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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
16 april 11.00 uur
Ds. L. de Jong
Hoogeveen
15.30 uur
Ds. v. Rijswijk
23 april
9.30 uur
Ds. v. Rijswijk		
15.30 uur
Ds J.H. Dunnewind
Hardenberg

Pasen
Venehof

Gereformeerde kerk, Berghuizen
16 april
9.30 uur
Ds. J.W. Muis		
23 april
9.30 uur
Mw. ds. A.J. Donker-Kremer Hoogersmilde

Pasen

Protestantse Gemeente Koekange
16 april
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
23 april
9.30 uur
Mw. T. Koster
Meppel

Pasen

Uitslagen PC en RV de Bosruiters
Veerle Strijker met Jusa in de klasse B klassiek 5e met 69 stijlpunten.
Veerle Strijker met Fleur in de klasse L progressief een 1e prijs.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  
  

  
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
5-15-*4
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

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  
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  schilders@koekange.com  

Stukje Natuur oorworm
Er zijn allerlei kriebelbeestjes, waar veel mensen niet zo blij mee zijn. Zo zijn
er hele contigenten die arachnofobie hebben. Met andere woorden, ze hebben een hekel aan spinnen. Verder kun je binnen zilvervisjes tegenkomen,
die ook niet erg geliefd zijn. Niet alleen binnen, buiten zijn er eveneens van
die kriebelbeestjes. Bekend is onder andere de pissebed, die tevoorschijn
kan komen als je een tegel of steen optilt. Maar voor de oorworm is er vaak
toch iets meer ontzag. Komt mijns inziens vooral door zijn twee karakteristieke tangachtige aanhangsels aan het achterlijf.
Er bestaat nog steeds de veronderstelling dat de oorworm zich kan verschuilen in het menselijk oor. Sommigen gaan nog een stapje verder, dat
een oorworm zich door het trommelvlies zou eten, om vervolgens eitjes in
de hersenen te leggen. Dit laatste is natuurlijk flauwekul. In theorie zou een
oorworm in een oor kunnen komen, echter zijn lijf is daar niet op aangepast.
Wel verschuilt hij zich regelmatig in allerlei nauwe spleten.
De belangrijkste reden voor een dergelijk schuilplek is dat de oorworm
gevoelig is voor uitdroging. Hij houdt meer van een vochtige omgeving en is
overdag dan ook meestal niet actief. Tenzij hij door verstoring tevoorschijn
komt. Dan kan hij zijn tangvormig aanhangsel dreigend omhoog houden.
Ermee steken doen ze niet, hooguit mee knijpen. Pijn zal dat absoluut niet
veroorzaken.
Qua voedsel is de oorworm een alleseter. Daardoor heeft hij een groot
voordeel ten opzichte van specialisten, die een beperkter dieet hebben. Zijn
menu bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal, zowel dood als levend.
Bekend is dat de oorworm zich te goed doet aan bladluizen en andere schadelijke insecten. Daarom kan het handig zijn om de oorworm naar je (moes)tuin te lokken. Dat kan vrij eenvoudig door een bloempot met wat stro op
z’n kop op een stok op te hangen. Doe dat pas in het voorjaar, de oorworm
houdt namelijk in de winterperiode een soort van winterslaap in de grond.
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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v.v.

SSE
ITE
‚63

27 april 2017
Koningsdag
Schoolvoetbaltoernooi

Op donderdag 27 april organiseert v.v. Vitesse’63 voor de 37ste keer het
jaarlijkse Koningsdag schoolvoetbaltoernooi.
Aan dit toernooi doen verschillende teams van de basisscholen uit Koekange
(CBS Prins Johan Friso en OBS de Rozebottel), Ruinerwold (Harm Vonckschool
en Basisschool de Arendsvleugel), Oosteinde (OBS de Wezeboom) en Echten
(OBS ’t Echtenest) mee.
Om er ook dit jaar een gezellige middag van te maken is er voor de kinderen
een springkussen en een leuke voetbal-activiteit. En natuurlijk ook dit jaar
weer de verloting met vele leuke prijzen!
Om 13.30 uur beginnen de wedstrijden, om 16.30 uur is de prijsuitreiking
en daarna is er muziek en kan er nog gezellig nagezeten worden.

