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Oktober, maisoogst. Een jaarlijks terugkerend ritueel.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
15 okt.

11.00 uur

Ds. v. Rijswijk		

22 okt.

11.00 uur

Ds. J. Oosterbroek

15.30 uur

Ds. L. Sollie		

CGK

Ruinerwold
Meppel

Gereformeerde kerk, Berghuizen
15 okt.

10.00 uur

Ds. G. Venhuizen		

22 okt.

10.00 uur

Ds. J.W. Muis		

Nijensleek

					
Protestantse Gemeente Koekange
15 okt.

9.30 uur

Ds. H.E.J. de Graaf

22 okt.

9.30 uur

Ds. J. Woltinge		

Roelof

HA gezamenlijk
Zwolle

STICHTING DORPSHUIS

HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

2

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Stukje Natuur patrijs
Als tiener ging ik wel eens mee met een groep jagers op het land van mijn
vader. Dat was in de jaren zestig en zeventig niets bijzonders. De jacht
was met name op fazanten, maar ook hazen en patrijzen stonden op het
uiteindelijke menu. De jacht op fazanten en hazen vindt tegenwoordig
nog wel plaats, die op patrijzen is niet meer toegestaan. De stand van de
patrijs is namelijk dramatisch gedaald. Dat komt overigens niet door de
jacht, het heeft meer te maken met het verlies van een goed biotoop van
deze prachtige hoenderachtige. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw
waren er in Nederland naar schatting enkele honderdduizenden broedparen.
Tegenwoordig ligt dat aantal broedparen rond de tienduizend.
Was het in eerste instantie de pesticiden die de aanzet tot deze achteruitgang gaven, daarna was het de intensivering en schaalvergroting die bijna
de nekslag waren voor de patrijs. Voor een optimaal biotoop voor deze
vogel dienen er voldoende insecten, zaden en beschutting aanwezig te zijn.
De insecten zijn noodzakelijk voor de jonge kuikens, die hebben eiwitrijk
voedsel nodig voor hun ontwikkeling. Helaas zijn er in een weide met alleen
raaigras weinig insecten te vinden. De zaden zijn uiteraard noodzakelijk
voor hun dagelijks voedsel. Helaas zijn veel graanvelden vervangen door
grote percelen met maïs. En de huidige combines oogsten zeer efficiënt met
weinig verspilling. Tot slot heeft de patrijs beschutting nodig om te kunnen
broeden. Maar veel heggen, houtwallen, braakliggende percelen en overhoekjes zijn voor een deel uit het landschap verdwenen.
Nu kun je lijdzaam toezien dat het nog verder achteruit gaat, maar je kunt
er ook wat aan doen. Inmiddels zijn er verschillende initiatieven om deze
daling een halt toe te roepen. Zo blijkt, dat als men het leefgebied substantieel verbetert, er verrassend snel een succes kan optreden. In de Brabantse
Struikwaard bij Giessen steeg het aantal broedparen van twee naar acht door
daar bloemrijke graanranden, struweelhagen, houtwallen, kruidenrijk grasland en biologische akkers aan te leggen.
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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Pedicure Praktijk Jomas

ook voor sanitair
Sabine ter Meer
 



en onderhoud CV-ketel












Hilco Scheper



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

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

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

Samen aan Tafel
Wij zijn in september weer begonnen met Samen aan Tafel. Daar er door
verhuizing en ziektes het aantal eters zakt, zijn wij dringend op zoek naar
mensen die er weleens over gedacht hebben om te komen, en het er nooit
is van gekomen. Wij wachten op u.
Opgeven bij Lutina 0614252052.
De eerstvolgende dag is 27 oktober om 11.30 uur in de Schakel, het is altijd
de laatste vrijdag van de maand.
M.v.g. Lutina Bos

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Lieve mensen,
Wij willen jullie allemaal bedanken voor de vele kaarten en vooral bezoek,
dat vond Jan zo fijn want z’n wereld werd zo klein.
Nu is het echt stil in huis.
Dus bezoek blijft welkom.
Namens Ria Klinge, kinderen en kleinkinderen

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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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

