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19 juli 2017

Fijne vakantie!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

In verband met vakantie zijn wij gesloten
van maandag 7 t/m vrijdag 25 augustus 2017

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
23 juli
11.00 uur Ds. H.M. Smit
15.30 uur Ds. L. de Jong
30 juli
11.00 uur Ds. E. Meijer
15.30 uur Ds. D. de Jong
6 aug. 11.00 uur Ds. Tj. Boersma
15.30 uur Ds. Rijswijk
13 aug. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. E. Woudt
20 aug. 11.00 uur Ds. C.T. Basoski
15.30 uur Ds. v. Rijswijk
27 aug. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur W. Schaaij
Gereformeerde kerk, Berghuizen
23 juli
9.30 uur
Ds. R. Kloosterziel
30 juli
9.30 uur
Ds. C.A.D. van der Meulen
6 aug. 9.30 uur
Ds. C.A.D. van der Meulen
13 aug. 9.30 uur
Mevr. ds. A.M. v.d. Wetering
20 aug. 9.30 uur
Kand. M.van Sandijk
27 aug. 9.30 uur
Ds. J.W. Muis

Zuidwolde
Hoogeveen
Bergentheim
Den Ham
Zwolle
Hardenberg
Groningen
Kampen
Ruinerwold Ruildienst
Apeldoorn
Apeldoorn
Epe
Oud Avereest

Protestantse Gemeente Koekange
23 juli
9.30 uur
Ds. H. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold
30 juli
9.30 uur
Ds. H. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold
6 aug. 9.30 uur
Dhr. B. Wiegman
Assen
13 aug. 9.30 uur
Dhr. C.F. Dees
Meppel
20 aug. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
27 aug. 9.30 uur
Dhr. F. Verkade
Hoogeveen

Kopij inleveren Koegang
Wij hebben besloten dat de kopij voor de Koegang niet meer ingeleverd kan
worden in de brievenbus bij de Spar.
Kopij kan aangeleverd worden per mail: dekoegang@kleen.nl
Lukt het u niet om dit per mail te versturen, dan mag u uw kopij op Eggeweg
37 in de brievenbus doen. Kopij voor de eerstvolgende Koegang dient uiterlijk donderdag 24 augustus ingeleverd te worden.
Drukkerij Kleen
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Stukje Natuur kraanvogel

In het vroege voorjaar van 2008 schreef ik een Stukje Natuur over de
kraanvogel. In feite was dat toen geen standaard verhaaltje, maar een foto
van een groep kraanvogels in een winters maïsveld op de Hoge Linthorst,
inclusief een korte toelichting. Die kraanvogels hebben toen daar een aantal
dagen gebivakkeerd, zeer waarschijnlijk op weg naar hun broedgebied in
Scandinavië.
Bewust staat hier zeer waarschijnlijk, want hoewel de kraanvogel sinds 2001
weer in Nederland broedt, een dergelijke grote groep zou in dat jaar niet in
ons land (kunnen) blijven om tot broeden te komen. Vanaf 2001 verbleven
er drie paar kraanvogels tijdens het broedseizoen in het Fochteloërveen.
Slechts één paar zorgde voor nageslacht, met een enkel jong. Sindsdien
steeg zeer geleidelijk het aantal paren en waren er in 2010 in dat gebied al
drie succesvolle broedgevallen. De kraanvogel is echter gevoelig voor verstoring, wat helaas bleek in 2011. Door een extreem droge periode in dat
jaar kwamen twee nesten droog te liggen en een derde nest werd vroegtijdig
verlaten, als gevolg van een blusactie tijdens een heidebrand.
In 2012 kwam er een verbetering in het aantal succesvolle broedgevallen.
Niet alleen in het Fochteloërveen, maar ook in het Dwingelderveld zag dat
jaar het eerste jong het levenslicht. En het succes is gelukkig nog niet ten
einde. Inmiddels zijn er ook al broedgevallen gemeld in het Korenburgerveen
in de Achterhoek en in de Engbertsdijksvenen in Twente. De kans is reëel
aanwezig dat het aantal broedgevallen zal toenemen. Bij onze Duitse buren
is het aantal broedgevallen sinds de jaren zeventig sterk gestegen. Daar
komt bij dat deze uitbreiding in westelijke richting plaatsvindt, dus andere
gebieden in Nederland komen langzamerhand ook in aanmerking.
Nu is het niet zo dat als een paar kraanvogels zich in het broedseizoen ergens
vestigt, dat er dan gelijk een broedpoging zal plaatsvinden. Kraanvogels
hebben een relatief lange levensverwachting en zullen pas na enkele jaren
een broedpoging ondernemen. Een verkenning van een potentiële broedplaats kan voor de kraanvogel dus een proces van meerdere jaren zijn.
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
3