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Hallo Hommels,
Er staan weer wat activiteiten voor jullie op de planning. Het
traditionele Paaseieren zoeken en ook de Meivakantie komt er al weer aan:
Paaseieren zoeken - Maandag 17 april, tweede Paasdag, organiseert
Speeltuinvereniging De Hommel weer het traditionele paaseieren zoeken op
de speelweide in Echten. Het festijn begint om 10.30 uur. In de tijd dat de
kinderen eieren zoeken, kunnen de ouders een rondje klootschieten. U vindt
de speelweide als volgt: U rijdt door Echten, het spoor over en na ongeveer
1,5 km gaat u linksaf het bos in. Na ongeveer 100 m aan de linkerkant is er
een kleine speelweide. Opgave is niet nodig.
Kom allemaal, zoals altijd kun je weer mooie prijzen te winnen!!
Meivakantie - De meivakantie begint binnenkort ook alweer. Met de kinderen t/m groep 3 gaan we weer naar de Speel- en IJsboerderij De Drentse
Koe in Ruinerwold. Het uitje is op woensdagmiddag 26 april. Om 14.00 uur
vertrekken we vanuit de Bernhardlaan (bij de Rozebottel). We verwachten dat
de kinderen onder begeleiding zijn van een volwassene.
Met de oudsten willen we weer gaan kanovaren. Omdat het nog koud is in
april willen we dit op een later moment doen. Nadere informatie over de
uitjes volgt nog per mail.
groeten,
Het Bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel
svdhommel@hotmail.com
PS. Bij deze willen wij alle vrijwilligers die voor de Jantje Betonactie hebben
gecollecteerd nog van harte bedanken!!
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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

Potgrondactie KIA 2017
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

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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Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent

Paaseieren zoeken en gooien bij Vitesse ‘63

v.v.

SSE

Op zaterdag 15 april 2017 organiseert VV Vitesse ‘63 op het
ITE
‚63
voetbalveld van Vitesse ‘63 de volgende activiteiten:
- Paaseieren zoeken voor groep 1 t/m 6
- Paaseieren gooien voor groep 7 en 8
Kom jij ook?
Het begint om 18.00 uur (voor alle groepen). Deelname is gratis.
Neem je een plastic tasje mee om de gevonden paaseieren in te doen?
En... voor elke deelnemer heeft de paashaas een kleine verrassing.

GIGA SPEELFESTIJN
Korfbalvereniging KIA

Wat is er te doen?
We gaan er een hele leuke ochtend van maken
met allemaal leuke activiteiten en spelletjes!
En terwijl de kinderen gaan spelen, kunnen de
ouders kijken onder het genot van een kopje
koffie.
Voor alle kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar!

Heb je zin om mee te doen
aan deze dag?
Meld je dan voor 1 mei 2017 aan bij:
jeugdbestuurkia@live.nl

Onder alle aanmeldingen verloten wij 13 mei 2017 een
leuke verrassing!

Waar: Korfbalkantine KIA
Sportlaan 41, 7958 SM Koekange

Wanneer: Zaterdag 13 mei 2017
Hoe laat: van 10:00 uur tot 12:00 uur
6

Dus meld je snel aan!!

Eggeweg 8
7958 PL Koekange
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Hoveniersbedrijf

De hovenierswerkzaamheden gaan
gewoon door.
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
Nu volop voorradig:
perkplanten, groenteplanten en meststoffen.

EN, WONING GEKOCHT?

