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John werd door de dames van
Vitesse 1 in het zonnetje gezet.

Foto: eFHa

John (van Dijk) al 12,5 jaar een
“Dijk” van een vlagger.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
19 maart 11.00 uur Ds. Smit
Zuidwolde
15.30 uur Ds. v. Rijswijk		
26 maart 09.30 uur Ds. v. Rijswijk
VENEHOF
15.30 uur Ds. De Vries
Hattem
Gereformeerde kerk, Berghuizen
19 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis
28 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis
Protestantse Gemeente Koekange
19 maart 9.30 uur Dhr. B. Wiegman
Assen
26 maart 	 	
Ds. H.E.J. de Graaf		

3e zondag 40 dagentijd
4e zondag 40 dagentijd

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231
  

www.kuiper-koekange.nl

  
  

5-15-*4

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
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K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

Dorpsstraat 33

Koekange

Tel. 0522-451252

---------------- schilders.koekange.com ----------------

Voor  uw    
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
  
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
6%  b.t.w.  tarief  
06-‐12362374  
  schilders@koekange.com  

Stukje Natuur staartmees
Het is altijd verrassend om de staartmees tegen te komen. Afhankelijk van
het jaar kan dat op vele locaties. In het broedseizoen voornamelijk in het
bos of het park, daarbuiten op vele verschillende plekken. Bijvoorbeeld in
de winter kun je hem in de tuin tegenkomen, als daar vetbollen hangen. Of
beter gezegd, hen tegenkomen, want meestal zie je staartmezen in groepjes
langskomen.
De staartmees is een klein en sociaal vogeltje en lijkt op een bolletje met een
lange staart. Al scharrelend door de takken en twijgen is hij op zoek naar
voedsel, zoals insecten en rupsen. In de winter komt daar ook zaad bij, zoals
die vaak in vetbollen aanwezig zijn. Opvallend is dat hij zijn roep regelmatig
laten horen. Die roep bestaat uit hoge, korte, scherpe en tsjirpende geluiden
en heeft als doel om de groep bij elkaar te houden.
Het herkennen is niet moeilijk. Naast de veel grotere fazant is het de enige
vogel in Nederland waarvan de staart langer is dan zijn lichaam. Zijn bovenzijde en staart zijn zwart van kleur en zijn onderzijde is wit, met hier en
daar een roze waas. Zijn kop is wit en heeft meestal een brede, zwarte
wenkbrauwstreep. Meestal, want in de winter komen sporadisch wel eens
exemplaren uit Scandinavië en Oost-Europa langs met een geheel witte kop.
Dit prachtige vogeltje heeft ook een prachtig nest. Helaas, of misschien wel
gelukkig, is dit nest lastig te vinden. Het is een bolvormig bouwsel van voornamelijk mos, spinrag en korstmossen. Aan de buitenkant is het enigszins
gecamoufleerd door twijgjes en stukjes bast en heeft een ingang aan de
zijkant. In dit nest legt het vrouwtje vanaf april tot juni haar acht tot twaalf
eitjes, die zij ook nog eens zelf uitbroedt. Na ongeveer tweeënhalf week
komen de eitjes uit, waarna beide ouders nog ruim twee weken de jongen
daarbuiten verzorgen. Na het broedseizoen zwerven ze in groepjes rond,
hopelijk naar je eigen tuin.
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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Commissie Concerten Koekange
In 2009 is in het kader van het beleidsplan 2010-2015 van de Protestantse
Gemeente Koekange een vragenlijst opgesteld, waaruit duidelijk werd dat
kerkgenoten concerten in de dorpskerk op prijs zouden stellen. Vanuit
de kerkenraad is toen het initiatief genomen om dit op gang te brengen.
Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft dit toen op zich genomen en de
Commissie Concerten Koekange (CCK) was geboren. Vanaf 2013 tot en met
2016 zijn door hen concerten georganiseerd in de dorpskerk, waar velen
van genoten hebben. Helaas stonden de kosten niet in verhouding met de
inkomsten en zag de commissie zich genoodzaakt zichzelf op te heffen. In
december jl. is het laatste concert gegeven. Hoewel de kerkenraad geen verantwoordelijkheid had voor deze commissie, heeft de CCK het geld dat nog
in kas was, overhandigd aan de kerkrentmeesters. De kerkenraad bedankt
alle vrijwilligers van de CCK voor deze gift en voor het organiseren van de
concerten, waardoor tegemoet is gekomen aan de wens van velen. Het was
fijn dat ons kerkje en onze koster hiervoor beschikbaar waren. De kerk blijft
beschikbaar voor elk ander initiatief op dit gebied!
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Koekange,
Anke van Vuuren