Kapsalon

Sonja
Wegens vakantie gesloten
van 12 t/m 19 augustus.
Sonja Osinga
De Wilgen 10, 7958 VG Koekange
0522-451577
Bisschop Gyamfi uit Ghana op bezoek in Koekange
Op donderdagmorgen 6 juli jl. om half 9 bracht de R.K. bisschop Gyamfi
uit Ghana een bezoek aan de melkrundveehouderij van Hans Vetketel. Hij
was een paar dagen in Nederland voor een privébezoek. Tijdens zijn verblijf
logeerde hij enkele nachten bij Vincent Jongen en aangezien de bisschop
grote belangstelling heeft voor landbouw was een bezoek aan de buren zo
geregeld. Hans vertelde enthousiast over zijn bedrijf en de bisschop waardeerde dit enorm. Luc Drost had net op tijd de melkruimte schoon, zodat de
bisschop met schone schoenen het erf kon verlaten.
Het contact met de bisschop heeft te maken met Stichting Berekum. Deze
stichting is gericht op samenwerking tussen gynaecologen uit o.a. het Isala
Ziekenhuis in Zwolle en dokters in het Holy Family Hospital in Berekum in
Ghana en heeft als doel kennisoverdracht.
De diaconie van de Protestantse Kerk Koekange heeft deze stichting al enkele keren van een gift kunnen voorzien, mede waardoor inmiddels gestart
kon worden met de bouw van nieuwe verloskamers. Als deze nieuwbouw
klaar is hoeven vrouwen niet meer tegelijk in één ruimte te bevallen. Meer
fondsen zijn nodig om hieraan gevolg te kunnen geven en het bezoek van de
bisschop heeft hieraan zeer zeker kunnen bijdragen. Zie www.berekum.nl.
Vincent Jongen en Anke van Vuuren
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Collecte Nationaal MS Fonds
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte
Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland
hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de
diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen
het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en
gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de
opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve
onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?
Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar
2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel
aan. Samen staan we sterker tegen MS!

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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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

- 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

Bedankt
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle cadeau’s, telefoontjes en
kaarten voor mijn 95e verjaardag.
Hennie Veen Kuik

STICHTING DORPSHUIS
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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

Open boerderijendag Ruinerwold op zaterdag 29 juli 2017
Het ene jaar lukt het vlot om een aantal bedrijven te vinden die mee willen
doen aan de boerderijendag, het andere jaar moeten we wat langer zoeken
maar ook dit jaar is het weer gelukt.
We hebben een goede mix van nostalgie, up to date en wat men noemt,
verwant aan de agrarische sector kunnen vinden.
De start is bij de museumboerderij De Karstenhoeve Ruinerwold, Dr. Larijweg
21, maar het is ook mogelijk om op elk willekeurig deelnemend bedrijf te
starten.
Het is dit jaar een fietsroute van ongeveer 33 km, maar er is een alternatieve
autoroute.
Waar nodig zal de route bepijld zijn.
Er is een programmaboekje met de routebeschrijving.
Op de bedrijven zullen diverse toeleveranciers en andere relaties een stand
inrichten.
Bij hen kunt u terecht voor informatie over goederen en diensten die zij aan
de verschillende bedrijven leveren.
Deze boerderijendag wordt georganiseerd door: Commissie Boerderijendag,
Vrouwen van Nu, LTO-Noord.

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  
  
  

5-15-*4

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  
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kinderdisco
Gehaktbal
wedstrijd

Paalzitten Koekange
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Stoepkrijten
Kobus
en de rockers

NK
Kubben

frikandellen
wedstrijd

Stikke
voetbal

1e prijs
minimaal € 500,
2e prijs minimaal € 300,- | 3e prijs minimaal € 200,-

Opgeven bij: dorpshuisdeschakel@gmail.com
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Deelnameformulier paalzitten Koekange 2017
Naam

:

...........................................................................................................................................................

Voornaam

:

...........................................................................................................................................................

Adres

:

...........................................................................................................................................................