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

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

- 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

Toch weer geweldig!
Tussen 17 en 23 september gingen de collectanten van de Nierstichting in
Koekange weer op pad. Dit jaar waren er een paar collectanten verhinderd
en nieuwe collectanten hebben zich (nog) niet aangemeld. Dat maakt dat in
een aantal straten dit jaar niet is gecollecteerd. Toch werd het mooie bedrag
opgehaald van € 637. De inkomsten uit de collecteweek zijn essentieel voor
de Nierstichting. Dit jaar was het thema: Met de opbrengsten kunnen we de
kunstnier klein maken. En krijgen we nierziekten klein. Dialyse is geen leven,
maar overleven.
Twee collectanten mochten we dit jaar een speldje overhandigen voor 10
jaar collecteren voor de Nierstichting, heel fijn als er trouwe collectanten
zijn! Maar mocht u nu voor 1 jaartje willen collecteren weet dat u zich ook
dan en nu al kan aanmelden bij Sonja Verkaik telefoon 0522451933 of mailen naar soverkaik@planet.nl.
De collecteweek in 2018 is van 16 september t/m zaterdag 22 september.
Gevers: hartelijk dank voor uw prachtige bijdrage en collectanten: jullie inzet
was weer geweldig!
Namens de Nierstichting, Sonja Verkaik
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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.

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
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Vrijwilligersvervoer in De Wolden
DeWoldenvervoert is een stichting die een bijdrage wil leveren aan de bestrijding van eenzaamheid door goedkoop vervoer aan te bieden. Wij doen dit
met enthousiaste vrijwilligers die u in hun eigen auto overal naar toe rijden.
Voor wie?
Voor iedereen in gemeente De Wolden die geen gebruik kan maken van het
openbaar vervoer en ook niet altijd een beroep kan doen op familie, vrienden
of buren maar er wél af en toe eens uit wil.
Waarheen?
Familiebezoek, bezoek aan een arts of het ziekenhuis, een boodschap doen
of gewoon een keertje uit: het kan allemaal. Waarheen en wanneer u maar
wilt.
Wat kost het?
Onze behulpzame vrijwilligers rijden u overal heen, zij berekenen alleen een
onkostenvergoeding:
- € 0,25 per kilometer plus € 2,50 voorrijkosten.
- het meenemen van een eigen begeleider is gratis.
Hoe werkt het?
U belt twee dagen van tevoren en onze telefonist rekent de kosten van de rit
graag voor u uit. We spreken af hoe laat en waar we u ophalen. De chauffeur
helpt u met in- en uitstappen en begeleidt u tot bij uw familie, de wachtkamer, de winkel, enz.
Wie zijn wij?
Wij zijn vrijwilligers die u graag helpen om bezoekjes mogelijk te maken.
Onze vrijwilligers rijden met hun eigen auto en rekenen de kosten na de rit
meteen contant met u af. We verzorgen ook groepsvervoer met kleine personenbusjes. Informeer naar de mogelijkheden.
Wilt u ons helpen? Graag!
Donateur worden?
Vrijwillige chauffeur of telefonist worden?
Kijk voor de mogelijkheden op onze website: www.dewoldenvervoert.nl
Bel ons op werkdagen tussen 13-17 uur, 0528 -745615
Of mail naar: ritaanvragen@dewoldenvervoert.nl
Kijk op www.dewoldenvervoert.nl voor meer informatie.

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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vanGijsselComputers
Hendrik Jan

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

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

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

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

Dagelijks keuze uit
vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week
of iedere dag

www.zzwd.nl
Maaltijdservice Thuis
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Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Dag Hommels!
Nog even en dan is het herfstvakantie! Er staan weer leuke activiteiten op het
programma voor onze leden.
Kinderen t/m groep 3
Voor de kinderen t/m groep 3 is er op maandag 23 oktober Sport en Spel in
het dorpshuis. De activiteit begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 15.15/15.30
uur. Voor drinken en lekkers wordt gezorgd. Graag aanmelden per e-mail op
svdehommel@hotmail.com voor woensdag 18 oktober.
Groep 4 t/m 15-jarigen
De kinderen vanaf groep 4 mogen op dinsdag 24 oktober naar de bioscoop.
Nadere informatie over film en tijdstip krijgen jullie per e-mail.
Groeten,
Het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel

