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Deze zomer is de grond bouwklaar gemaakt aan de Sportlaan.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

1 okt. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  

!!! 16.30 uur Ds. R.M. Meijer Meppel 

8 okt. 11.00 uur Ds. P.J. de Haan Zwolle 

 15.30 uur Ds. v. Rijswijk  

Gereformeerde kerk, Berghuizen

1 okt. 09.30 uur Ds. J.W. Muis Avondmaal

8 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  

     

Protestantse Gemeente Koekange

1 okt. 9.30 uur Dhr. M. Bremmer Nijverdal 

8 okt. 9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf Startzondag 

Kerkdiensten

Heeft u een uurtje over?  

Ontmoet u graag andere mensen en rijdt u graag auto?  
Word dan maaltijdbezorger! Wij zoeken vrijwilligers die vanuit 
de keuken van De Molenhof in Havelte warme maaltijden  
thuisbezorgen in Koekange en Ruinerwold.  

Om de vier weken bezorgt u een week lang tussen de middag met uw eigen auto  
warme maaltijden bij een aantal klanten van ZZWD. De km’s worden vergoed. 

Vrijwilligerswerk, daar wordt iedereen blij van! 

Geïnteresseerd? Neem contact op met  
Janneke Schieving, 

Adviseur informele zorg en welzijn 
tel.nr. 06-51902154 

www.zzwd.nl 
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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 populier

Er zijn veel mensen die gebruik maken van Facebook, Twitter of allerlei 
andere social media. De een persoon zet zijn dagelijkse beslommeringen 
uitgebreid op het wereldwijde web, de andere gebruikt het om aandacht 
te schenken voor een product of een dienst. Echter het zijn niet uitsluitend 
personen die daar bezig zijn, er zijn genoeg huisdieren op dergelijke media 
te vinden. Natuurlijk tikken die dieren hun berichten niet zelf in, daar is toch 
wel menselijke interactie voor nodig.
Maar dat er een boom actief is op Twitter, dat zullen veel mensen niet ver-
wachten. Sinds het begin van dit jaar is er een populier actief op dit medium. 
Het zijn geen berichten dat bij een familielid een zoon of dochter is geboren 
of dat hij de hoofdprijs heeft gewonnen. Zijn belangrijkste berichten betref-
fen de hoeveelheid water die hij verdampt heeft en hoeveel hij op een dag 
gegroeid is. Geen spectaculaire berichten natuurlijk, maar toch.
De populier staat op de campus van Wageningse universiteit. Hij maakt 
deel uit van een netwerk van verschillende bomen in Europa. Zo staat er in 
België een twitterende eik en in Duitsland staat er een twitterende grove den. 
Nu het groeiseizoen tot een eind komt, is het resultaat van de totale groei 
bekend. Het blijkt dat de populier in dit groeiseizoen van deze drie twitte-
rende bomen het meeste in dikte is gegroeid. Maar liefst twee centimeter, 
wat betekent dat de jaarring, die dit jaar gevormd is, één centimeter dik is. 
De groei leek in eerste instantie achter te blijven in vergelijking met zijn 
buitenlandse “collega’s”. Echter in een relatief korte periode van slechts drie 
maanden werd 90% van de totale groei vastgelegd. In sporttermen is het wat 
dat betreft een sprinter.
De boom is inmiddels 33 jaar in leeftijd en lijkt nog steeds in omvang toe te 
nemen. Dat is voor een populier toch redelijk bijzonder. En voor wie hem op 
Twitter wil volgen, zijn naam is @Treewatchwur.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Meer info en aanmelden voor het bovenstaande kan via:

Mede mogelijk gemaakt door:

www.vipdewolden.nlM
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SOCIALE
BUURTMARKT

5 okt. - Ruinen
11 okt. - De Wijk

16 okt. - Zuidwolde
30 okt. - Ruinerwold

ZEEPKIST

PRIKBORDVRAAG EN
AANBOD

19.00-20.30 u.
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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

