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Cultuurexplosie op het 
gemeentehuis in Zuidwolde. 
Met projecties van tekeningen, 
muziek en kunst.



2

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
2 april 11.00 uur Ds. L. Sollie Meppel 
!!!! 16.30 uur Ds. de Bruine Balkbrug 
9 april 11.00 uur Ds P.K. Meijer Meppel 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk  
14 april H.A 19.30 uur Ds. v. Rijswijk  Goede Vrijdag

Gereformeerde kerk, Berghuizen
2 april   9.30 uur Ds. J.W. Muis
9 april   9.30 uur Ds. J.W. Muis  Palmzondag
13 april 19.30 uur Ds. J.W. Muis  Witte donderdag
14 april 19.30 uur Ds. J.W. Muis  Goede vrijdag

Protestantse Gemeente Koekange
  2 april   Ds. C.J. Schorer De Wijk 5e zon. 40 dgn
  9 april  Ds. H.E.J. de Graaf 6e zon. 40 dgn/Palm.
13 april 19.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf Witte Don. HA
14 april  19.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof 
    Goede Vrijdag

Kerkdiensten

De lente is begonnen! 

LENTEBEHANDELING
Ik heb een heerlijke behandeling samengesteld 
voor u om uw huid uit de winterslaap te halen 
en met een stralende huid de lente in te gaan.
Deze behandeling kunt u boeken 
zolang de lente duurt voor 60 euro

* huidanalyse 
* welkomsritueel
* reiniging
* wenkbrauwen epileren/waxen 
* dieptereining
* onzuiverheden verwijderen 
* fruitzuurbehandeling
* bindweefselmassage 
* hand- of voetmasker

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406, www.kapsalonanneke.nl, info@kapsalonanneke.nl

* gezichtsmasker
* 24 uur creme 
*  kopje koffie/thee 

met iets lekkers
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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 haas 

Eind vorige eeuw ben ik met mijn vrouw ruim drie weken op een bijzondere 
safari naar Kenia geweest. Het doel van de reis was om zoveel mogelijk 
vogelsoorten te “scoren”. Uiteraard kwamen de zoogdieren ook aan bod, een 
olifant of giraf zie je echt niet over het hoofd. Voordat ik naar Afrika afreis-
de, had ik het jachtluipaard en de vechtarend hoog op mijn verlanglijstje 
gezet. Zodra we in Nairobi aankwamen, ging onze groep gelijk naar Nairobi 
National Park. Binnen het uur zagen we zowel het jachtluipaard (met vier 
jongen!) als de vechtarend (met een prooi!). Ik zei nog dat ik nu gelijk weer 
naar huis toe kon, mijn doel was bereikt. Met name met het jachtluipaard 
was ik blij, het is veruit mijn favoriete zoogdier. 
Dit snelle zoogdier kom je in Nederland niet tegen. Er is echter hier wel 
een andere snelle jongen, waar het jachtluipaard mogelijk moeite mee zou 
hebben. In Europa is de haas het snelste dier op land. Hij kan een snelheid 
boven de zeventig kilometer per uur halen. Alleen hazewindhonden kunnen 
harder lopen, maar die zijn er speciaal voor gefokt en getraind. Gelukkig is 
die “jachtsport” in Europa zo goed als uitgebannen.
De haas is tegenwoordig een algemeen zoogdier op open grasvelden en 
akkers. Toen ik in de jaren vijftig ter wereld kwam, liepen er op het land van 
mijn vader een redelijk aantal hazen. Daarna is het met de populatie snel 
bergafwaarts gegaan. Gelukkig is die trend sinds deze eeuw gestopt en is er 
op verschillende plaatsen al weer sprake van een lichte toename.
Ondanks zijn grote snijtanden behoort de haas niet tot de knaagdieren, zoals 
muizen en ratten. Hij behoort tot een aparte orde binnen de zoogdieren, de 
haasachtigen. Deze orde bestaat uit twee families, de echte hazen en de 
konijnen. De haas is een echte herbivoor en eet vooral grassen, kruiden en 
enkele akkerbouwgewassen. Bijzonder is dat hij aan coprofagie doet, met 
andere woorden hij eet zijn eigen uitwerpselen. 
O ja, met Pasen legt hij echt geen eieren.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

WGV start campagne; “meer vrijwilligers in korte tijd”

“We staan om jou te springen!” Dit is de slogan die de Wijker Gymnastiek 
Vereniging meer vrijwilligers hoopt op te leveren.
WGV is een sportieve, toegankelijke en gezellige gymnastiekvereniging waar 
iedereen zich thuis voelt. De vereniging biedt verschillende sporten aan 
zoals acrogym, badminton, bewegen op muziek, turnen, spelletjesgym en 
freerunning. Deze sporten worden in De Wijk of Koekange aangeboden. 
WGV wil graag meer vrijwilligers om nog meer leuke activiteiten te kunnen 
organiseren. Ook niet-leden zijn van harte welkom! info@wgvdewijk.nl
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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