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

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

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl
tel. 06 - 5591 1840

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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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

Bank voor de klas op de Prins Johan Frisoschool
In de week van het geld kwam Rieta Krale namens
de Rabobank in groep 7 en 8 vertellen over geldzaken. We doen een quiz en kijken naar filmpjes. Wat is
een wisselkoers? Wat zijn de risico’s aan investeren?
Wat is een voordeel en nadeel van geld op een bankrekening te hebben in plaats van thuis? Wat is rood
staan? In groepjes kunnen de leerlingen dit bespreken. Daarna bespreekt
Rieta dit met de klas en kunnen de leerlingen ‘geld’ verdienen. Soms wel
€ 15,- per goed beantwoorde vraag. Wat een leuke les! Wat weten de kinderen toch al veel, maar wat hebben de kinderen vanmorgen ook veel geleerd.
Een les vanuit de praktijk door Rieta in de klas ingebracht. Dank je wel Rieta
voor deze les!
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Leden van de Rabobank reiken eenmalig EUR 20.000 uit
Op vrijdag 31 maart reikten
ledenraadsleden, commissarissen en bestuursleden
van het Rabobankfonds
van de Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland
40 cheques van EUR 500
uit aan lokale projecten,
stichtingen of verenigingen. De uitreiking van de
cheques vond plaats op
het kantoor van de Rabobank, Blankenstein 140 in Meppel.
Leden, commissarissen en bestuursleden van het Rabobankfonds vormen de
verbinding tussen het werkgebied en de bank, en weten als geen ander waar
de leemtes en kansen liggen in de regio. Die kennis wil de Rabobank meer
benutten en daarom mochten zij eenmalig een project, stichting of vereniging een cheque overhandigen vanuit het Rabobankfonds. Op deze manier
** Electra
** Gas
** Dak/Zink
wil Rabobank meer inhoud geven aan het
coöperatief
dividend.
Electra
Gas
Dak/Zink
*Water
*
Cv
** Aardwarmte
Het Rabobankfonds heeft als doel met (financiële)
mensen,
media
*Water middelen,
* Cv
Aardwarmte
Electra
* Gas
*versterken
Dak/Zink
** Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
en massa steunen van initiatieven die* gericht
zijn
op
het
van
Zonne Energie * Nen 3140 Keuring
*Waterof culturele
* Cv
* Aardwarmte
het maatschappelijke, economische, sociale
leven
in de lokale
* Zonne
Energie * Nen
3140Ruinerwold
Keuring
Westerweiden
gemeenschap.
Westerweiden 70,
70, 7961
7961 EA
EA Ruinerwold
Tel:
06-13471784
Wie in aanmerking wil komen voor een donatie uit
het
Rabobankfonds
kan
Tel: 06-13471784
Westerweiden
70,
7961
EA
Ruinerwold
Mail:
info@heroldpouwels.nl
hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraag
dient
te
voldoen
aan
bepaalde
Mail: info@heroldpouwels.nl
Tel:
06-13471784
Site:
www.heroldpouwels.nl
criteria. Meer informatie over deze criteria of het
aanvraagformulier
vindt u
Site:
www.heroldpouwels.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
op www.rabobank.nl/mss.
Site: www.heroldpouwels.nl
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Tel. 06 - 134 717 84

Westerweiden
7961
Ruinerwold
Westerweiden
Westerweiden70,
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EA EA
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Westerweiden
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Westerweiden
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Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
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Mail:info@heroldpouwels.nl
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Mail: info@heroldpouwels.nl
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Mail: info@heroldpouwels.nl
B.g.g.: 06-13471784
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Site:www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
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Eerste crea café Bibliotheek De Wijk met workshop Zentangle