Woonplaats :

...........................................................................................................................................................

Tel.nr.

...........................................................................................................................................................

:

geeft zich hierbij als deelnemer paalzitten te Koekange op.
Het evenement vindt plaats op 25 t/m 27 augustus 2017 aan de Sportlaan te
Koekange. De deelnemer verklaard hierbij kennis te hebben genomen van het
reglement.
Leeftijd en voorwaarden voor deelname
De minimum leeftijd van elke deelnemer is in principe 18 jaar.
Is men tussen de 16 en 18 jaar dan dient men voor deelname aan het evenement schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers te
hebben. Verder dient men over een goede gezondheid te beschikken. Bij twijfel wordt door de organisatie van de deelnemer een gezondheidsverklaring
gevraagd. Als begeleider(s) zullen tijdens het evenement aanwezig zijn:
.............................................................................................................................................................................................

Deze aanmelding kan per mail worden geretourneerd aan het emailadres
dorpshuisdeschakel@gmail.com
Handtekening deelnemers:
Handtekening begeleider:
.............................................................................................................................................................................................

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:

...............................................................................

Programma
vrijdag: 18.30 uur plaatsnemen paalzitters, aansluitend feest tot 02.00 uur
zaterdag: 10.00 uur	
stoepkrijtwedstrijd voor alle leeftijden (geen opgave
nodig), stoepkrijt aanwezig
13.00 uur NK Kubben opgave via dorpshuisdeschakel@gmail.com
18.30 uur kinderdisco
20.30 uur feestavond met Kobus en de rockers!!!!
zondag 11.00 uur koffie drinken
13.00 uur	Wie maakt de lekkerste gehaktbal van Koekange?
		
Opgave via dorpshuisdeschakel@gmail.com
15.00 uur Stikke voetbal
17.00 uur Wie eet de meeste frikandellen in 1 uur?  
18.30 uur afstappen deelnemers en feest tot 22.00 uur
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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

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

Hoveniersbedrijf

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

Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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Updiggin’ De Wolden
Welzijn De Wolden en Updiggin’ nodigen inwoners van De Wolden en omgeving uit om samen een korte voorstelling te maken. Deze voorstelling zal
zaterdag 18 november en zondag 19 november 2017 te zien zijn voorafgaand aan het cross-over popconcert Updiggin’.
Het initiatief tot dit project komt van de muzikale vertelling Updiggin’. Een
voorstelling die zich afspeelt in Afrika en gaat over het overbruggen van
tegenstellingen tussen mensen. “Overal waar Updiggin’ speelt, vragen we
aan bewoners om een eigen voorstelling te maken en te spelen. Hoe diverser
de samenstelling van de lokale groep spelers, qua leeftijd, afkomst, cultuur
en kunstbeoefening, hoe verrassender het resultaat. Uitgangspunt is dat
iedereen meedoet of laat zien, met dat wat hij/zij al kan”, aldus artistiek leider Anne van Slageren. Zowel in hun eigen voorstelling, als met dit initiatief
tot een lokaal gastprogramma, wil Updiggin’ een boodschap verspreiden van
verbinding en gelijkwaardigheid.
Verbinding in De Wolden In De Wolden focust Updiggin’ zich op de verbinding tussen inwoners van de gemeente en omgeving. “Laten we naar elkaars
verhalen luisteren, elkaar leren kennen. Met kunsten kan dat heel goed, want
dan leren we elkaar van een andere kant kennen”, aldus de artistiek leider
van Updiggin’.
Een voorstelling maken in acht weken In acht avonden en acht weken,
gaat een speciaal aangetrokken regisseur al de lokale talenten samen tot
een voorstelling van 20 tot 30 minuten. In De Wolden neemt Roel Tichelaar
de rol van regisseur op zich. Updiggin’ voerde het concept met lokale voorstelling al in het najaar 2016 met succes uit op verschillende plaatsen in de
provincie Groningen en toert dit jaar door de provincie Drenthe. Waaronder
dus ook in de gemeente De Wolden, met een uitvoering in het Markehuus in
Veeningen. Deze staat gepland voor het weekend van zaterdagavond 18 en
zondagmiddag 19 november.
Doe je mee? Doe je aan dans? Maak je muziek? Zing je? Acteer je? Maak
je beeld? Of iets anders? Lijkt het je leuk om twee keer op te treden in het
voorprogramma bij een professionele theatervoorstelling? Meld je dan aan
voor het lokale programma bij Updiggin’ in De Wolden. Deelname is gratis.
Repetities De repetities starten op 12 september en vinden elke dinsdagavond van 19.30 (inloop vanaf 19.15) tot 21.30 uur plaats in Het Markehuus
(Dorpshuisstraat 43, Veeningen).
Meld je aan Wil je je opgeven voor dit project, wil je je aanmelden voor deze
bijeenkomst of heb je een vraag? Neem dan contact op met de programmacoördinator: Marjon Brouwer (marjon.brouwer@gmail.com / 06 506 90 290).
Informatie over Updiggin’ is te vinden op de website www.solaceiguess.com
en social media (zie de links op de website).
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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