Party service
H. Koetsier - Koekange - tel. 0522-451331 - www.sparkoekange.nl

Zaterdag 18 maart staan wij
voor de laatste keer
van deze winter
voor de winkel met onze

heerlijke warme snert
In de slagerij is ie voorlopig nog beschikbaar.
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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

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

Wijker Kunst viert het voorjaar
Zangvereniging Wijker Kunst is helemaal in voorjaarssfeer. Dat vieren ze
met een groots concert op zaterdag 18 maart in de kerk in IJhorst. Vlotte,
aansprekende en verfrissende muziek staan hierbij voorop. Blije en gezellige
liederen uit eigen land, zoals van Boudewijn de Groot en Rob de Nijs.
Een feest van herkenning voor het publiek, waarbij men ook mee kan zingen.
De teksten hiervoor worden in het programma afgedrukt.
Daarnaast ook volksliedjes uit diverse landen, met als leidend thema “With
a song in my heart”.
Door de unieke samenstelling van de vereniging is er naast een optreden
van het vrouwenkoor en het mannenkoor ook zang van het gemengd koor.
De koren staan, als vanouds, onder de bezielende leiding van dirigent Bert
Lammers, aan de vleugel begeleidt door Joke Venhuizen.
De kerk in IJhorst ligt op een unieke locatie en staat bekend om de geweldige
akoestiek.
Het belooft een gezellige gebeurtenis te worden.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
De entree bedraagt € 5,00 per persoon. Kaarten zijn in de voorverkoop te
bestellen bij de leden.
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Vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek maakt je rijker!
Draag jij de bibliotheek een warm hart toe en wil je graag je steentje bijdragen? Voor Bibliotheken De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde zijn wij op
zoek naar gemotiveerde vrijwillige medewerkers.
Als gastheer of –vrouw ontvang jij onze bezoekers en maak je hen wegwijs
in de Bibliotheek. Samen met collega’s help jij mee om o.a. activiteiten te
organiseren, vragen te beantwoorden en de Bibliotheek aantrekkelijk te
maken voor bezoekers. Als je van mensen houdt en het je leuk lijkt om je in
te zetten voor de Bibliotheek, kom dan ons team van vrijwillige medewerkers versterken.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers met affiniteit voor internet en de
e-overheidsdienstverlening. Voor onze cursussen Klik & Tik en Digisterker
zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mensen willen helpen met
het aanleren van computervaardigheden. Van het aanzetten van de computer
tot de weg vinden op het internet. En van het aanvragen van DigiD tot het
gebruik van MijnToeslagen. Jij helpt samen met collega’s om de deelnemers
van de cursus in een aantal bijeenkomsten om te leren gaan met de computer. Ter voorbereiding op het geven van de cursussen, bieden wij de docenten een ‘train-de-trainer’ bijeenkomst aan.
Meer weten? Bel de Bibliotheek voor meer informatie via telefoonnummer
088- 012 8445. Of kom langs en vraag een van onze mensen!

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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Spectaculaire start van de Cultuurexplosie
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart gaat de Cultuurexplosie officieel van
start. Op beide avonden zal vanaf 19.30 uur het gemeentehuis het decor zijn
voor een bijzondere show.
Wethouder Mirjam Pauwels: “We gaan deze twee avonden iets doen wat nog
nooit vertoond is in onze gemeente. Op een magische manier gaat dan de
Cultuurexplosie 2017 van start. We gaan ons gemeentehuis gebruiken als
levensgroot scherm waar we met allerlei videobeelden én muziek het ontstaan van kunst en cultuur in De Wolden laten zien!”
Op zowel vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart begint de show om 19.30
uur en is omstreeks 21.30 uur afgesloten. De shows zijn voor iedereen vrij
toegankelijk. Op beide avonden begint de show met het presenteren van de
tekeningen die gemaakt zijn door basisschoolleerlingen uit De Wolden.
Over de Cultuurexplosie
In 2017 wordt tijdens de Cultuurexplosie kunst en cultuur overal in De
Wolden in de schijnwerpers gezet. Het wordt een explosie van cultuur, met
bijzondere exposities, concerten, een beeldentuin, workshops, de poetry
slam, een kunstveiling, een verhalen- en theaterfestival, jamsessies en nog
veel meer! Neemt u eens een kijkje op www.cultureeldewolden.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