‘Rond de tafel’ op 5 oktober in dorpshuis De Schakel
Op donderdag 5 oktober wordt voor de vijfde maal een rond de tafelgesprek 
georganiseerd door Welzijn de Wolden en de Belangenvereniging Koekange 
en omgeving. De Belangenvereniging heeft  in de periode 2009-2010  de 
dorpsvisie ontwikkeld. Dat is alweer goed 7 jaar geleden. Ondertussen is 
Koekange veranderd, maar ook onze gemeente De Wolden. 
In het verlengde van de dorpsvisies is door de gemeente een fonds ingesteld 
“Initiatiefrijk De Wolden”. Het fonds heeft geld beschikbaar voor burgerini-
tiatieven.
De Belangenvereniging is reeds enige tijd in gesprek met buurtteam mede-
werkers van Welzijn de Wolden om samen met het dorp “Rond de tafel” te 
gaan. Op 8 maart heeft het vierde rond de tafelgesprek plaatsgevonden. Het 
doel van deze vijfde avond is om met het dorp te kijken of er nog onvervulde 
wensen, tekortkomingen of kansen zijn die van Koekange meer aandacht 
zouden mogen krijgen. En vervolgens ook afspraken te maken hoe we geza-
menlijk met het dorp doelen kunnen bereiken. Uiteraard kijken we ook terug 
op het gesprek van 8 maart, en de eventuele doelen die al bereikt zijn.
Op donderdag 5 oktober zal het Rond de tafelgesprek plaatsvinden in dorps-
huis De Schakel. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Koekange krijgt energie van inwoners die iets willen toevoegen aan de 
gemeenschap.

Belangenvereniging Koekange e.o. en Welzijn De Wolden
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Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Vrijwilligers in Koekange halen € 560,31 op voor onder-
zoek naar spierziekten
Van 10 tot en met 16 september is er door vrijwilligers van het Prinses 
Beatrix Spierfonds gecollecteerd in Koekange. 
Samen hebben zij een prachtige opbrengst van € 560,31 opgehaald voor 
wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. 
Collectanten en donateurs bedankt voor uw bijdrage.

Hartelijke groet van collecte-organisator; Christina Buiter

Talentenjacht voor mensen met een beperking
De zomer is weer voorbij en de zondagmiddagactiviteiten voor mensen met 
een beperking gaan weer van start! Op zondag 8 oktober staat er een talen-
tenjacht op het programma.
Kun je goed zingen, dansen, playbacken of iets anders? 
Meld je dan vóór 3 oktober aan door een mail te sturen naar 
leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.
De middag begint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De Boerhoorn, 
Zuidwolde. Entreekosten € 2. 
De organisatie van deze middagen is in handen van de vrijwilligersgroep van 
de zondagmiddagactiviteit en Welzijn De Wolden.
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met 
Leonoor Colenbrander, 
tel. 0528 – 378686 of per mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.

Samen aan Tafel
We beginnen weer met samen eten op 29 sept om 11.30 uur in Dorpshuis 
de Schakel.
Bent u er aan toe om gezamenlijk te eten dan bent u van harte welkom, u 
moet zich wel van tevoren op geven, tel: 0614252052.
Het is voor iedereen en het is er altijd gezellig en gemoedelijk.
Wist u dat wij al 10 jaar bestaan?

Groetjes Lutina Bos
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Ontvang nu € 50,00 bij onze betaalrekening als 
u overstapt naar RegioBank!* 

 

Overstappen naar RegioBank. Wij regelen het voor U! 

Steeds meer banken verdwijnen. Maar mensen willen nog steeds graag spontaan een bank bij 
hun in de buurt binnenlopen. Zonder afspraak. Loop daarom eens bij ons binnen. Voor een korte 
vraag, een persoonlijk advies of hulp bij uw bankzaken. Wij nemen alle tijd voor u. U kunt bij 
ons terecht voor al uw bankzaken: betalen, sparen en hypotheken. 

Klantgericht en klantvriendelijk 
Wist u dat we opnieuw zijn uitgeroepen tot meest klantgerichte bank en de meest klantvriendelijke bank zijn? 
Dit komt omdat u voor al uw geldzaken terecht kunt bij een Adviseur bij u in de buurt. Voor een vraag over 
uw financiën of voor een goed advies, wij nemen de tijd voor u.  
 
Wij helpen u graag  
Stap nu over naar RegioBank. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zorgen wij met de Overstapservice dat 
u gemakkelijk overstapt. Wij weten precies wat er moet gebeuren en helpen u hier ook bij. Samen hebben we 
uw betaalrekening bij RegioBank zo geregeld. En u krijgt nu € 50 spaargeld* van ons cadeau op een spaarre-
kening van RegioBank. Kom snel langs of bel voor een afspraak. 