Wijkagent Lensen weg uit Ansen, Ruinen en Echten
Wijkagent Albertje Lensen werkt sinds 1 juli niet meer in Ansen, Ruinen en Echten.
Zij had een tijdelijke functie als wijkagent. Totdat een nieuwe wijkagent de gelederen komt versterken, onderhoudt wijkagent Rennie Grootenhuis (Koekange,
Koekangerveld en de Wijk) de contacten met de netwerken in de dorpen.
Voor hulp of vragen aan de wijkagent kunt u bellen met het algemene politienummer 0900–8844.
Zodra de opvolging van Albertje Lensen rond is, wordt dit bekend gemaakt.

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

Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

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

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend

en 13:00-17:30

www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

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

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
Steunpunt Vrijwilligerswerk en wijdewolden.nl slaan handen ineen tijdens de Maand van de Vrijwilliger!

Voor het derde jaar vindt in oktober de Maand van de Vrijwilliger plaats.
Dit jaar zal het Steunpunt Vrijwilligerswerk de samenwerking aangaan met
wijdewolden.nl. Dé website van De Wolden waar vraag en aanbod van maatschappelijke initiatieven bij elkaar komen. Samen hebben ze besloten de
Sociale Buurtmarkt te gaan organiseren.
Een markt waarbij vraag en aanbod, op het gebied van vrijwilligers en organisaties én maatschappelijke initiatieven bij elkaar wordt gebracht. Met deze
markt worden niet alleen vrijwilligersorganisaties uitgenodigd, maar ook
initiatieven en aanbiedingen uit de buurt. Tijdens de Sociale Buurtmarkt zijn
er leuke workshops te volgen, kunt u uw vraag of aanbod kenbaar maken
middels de zeepkist en hangt er een vraag en aanbod prikbord.
En dit op 4 locaties door de gemeente!
Dus bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u een goed idee voor uw buurt
of heeft u iets aan te bieden op maatschappelijk? Geef u dan snel op voor de
sociale buurtmarkt in uw regio!
Voor informatie over de data, locaties en tijden verwijzen wij u naar onze
website www.vrijwilligerswerkdewolden.nl. Tevens kunt u zich op de website hiervoor aanmelden. Heeft u vragen over de Sociale Buurtmarkt neem
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via tel. 0528 – 378686
of via mail steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl.
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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

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t






ook voor sanitair
 



en onderhoud CV-ketel









Hilco Scheper



Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

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:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

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

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
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Agenda
19 juli
De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
21 juli
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
23 juli 	Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange - vanaf
14.00 uur
26 juli	Koekangerveld verwelkomt vanaf 10.00 uur de deelnemers aan de
Fiets4Daagse op de Kidsroute
29 juli	
Open Boerderijendag Ruinerwold - start De Karstenhoeve, Dr.
Larijweg 21
7-25 aug. Drukkerij Kleen gesloten i.v.m. vakantie
20 aug.	Lazy Sunday met The Sweet Memories Band - Pitch en Putt Koekange
- vanaf 14.00 uur
20 aug.
‘Welgelegen viert de zomer’ buffet - Landgoed Welgelegen
25-27 aug. Paalzitten - Sportlaan Koekange
De Koegang nr. 16
30 aug.
13 sept.
De Koegang nr. 17
16 sept.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
17 sept. 	Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange - vanaf
14.00 uur
22 sept.
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
De Koegang nr. 18
27 sept.
30 sept.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur                                     
11 okt.
De Koegang nr. 19
14 okt.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
De Koegang nr. 20
25 okt.
28 okt.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur    
8 nov.
De Koegang nr. 21
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
30 augustus 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 24 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