Eggeweg 8 7958 PL Koekange
Telefoon 0522 - 451280 / 06 55 13 13 96

Wij zijn verhuisd naar Eggeweg 8.
De hovenierswerkzaamheden
gaan gewoon door.
Het tuincentrum is alleen
op zaterdag geopend.
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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 TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent

Uitgezwaaid
‘Het staatbeeld verandert’
is een ruim omvattende uitdrukking. Denk bijv. aan
nieuwbouw of renovatie,
aanplant van groen of juist
kap, aanleg parkeerhavens
etc. Maar je kan ook straatbewoners de revue laten
passeren.
In dit geval wil ik een kort
-in memoriam- schrijven
over Jansje Jansen-Pieters in
mijn straat, die 24 februari
jl. op bijna 86-jarige leeftijd
Jansje Jansen–Pieters (L) – (1931-2017)
overleed. Sinds ik er kwam
wonen bestond de omgang tussen ons ál die jaren uit veelal buiten momenten van sociaal contact. Ik noem het maken van een praatje over het weer,
onze gezondheid, de plantjes aan de voorkant van de woning, de jaarlijkse
kermis, het voetbal bij Vitesse, een boodschapje doen, of een vriendelijk
bedankje krijgen van haar bij de achterdeur, als ik een container binnen had
gezet bij slecht weer. Een vaste gewoonte werd echter al snel het zwaaien
naar elkaar als ik haar raam voorbij liep. We voelden het beiden niet als gluren, maar als een moment van oprechte aandacht voor elkaar.
Zo ging het ook op de dag vóór haar overlijden, toen ik na lunchtijd nog
even naar de brievenbus bij de Spar ging. Sinds zij er niet meer is voel ik mij,
symbolisch gezien dan, even uitgezwaaid. Sterker nog: ik heb het gevoel dat
ik haar létterlijk heb uitgezwaaid die laatste keer. Met deze gedachte heb
ik haar heengaan (en dus voorgoed verdwijnen uit het straatbeeld) zo een
plekje gegeven voor mijzelf. Alom bewondering ook voor haar doorzettingsvermogen - zélfs door weer en wind. Hoewel slecht ter been zag ik haar van
tijd tot tijd met rollator mijn woning passeren, om bij de apotheek in ‘t Hof
persoonlijk de medicijnen op te halen.
Zodoende liepen wij elkaar op 6 december jl. nog tegen het lijf. Ik stond wat
foto’s te maken van het echtpaar Keizer-de Vries, die hun 60-jarige trouwdag vierden. Toen zij even stopte om het paar te feliciteren vond ik dat een
geschikt moment, om deze buurvrouw ook eens op de foto te zetten. Een
aantal maanden later blijkt die foto dan plots iets speciaals mee te krijgen.
Wie had dát zo kunnen denken. Rust zacht Jansje (en sterkte toegewenst aan
de nabestaanden).
Met welgemeende groet, Wout  
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

Prijswinnaars brandstofactie
Maandag 6 maart:
1e Dhr. Meyer Ruinerwold
2e Dhr. Appelhof Ruinerwold
Dinsdag 7 maart:
1e Ineke Schaper
2e Dhr. W.G. Kremer
Woensdag 8 maart:
1e Gerben Gunnink
2e Mevr. Knoop
Weerwilleweg 1
Koekange

T. 0522 45 2112
info@garage-gritter.nl

1e prijs
Donderdag 9 maart:
50 euro
1e Chantal van de berg
aan brandstof
2e Mevr van Dalen
Vrijdag 10 maart:
2e prijs
1e Vera Fieten
Gratis apk
2e Brenda Veenhof
Zaterdag 11 maart:
1e Johan Gunnink
2e G. Mulder
n kijkje op
Neem eens ee
Ruinerwold
een
www.garage-gritter.nl