 
Kom langs op ons kantoor in de Wijk of Ruinen! 

 
 

Dorpsstraat 72a,  7957 AW,  de Wijk.  Tel: 0522 47 67 80 
baliedewijk@wolden.nl 

Westerstraat 54, 7963 BD, Ruinen. Tel: 0522 47 25 28 
balieruinen@wolden.nl 

 
 
 
 
 

* In combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. De actieperiode loopt  tot 1 januari 2018. 

 
 

 
 
 
 

Ontvang nu € 50,00 bij onze betaalrekening als 
u overstapt naar RegioBank!* 

 

Overstappen naar RegioBank. Wij regelen het voor U! 

Steeds meer banken verdwijnen. Maar mensen willen nog steeds graag spontaan een bank bij 
hun in de buurt binnenlopen. Zonder afspraak. Loop daarom eens bij ons binnen. Voor een korte 
vraag, een persoonlijk advies of hulp bij uw bankzaken. Wij nemen alle tijd voor u. U kunt bij 
ons terecht voor al uw bankzaken: betalen, sparen en hypotheken. 

Klantgericht en klantvriendelijk 
Wist u dat we opnieuw zijn uitgeroepen tot meest klantgerichte bank en de meest klantvriendelijke bank zijn? 
Dit komt omdat u voor al uw geldzaken terecht kunt bij een Adviseur bij u in de buurt. Voor een vraag over 
uw financiën of voor een goed advies, wij nemen de tijd voor u.  
 
Wij helpen u graag  
Stap nu over naar RegioBank. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zorgen wij met de Overstapservice dat 
u gemakkelijk overstapt. Wij weten precies wat er moet gebeuren en helpen u hier ook bij. Samen hebben we 
uw betaalrekening bij RegioBank zo geregeld. En u krijgt nu € 50 spaargeld* van ons cadeau op een spaarre-
kening van RegioBank. Kom snel langs of bel voor een afspraak. 

 
Kom langs op ons kantoor in de Wijk of Ruinen! 

 
 

Dorpsstraat 72a,  7957 AW,  de Wijk.  Tel: 0522 47 67 80 
baliedewijk@wolden.nl 

Westerstraat 54, 7963 BD, Ruinen. Tel: 0522 47 25 28 
balieruinen@wolden.nl 

 
 
 
 
 

* In combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. De actieperiode loopt  tot 1 januari 2018. 



8

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.

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

 
  

Party service
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* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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Site: www.heroldpouwels.nl 
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 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
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Greppeltocht 2017

De greppeltocht 2017 zit er weer aan te komen en wel op 18 november 
2017.
De info- en opgaveavond wordt gehouden op woensdag 1 november van 
19.30 en 20.30 uur in de achterzaal van dorpshuis de Schakel in Koekange.
ALLEEN deze avond kan je je met je team opgeven. VOL is VOL.
• Je team mag bestaan uit maximaal 5 personen.  
• Jeugd onder 16 jaar briefje met toestemming van ouders.
• De kosten zijn € 5,- per persoon, bij opgave betalen.
• Per groepje 1 mobiel telefoonnummer opgeven.
• De greppeltocht is uiterst geschikt voor teambuilding voor bedrijven, 

sportverenigingen, buurtgroepjes, vriendinnen, vrienden, families.
 

 Activiteitencommissie van dorpshuis de Schakel

Opbrengst collecte Koningin Wilhelmina Fonds

Beste dorpsgenoten,
Met de jaarlijkse collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds, die is gehou-
den van 4 t/m 9 september 2017, is een bedrag van € 1166,51 aan contant 
geld ingezameld. Daarvoor bedanken wij u/jullie hartelijk.
Ook alle collectanten enorm bedankt voor hun inzet.
 

Namens de afdeling Koekange:
M. Koops, M. de Boer en B. Heinen
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T: de Wijk 0522 - 440 473      
 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG 
ZATERDAG 30 SEPTEMBER a.s.!

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM! 