Diaconaal Verband De Wolden
8 april a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. 
Helaas ook in de gemeente De Wolden. De voedselbanken helpen de arm-
sten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten 
van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat 
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu 
minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“. 
Zaterdag 8 april organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelings-
actie bij alle supermarkten in de gemeente De Wolden. Wij gaan produkten 
inzamelen voor de Voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het 
maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare 
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook shampoo en tandpasta. 
Wij gaan vooral deze produkten voor hun inzamelen. Zaterdag 8 april staan 
er vrijwilligers in de winkel om u te helpen bij het kopen van de juiste arti-
kelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de 
voedselpakketten.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van 
alle kerken in De Wolden. 

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49
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Zwembad De Slenken start met verkoop abonnementen en 
inschrijving zwemlessen  

De zomer staat weer voor de deur en stichting De Slenken is druk bezig om 
zwembad De Slenken er weer klaar voor te maken. Het is een spannend jaar 
voor de stichting: het zwembad staat dit jaar voor het eerst op eigen benen. 
De komende tijd moet er veel gebeuren om het bad er klaar voor te maken 
en om aanpassingen te doen om te zorgen dat het zwembad zo aantrek-
kelijk mogelijk wordt. De stichting wil er een gezellig zwembad van maken 
waar het ook leuk is elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en 
drankje.  
Abonnementenverkoop gestart - Via de website www.zwembadddeslen-
ken.nl is het mogelijk een abonnement te bestellen voor het komende sei-
zoen. Tot 30 april geldt het voordelige voorverkooptarief.  
Zwemlessen - De inschrijving voor zwemlessen is ook geopend. De zwem-
lessen worden aan het eind van de middag gegeven en de prijzen zijn gun-
stig. Info is te vinden op de website; aanmelden kan daar ook.  
Hulp is welkom - De stichting heeft al veel aanmeldingen van vrijwilligers 
en er kunnen nog steeds mensen bij. Iedereen die een steentje bij wil dra-
gen, is van harte welkom om zich aan te melden door te mailen naar info@
zwembaddeslenken.nl. Samen maken we er een mooi en gezellig zwembad 
van!  
Het bestuur van de stichting wenst iedereen een prachtig zwemseizoen!

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
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Erop uit met de duofiets

Het is voorjaar, de weilanden worden weer groen en de eerste lammetjes zijn 
gesignaleerd. Tijd om er weer, op de fiets, op uit te gaan. De duofiets staat 
klaar en de vrijwilligers hebben er weer zin in! Stap over de drempel en ga, 
met ondersteuning, weer eens de paden op! Voor het bespreken van de fiets 
kunt u bellen met de “fietstelefoon”  nummer 06 23280808 zo mogelijk tus-
sen 11.00 en 12.00 of  tussen 18.00 en 19.00 uur! 
Het Rode Kruis heeft een duofiets beschikbaar gesteld voor de inwoners 
van Koekange en omgeving. Het beheer van de duofiets is in handen van 
de Belangenvereniging Koekange e.o. (alwaar u ook met eventuele klachten 
terecht kunt). 

Veel fietsplezier!
Sonja Verkaik (coördinator)   

Gezellig middag Zonnebloem De Wolden

Zonnebloem afdeling De 
Wolden heeft 16 maart j.l. 
een gezellige middag geor-
ganiseerd in het dorpshuis 
te Linde.
Deze middag bracht het 
“Kleinkoor VinkenbuurT” 
prachtige liedjes ten gehore 
en mooie gedichten.
Er waren 27 deelnemers 
aanwezig waarvan 8 bewoners van zorgboerderij “Berkenhoeve” uit Alteveer. 
Er werd geregeld door iedereen uit volle borst mee gezongen. Al met al weer 
een zeer geslaagde middag verzorgd door Zonnebloem De Wolden.

Het geheime leven van weidevogels 

Op donderdag 30 maart houdt Natuurvereniging Zuidwolde om 19.30 uur 
haar algemene ledenvergadering in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Na 
het zakelijke gedeelte is er om ongeveer 20.15 uur een presentatie van wei-
devogelbeschermster Astrid Kant. 
Astrid Kant fotografeert al jaren vanuit een schuilhut het geheime leven 
van weidevogels in het voorjaar. Het belang van het beschermen van deze 
prachtige vogels komt uitgebreid aan bod. Leden en niet-leden zijn van harte 
welkom. Gratis entree inclusief koffie en thee.
Voor meer informatie en de agenda van de ledenvergadering, kijk op 
www. natuurverenigingzuidwolde.nl. 
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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.

Nu volop voorradig:
violen, groenteplanten en meststoffen.
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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 

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de 
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo. 