voor
onze website
casions!
oc
al
groot aant

De overheid gaat digitaal... U toch ook?
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, doorgeven van een verhuizing, informatie over de opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD etc.
Is het moeilijk om met de websites van de overheid te werken? Schrijf dan in
voor de beginnerscursus: Digisterker - Werken met de e-overheid. De cursus
bestaat uit 4 dagdelen.
Tijdens de cursus is er aandacht voor o.a.: het aanvragen en gebruiken van
DigiD. Het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites, het (digitaal) maken van een afspraak.
Het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals
Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid), en het gebruik van Regelhulp.
Graag van tevoren opgeven bij de betreffende bibliotheek. Dit kan via mail,
telefonisch of in de bibliotheek.
Startdatum en tijd
Donderdag 16 maart Ruinen 14.00-16.00 uur info@bibliotheekruinen.nl
Donderdag 23 maart Ruinerwold 9.30-11.30 uur info@bibliotheekruinerwold.nl
Dinsdag 3 april Zuidwolde 18.30-20.30 uur info@bibliotheekzuidwolde.nl
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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

Uitslag quiz bibliotheek
Tijdens de nationale voorleesdagen van 25 januari tot en met 4 februari konden peuters en kleuters een leuke quiz doen in de bibliotheken van Ruinen,
Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde. De quiz bestond uit 10 vragen over de
boeken uit de prentenboek top 10. In de hele gemeente deden kinderen
enthousiast mee. Uit alle deelnemers hebben we prijswinnaars gekozen.
Jasmijn en Tirza, Marije, Lizzy en Viggo waren de gelukkigen, zij kregen een
exemplaar van het prentenboek van het jaar “De kleine walvis” van Benji
Davies.

     
  
    
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
Bel  gerust!  
  
  
  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
     NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  
  
  
  

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl
tel. 06 - 5591 1840
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Tel:
06-13471784
Site:
www.heroldpouwels.nl
Site:
www.heroldpouwels.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
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Tel. 06 - 134 717 84

Westerweiden
7961
Ruinerwold
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Ruinerwold Westerweiden
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Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
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06-13471784
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B.g.g.: 06-13471784
Tel: 06-30995067
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Mail: info@heroldpouwels.nl
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Zwerfvuilactie in Koekange en Koekangerveld
Voor al uw riool werkzaamheden

Voor al uw riool werkzaamheden

Op vrijdagmiddag 24 maart a.s. organiseert de Belangenvereniging Koekange
Riool verstoppingen, Aanleg riool
Riool verstoppingen, Aanleg riool
e.o. samen met De Rozebottel, de Johan Friso school en de gemeente een
Camera
/
Rook
inspectie
Camera
Rook inspectie
zwerfvuilactie. De leerlingen uit groep 7 en
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zwerfvuil
worden de leerlingen en de vrijwilligers getrakteerd op het schoolplein van
Westerweiden
Westerweiden70,
70,7961
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Ruinerwold Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Westerweiden
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De Rozebottel.
We70,
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Tel:06-30995067
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B.g.g.:
06-13471784
06-13471784
Tel: 06-30995067
B.g.g.: 06-13471784
Tel: 06-30995067
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actie Mail:
opgeruimd
uitzien.
Mail:riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Belangenvereniging Koekange e.o.,
De Rozebottel en de Johan Friso school

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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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.

Voor een betere wereld
Inzameling ansichtkaarten, geboortekaarten, postzegels, mobieltjes, inktpatronen, buitenlands geld
Sinds een paar maanden staat bij SPAR KOETSIER en in de Protestantse Kerk
een box waarin bovengenoemde voorwerpen ingezameld kunnen worden.
Inmiddels is de eerste box geleegd, waar we heel blij mee zijn. Het hergebruik van onderdelen van oude mobiele telefoons, het opnieuw vullen van
inktpatronen en de verkoop van kaarten en postzegels komt een betere
wereld zeer zeker ten goede. De opbrengst van de verkoop gaat naar diverse
projecten wereldwijd van Kerk in Actie. Jaarlijks levert dit € 25.000,- op.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Blijf geven voor een betere wereld.
Anke van Vuuren
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Agenda
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
17-18 maart
Cultuurexplosie - gemeentehuis - 19.30 uur
18 maart Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
18 maart Concert zangvereniging Wijker Kunst - kerk IJhorst - 20.00 uur
18 maart Moonlight Footgolf met Bitterballen - Pitch en Putt Koekange
20 maart	
Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - de Schakel - aanvang
19.30 uur
24 maart Zwerfvuilactie
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
8 april Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 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
22 april Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
23 april	Koralenconcert Christelijke muziekvereniging de Bergklanken Gereformeerde kerk Berghuizen - aanvang 19.30 uur
25 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
26 april De Koegang nr. 9
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
Volgende uitgave
29 maart 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 23 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