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl

tel. 06 - 5591 1840

Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

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

Speeltuinvereniging De Hommel 

Hallo allemaal!  Op vrijdag 29 september a.s. komen leden 
van de Speeltuinvereniging bij u langs de deur voor de 
jaarlijkse WC-papieractie. De opbrengst van de verkoop komt ten goede van 
onze verenigingskas. De speeltuinvereniging organiseert diverse uitjes voor 
de kinderen uit het dorp en onderhoudt de speeltuin. Uw steun is van harte 
welkom!  U kunt ons verwachten tussen 16.00 en 20.00 uur.   

Groetjes, Speeltuinvereniging De Hommel   

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

www.annekehairandbeauty.nl

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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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Natuurlijk Stromen
cursussen en coaching

Start woensdag 4 oktober

‘De Veldhoek’ te Koekangerveld

gratis proefles, 10.30-11.45 uur

Natuurlijke Yoga
Yoga voor iedereen

eenvoudig & effectief

Informatie bij Annemieke Kronenburg  T. 06 3066 2272  

www.natuurlijk-stromen.nl

Hallo ondernemers van Koekange

Nog ruim een week en dan is het zover, de openingsavond van de OVK nieu-
we stijl. We hebben geprobeerd om jullie allemaal persoonlijk uit te nodigen 
maar, mocht je onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, weet dan 
dat je wel van harte welkom bent!
De werkgroep heeft ontzettend hard gewerkt om die avond zo goed mogelijk 
voor te bereiden. We gaan onze plannen bekend maken voor het komende 
jaar en niemand minder dan Erik Hulzebosch zal een boeiend verhaal vertel-
len over zijn weg naar succes.
We hopen van harte dat jullie in grote getale komen vrijdagavond 6 oktober 
in de Schakel te Koekange.
Ook burgemeester & wethouders van de gemeente De Wolden zijn van de 
partij. Voor de eerste 50 ondernemers die binnenkomen die avond staat er 
een mooi gevulde goodiebag klaar met leuke aanbiedingen van leden van 
de OVK. We hopen jullie allemaal te ontmoeten op vrijdag 6 oktober samen 
met jullie (zaken)partners.
Mochten er nog vragen zijn, spreek dan iemand aan van de werkgroep. Wij 
beantwoorden jullie vragen graag.
De werkgroep Suzan de Boer, Dieke Bout, Erwin Klinge, Henk Koetsier, 
Roland Linde, Jan Oetsen, Hilco Scheper, Geert Stoffer, Anneke Westenbroek, 
Joop ten Wolde en Paulette Zorn
Word ook vrienden met ons op Facebook!
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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 

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____
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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

Sociale Buurtmarkten door heel De Wolden in de maand oktober

Voor het derde jaar vindt in oktober de Maand van de Vrijwilliger plaats. 
Dit jaar zal het ViP De Wolden samen met Wijdewolden.nl Sociale Buurtmarkten 
organiseren door heel De Wolden.
Een markt waarbij vraag en aanbod, op het gebied van vrijwilligers en orga-
nisaties 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 nu nog op voor 
de Sociale Buurtmarkt in uw regio! 
Voor informatie over de data, locaties en tijden verwijzen wij u naar onze 
website www.vipdewolden.nl Tevens kunt u zich via de website aanmelden 
voor de Sociale Buurtmarkten.
Heeft u vragen over de Sociale Buurtmarkt neem dan contact op met Aïsha 
Slot of Leonoor Colenbrander het ViP De Wolden via tel. 0528 – 378686 of 
via mail info@vipdewolden.nl.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE



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 11 oktober 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 5 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

27 sept. De Koegang nr. 18
29 sept.  Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
30 sept. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur    
  5 okt. Rond de tafel - De Schakel - 19.45 uur                                 
  6 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 okt.  Presentatie OVK Nieuwe Stijl - De Schakel - 20.00 uur
  6 okt.  Culturele avond Hist. Ver. de Wijk-Koekange - Ontmoetingscentrum 

De Havezate, de Wijk - 20.00 uur
11 okt. De Koegang nr. 19
14 okt. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur 
17 okt. Klaverjassen Berghuizen. Aanvang 20.00 uur.
20 okt.  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
20 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 okt. De Koegang nr. 20
27 okt.  Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
28 okt. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur     
  1 nov. Info- en opgaveavond Greppeltocht - De Schakel - 19.30-20.30 uur
  3 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  4 nov. Pitch en Putt Koekange zingt Hazes Café editie - Aanvang 20.00 uur

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 

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

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

Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.