In navolging van Bibliotheek Ruinen, Zuidwolde en Ruinerwold start op 13
april in Bibliotheek De Wijk het Crea café. Hebt u zin om creatief bezig te
zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte uitgenodigd! Elke
tweede donderdag van de maand is er een Crea café.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 13 april kunt u deelnemen aan een workshop Zentangle.
Een zentangle is een pentekening die er ingewikkeld uitziet, maar makkelijk
te maken is. De complexe patronen ontstaan lijn voor lijn en het gaat haast
vanzelf. Bent u benieuwd of het iets voor u is, kom dan langs op 13 april
van 14.00- 16.00 uur.
In verband met het aan te schaffen materiaal, kunt u zich voor deze eerste
Crea-middag aanmelden in bibliotheek De Wijk. Aanmelden kan ook op
info@bibliotheekdewijk.nl of telefonisch op nummer 088 - 012 8210.
Voor de volgende Crea cafés mag u uw eigen knutsel- of handwerkje meenemen. Er zijn ook enige knutselmaterialen aanwezig die u kunt gebruiken.
De Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, leden en nietleden van de bibliotheek.Koffie en thee staan voor u klaar en de toegang is
gratis. U bent welkom van 14:00 uur tot 16:00 uur.
De Crea Cafés zijn een initiatief van de Bibliotheek Zuidwolde, Ruinen,
Ruinerwold, De Wijk en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie over de
middag kunt u contact opnemen met Janet de Wolde van Bibliotheek De Wijk
op 088- 012 8210, of kijk op www.welzijndewolden.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

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

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur
13:00-18:00 uur
Vrijdag
08:00-12:00 uur
13:00-21:00 uur
Zaterdag
08:00-17:00 uur

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Rolf Kwant Wereldkampioen Pitch en Putt!
Rolf Kwant uit Koekange is afgelopen weekend Wereldkampioen Pitch
en Putt geworden op het Italiaanse
golfresort Le Robinie.
Ongeveer 120 spelers deden mee
aan het WK, afkomstig uit 16 landen,
waaronder Cuba, Japan, Portugal en
Spanje.
Rolf Kwant is samen met een aantal
andere spelers naar Milaan gegaan
voor het WK. Marcel Ahuis uit
Meppel is 5e geworden, een hele
prestatie van deze Nederlandse
spelers.
De thuisbaan van Rolf en Marcel
is Pitch en Putt Koekange, Pitch en
Putt Koekange is de 1e Pitch en Putt
baan van Nederland.
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Paasvoordeel bij Spar Koetsier
Varkensrollade
Per kilo

Nú

€ 4,98

Brass Broden
Diverse soorten

Nú

€ 1,-

Eieren

Doos 10 stuks, Maat m

Nú

€ 1,-

deze Acties zijn geldig van 12-4 t/m 15-4
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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

Gemeentelijk kunstbezit gaat onder de hamer
De gemeente De Wolden gaat diverse kunstwerken veilen. Samen met het
Cultureel Platform De Wolden wordt er op zaterdag 21 april een kunstveiling
georganiseerd. Op vrijdag 20 april hebben inwoners de gelegenheid om alle
kunstwerken van de veiling te bezichtigen. De veilig is één van de activiteiten van de cultuurexplosie. Wethouder Mirjam Pauwels: “De gemeente heeft
nog diverse kunstwerken zoals schilderijen in haar bezit. Tijdens de veiling
willen we onze inwoners graag de kans bieden om één of meerdere van deze
kunstwerken aan te schaffen. De opbrengst van de veiling komt ten goede
aan herstel van het kunstwerk ‘De Ontmoeting’ op Blijdenstein.”
Uitgebreid programma - De kunstveiling wordt gehouden op zaterdag 21
april in de raadzaal van het gemeentehuis in Zuidwolde. De veiling begint
om 14.00 uur en staat onder leiding van veilingmeester Henk Tissing.
Inwoners en andere belangstellenden die de kunstwerken vooraf willen
bezichtigen, kunnen hiervoor op vrijdagavond 20 april van 19.00 tot 21.30
uur en op zaterdag 21 april van 11.00 tot 13.30 uur terecht in het gemeentehuis. De te veilen kunstwerken kunnen ook al bekeken worden op www.
cultureeldewolden.nl.
De kunstveiling wordt muzikaal omlijst door Vari Vocaal, Marius Klein en de
Malletband Woudklank. Ook wordt er een graffiti-demonstratie gegeven.
Kunst voor iedereen - Het startbedrag van de te veilen kunstwerken zal
tussen de € 20,- en € 50,- komen te liggen. Wethouder Pauwels: “We willen
het voor iedereen mogelijk maken om een kunstwerk aan te kunnen schaffen. Het is toch mooi als het openbaar kunstbezit straks in de huiskamers
van De Wolden komt te hangen!”
Artotheek - Naast een veiling van kunstwerken, worden er ook werken uit
de gemeentelijke kunstcollectie en van kunstenaars uit de regio geëxposeerd
in de hal van het gemeentehuis. Deze kunstwerken kunnen uitgeleend worden op zaterdag 22 april van 11.00 tot 13.30 uur. De lijst met kunstwerken
die uitgeleend kunnen worden, is te vinden op www.cultureeldewolden.nl.
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Pedicure Praktijk Jomas

