond de tafel gesprek plaatsgevonden. Het doel van deze vierde avond is om met het dorp te kijken of er nog
onvervulde wensen, tekortkomingen of kansen zijn die van Koekange meer
aandacht zouden mogen krijgen. En vervolgens ook afspraken te maken hoe
we gezamenlijk met het dorp doelen kunnen bereiken. Uiteraard kijken we
ook terug op het gesprek van 9 november.
Op woensdag 8 maart zal het Rond de tafel gesprek plaatsvinden in dorpshuis De Schakel. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Koekange krijgt energie van inwoners die iets willen toevoegen aan de
gemeenschap.
Belangenvereniging Koekange e.o. en Welzijn De Wolden
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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

- 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

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

Openingstijden:
Maandag t/m 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
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Vijf initiatieven ontvangen subsidie Initiatiefrijk De Wolden
Inwoners van De Wolden hebben ook de afgelopen maanden niet stilgezeten. Op verschillende locaties in de gemeente zijn ideeën uitgewerkt en
plannen gemaakt. Die plannen zijn vervolgens verwerkt tot draaiboeken en
begrotingen. Er werd gekeken naar de eigen inbreng, zelfwerkzaamheid en
de benodigde deskundigheid en budgetten van derden. Fondsen werden
aangeschreven, en ook werd een beroep gedaan op de regeling Initiatiefrijk
De Wolden.
De initiatieven die in de laatste ronde van 2016 een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:
•	
Vereniging Dorpsbelangen Echten; voor het aanschaffen van machines
voor het onderhouden van wandelpaden in en rondom Echten.
•	
Stichting Dorpshuis de Schakel in Koekange; voor het verbouwen en
moderniseren van het dorpshuis.
•	Stichting ‘Oenze speulplekke’; voor het aanleggen van een multifunctioneel speelveld in Oosteinde.
•	Echtener Stichting ‘De Es’; voor het aanleggen van een jeu-de-boules baan
op de Brink, aan de Zuidwolderweg in Echten.
•	Stichting dorpshuis De Kolonie; voor de modernisering van het dorpshuis,
o.a. door het aanbrengen van zonnepanelen.
Met het honoreren van deze projecten is een bedrag gemoeid van € 72.150,-.
Regeling Initiatiefrijk De Wolden
De raad heeft in 2015 een miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze
regeling voor vier jaar. Doel hiervan is meer ruimte bieden aan initiatieven
van inwoners. Bij de behandeling van de kadernota 2017 is er nog eens
€ 500,000,- extra beschikbaar gesteld voor 2016 en 2017. Inmiddels hebben al meer dan 40 projecten een bijdrage ontvangen uit deze regeling. In
februari 2017 heeft de raad unaniem ingestemd met de tussenevaluatie van
Initiatiefrijk De Wolden.
Verzoek om een bijdrage in te dienen
Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op www.dewolden.
nl/initiatiefrijk.
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Huidverjongende Bindweefselmassage
De bindweefselmassage voor het gezicht
stimuleert de huiddoorbloeding, werkt aan
verjonging van de huidstructuur, reductie
van blokkades en het verstevigen van het
bindweefsel.
De doorbloeding wordt gestimuleerd waardoor
de huid wordt aangezet tot versteviging en
celvernieuwing.
Verklevingen worden los gemaakt zodat de doorbloeding beter zal worden.
Tevens wordt de aanmaak van collageen en elastinevezels bevorderd.
Kortom je huid zal weer gaan stralen als nooit tevoren. Een echte anti-aging massage.
Rug/gezicht/decolleté
45 euro
Gezicht/decolleté
30 euro
Kuur van 6 keer (2 x rug/gezicht/decolleté
en 4 x gezicht/decolleté)
190 euro
Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406, www.kapsalonanneke.nl, info@kapsalonanneke.nl

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend
www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

Engelse
bijlessen
Hebben uw kinderen hulp met Engels nodig?
Leer Engels van een Engelsman
John Marriott is een ervaren docent
die bij u in de buurt woont.
John geeft met succes individuele bijlessen
aan middelbareschool leerlingen uit de buurt.
Hij behandelt ieder aspect van de Engelse
taal en zorgt ervoor dat zij klaar zijn voor hun
proefwerken en examens.
John geeft ook privélessen en
conversatielessen aan volwassenen.
Contact en informatie:
John Marriott 0528 251305
johnmarriott@home.nl
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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
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.
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
Info 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
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Agenda
1 maart De Koegang nr. 5
7 maart Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
8 maart Rond de Tafel - de Schakel - 19.45 uur
10 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
11 maart Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
11 maart Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
11 maart Pokeravond - De Schakel - 20.00 uur
15 maart De Koegang nr. 6
16 maart	Samen investeren geeft energie”, over het samen opwekken van energie - Dorpshuis de Veldhoek, Koekangerveld - 20.00 uur
17 maart Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
18 maart Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
18 maart Moonlight Footgolf met Bitterballen - Pitch en Putt Koekange
20 maart	
Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - de Schakel - aanvang
19.30 uur
24 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 maart	Ledenvergadering Historische Vereniging de Wijk-Koekange Ontmoetingscentrum ”de Havezate” de Wijk - 20.00 uur
25 maart Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
28 maart Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
29 maart De Koegang nr. 7
31 mrt. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
7 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
12 april De Koegang nr. 8
15 april Paaseieren zoeken Vitesse’63 (groep 1 t/m 8) vanaf 18.00 uur
15 april Disco avond met DJ - Pitch en Putt Koekange - vanaf 21.00 tot 0.30 uur
18 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
20 april Ruilbeurs Tuinkring Koekange - bij Griet - vanaf 14 uur
21 april Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
21 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
23 april	Koralenconcert Christelijke muziekvereniging de Bergklanken Gereformeerde kerk Berghuizen - aanvang 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. 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
15 maart 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 9 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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