 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 1x in de week of iedere dag,  
 zonder abonnement. 

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

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nl 
Maaltijdservice Thuis 
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De Prins Johan Frisoschool is gezond

De Prins Johan Frisoschool heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het 
vignet Gezonde School laat de Prins Johan Frisoschool zien dat de school vol-
doet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Prins 
Johan Frisoschool is trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere school-
prestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Prins 
Johan Frisoschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolom-
geving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en 
sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat sport 
en bewegen. Hiervoor worden de activiteiten ingezet die de werkgroep heeft 
vastgesteld in een jaarprogramma voor alle kinderen.
Directeur Roel van Faassen van de Prins Johan Frisoschool is trots om een 
Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het 
logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze 
school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisa-
ties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.
gezondeschool.nl.

High Paas Brunch bij Pitch en Putt Koekange 

Zondag 16 april en maandag 
17 april van 12.00 tot 15.00 uur

De High Paas Brunch bestaat uit:
 Champignon of mosterdsoep
  Verschillende belegde broodjes 
met eiersalade, zalm, brie, carpaccio, kipkerriesalade, 
suikerbrood en krentenbrood 
 Roomboter, van Dobben kroket

Als afsluiter
  Scones, Lemon curd, Jam, Clotted Cream, Brownie, 
Muffin, Petitfour, chocolaatjes

  De High Paas Brunch is inclusief Melk, Optimel en  
Jus d’orange

Prijs e 22,50 per persoon

Kinderen 0 tot 3 jaar gratis, 4 tot 12 jaar e 12,50 p.p. 
Reserveren via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059

Weerwille 16

7961 LV Ruinerwold

0522-452059

www.pitchenputtkoekange.nl

High 
Paas Brunch
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- 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

10-‐11-‐2016  

K. Bakker 
schilders en afwerkingsbedrijf 

  

  

  

Voor  uw    

binnen-‐  en  buitenschilderwerk  

wandafwerking  

plaatsen  van  isolerende  beglazing  

  

vraag  vrijblijvend  prijsopgave  

6%  b.t.w.  tarief  

06-‐12362374  

  schilders@koekange.com  

Dorpsstraat 33     Koekange     Tel. 0522-451252 

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

5-15-*4  

STICHTING DORPSHUIS Prinses Margrietlaan 1
7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Zwerfvuilactie

De zwerfvuilactie werd vrijdag 24 maart door de 2 scholen en de Belangen-
vereniging georganiseerd.
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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

Collecte ten bate van de Hartstichting

In de week van 2 t/m 8 april is de Hartweek van de Hartstichting. 
Het is dit jaar een bijzonder jaar, want de collecte vindt voor de vijftigste 
keer plaats!
In 2016 haalden 50.000 collectanten landelijk het fantastische bedrag van 
E 2.950.429 op!!
Met de opbrengsten van de collectes zijn enorme prestaties geleverd op het 
gebied van onderzoek, voorlichting, patientenzorg  en het werken aan oplos-
singen waarmee we hart- en vaatziekten uiteindelijk te slim af zullen zijn.
We hopen van harte dat u enthousiast  “een duit in het zakje” zal willen doen!
Onze collectanten zullen u dankbaar zijn.

Marlike Huisman, collecte coodinator 
marlikehuisman@gmail.com
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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

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.

In format ie

Zaterdag 15 april
Disco avond bij Pitch en Putt Koekange 

Aanvang 21.00 uur

Entree GRATIS

Thema avond 80 en 90 jaren 
disco, het zou leuk zijn als je 
in Disco Style komt.www.pitchenputtkoekange.nl

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



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
Volgende uitgave 12 april 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 6 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

29 maart De Koegang nr. 7
30 maart Alg. ledenvergadering Natuurver. Zuidwolde - De Boerhoorn - 19.30 uur
31 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur 
  4 april   Paasmand vlechten met wilgentenen. Dorpshuis de Veldhoek 

Koekangerveld - 19.30 uur,  aanmelden bij: deykejannink@gmail.com
  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   Lezing over de ontwikkelingsgeschiedenis van het Reestdal door 

Gerard v.d. Berg - Dorpshuis de Veldhoek, Koekangerveld - 19.30 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
27 april Koningsdagvoetbal Vitesse’63 (groep 3 t/m 8) vanaf 13.00 uur
28 apr. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur 
28 april Klaverjascompetitie Vitesse’63, Prijsuitreiking - 20.00 uur
29 april  Tuinkring Koekange naar Kwekerij Van Der Velden in Heerde - vertrek 

13.00 uur
29 april  Gratis Golf Clinic - Pitch en Putt Koekange 
  6 mei Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
10 mei De Koegang nr. 10
13 mei Giga Speelfestijn - korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
14 mei Moederdag Brunch - Landgoed Welgelegen

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 
Koekangerveld - 10.00 uur

Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