Voor hulp bij dyslexie,
dyscalculie en overige
(leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
06-15102936

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

BHV herhalingscursus in Koekange
Wij organiseren al diverse jaren de BHV herhalingscursus in dorpshuis de
Schakel voor bedrijven, ondernemingen van Koekange en omstreken.
Dit jaar wordt het gehouden op 7 juni 2017, ’s morgens van 9.00 tot 12.00
uur of ’s middags van 13.30 tot ong. 17.00 uur.
Wat wordt er zoal gegeven op de herhalingscursus:
Praktische vaardigheden staan in deze cursus centraal. Zij richten zich met
name op de praktijk van levensreddende handelingen, brandbestrijding en
het gebruik van de defibrillator.
De volgende onderwerpen komen in de BHV herhalingscursus aan de orde:
- Opbouw BHV Organisatie - Praktijk blussen - Praktijk reanimatie en uitleg
AED - Rautek (bewustzijnlijn) - Draaien van buik naar rug (bewustzijnlijn) Stabiele zijligging (bewustzijnlijn) - Verslikking.
Wij hebben al een mooi aantal van 23 deelnemers maar er kunnen er nog
meer bij.
U kunt zich opgeven via Jennie Zwiers, beheerder dorpshuis de Schakel, tel.
06 29401859 of via mail: zwiers60@hetnet.nl.
14

Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

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.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

     

    
Nieuw bij mij in de salon:
IBX (gecertificeerd)
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
     
Nieuw
mij in de salon:
IBXbeschadigd?
(gecertificeerd)
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Zijn jebij
natuurlijke
nagels
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Zijnvoor
je natuurlijke
nagels beschadigd?
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
zorgt
mooie,
verzorgde
en natuurlijke
   IBX
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
IBX
zorgt voor mooie, verzorgde en natuurlijke
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
nagels.
IBX hersteld,
verstevigd
enbeschermd
beschermd
Bel  gerust!  
nagels. IBX hersteld,
verstevigd
en
Bel  gerust!  
  
de
natuurlijke
nagel
zonder
gel!
  
  
de natuurlijke nagel zonder gel!
  

  
  

  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
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Agenda
12
13
15
15
18

april De Koegang nr. 8
april 1e Crea Café - Bibliotheek De Wijk - 14.00-16.00 uur
april Paaseieren zoeken Vitesse’63 (groep 1 t/m 8) vanaf 18.00 uur
april Disco avond met DJ - Pitch en Putt Koekange - vanaf 21.00 tot 0.30 uur
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 Kunstveiling - Gemeentehuis Zuidwolde - 14.00 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
24 april	Jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - Dorpshuis
De Schakel - 20.00 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
20 mei
Wandeltocht Van Schakel tot schakel
20 mei
Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
24 mei
De Koegang nr. 11
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
26 april 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 20 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