Vrijwillige thuisondersteuning zoekt vrijwilligers!
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO)
zoeken wij vanuit Welzijn de Wolden, Informele zorg in samenwerking met
ViP De Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp
en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst
op 12 oktober 2017 in het Neie punt in Ruinen.
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is vooral praktisch of emotioneel
van aard en kan op verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek ter
verlichting van de mantelzorger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen ‘er op
uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je mensen in stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een vrijetijdsbesteding. Je
verricht geen medische handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur per week. Voor de vrijwilligers is er begeleiding en indien nodig of gewenst mogelijkheden voor
training.
De bijeenkomst is vrijblijvend, maar meld je wel even aan! We vertellen je
tijdens de bijeenkomst graag meer over dit vrijwilligerswerk.
Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in het Neie punt, Jan
Wierengaweg 109, 7963 Ruinen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot
en met 9 oktober via info@vipdewolden.nl of telefonisch via 0528-378686
Welzijn de Wolden, Gerrie de Roo of Aïsha Slot.
ViP De Wolden is onderdeel van Welzijn de Wolden
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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

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
Cursus Drentse taal en cultuur in dorpshuis Koekangerveld
Het Huus van de Taol organiseert op de woensdagavond in oktober en
november 2017 een zogeheten Drenthecursus, een cursus van acht lesavonden over de Drentse taal, cultuur en geschiedenis in het dorpshuis op
Koekangerveld. De cursus kost slechts 55 euro en dat is inclusief cursusboek.
De cursus is interessant voor zowel echte Drenten als nieuwkomers in de
provincie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn vanzelfsprekend de
Drentse taal in al haar facetten zoals woordenschat, uitspraak en grammatica, maar er hoeven geen saaie rijtjes woorden of vervoegingen geleerd te
worden. Aan de Drentse literatuur en muziek wordt ook aandacht besteed
en er is ook aandacht voor de geschiedenis van het dorp en de omgeving.
De cursus duurt acht weken en begint op woensdagavond 18 oktober van
20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden voor de cursus kan bij het Huus van de Taol
via telefoonnummer 0593-371010 of via e-mail: info@huusvandetaol.nl. Ook
bij het dorpshuis kunt u zich aanmelden.
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met het Huus
van de Taol.
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Landgoeddiner
De herfst is begonnen. De bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren.
We oogsten verse pompoenen uit de tuin en walnoten uit de boomgaard.
Wij nodigen u dan ook graag uit voor ons Landgoeddiner. De diners worden
bereid met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten.
Als afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost
€ 20,- p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu op
de website bekend gemaakt. Onze eerste volgende Landgoeddiners staan
gepland op:
Vrijdag 20 oktober en vrijdag 22 december 2017 (kerstdiner € 22,50 p.p.)
www.welgelegen.com
Familie Bout

Dansen is plezier voor 2
Een avondje uit de dagelijkse sleur en samen met vele anderen naar een
gezellige danscursus waar u in een aangepast tempo de beginselen van het
dansen leert.Bent u gevorderd? Ook dan ben je van harte welkom.Tijdens
de eerste lessen leert u de beginselen van diverse leuke dansen. Dansen is
bewegen. Bewegen is belangrijk of je nu 20, 30 40 of 50 bent. Beleef het
mee en kom gezellig naar de proefles op 2 november 2017, aanvang 20.00
uur in achterzaal van dorpshuis de Schakel in Koekange.
Fit in de Vut
Was u al gestopt met werken maar kunt u niet stil zitten achter de geraniums?
Dansen is dan een aangename en gezonde bezigheid of je nu 55, 65, 75 of
ouder bent. U leert diverse dansen, ook zeker geschikt voor gevorderden.
De proefles wordt gehouden op donderdag 2 november 2017, aanvang
14:00 uur in achterzaal van dorpshuis de Schakel in Koekange. Deze middag/avond krijgt u verdere informatie wat betreft de lestijden, lesdagen en
prijzen.
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Actief na schooltijd Brede school De Wolden
De nieuwe activiteitenflyer is uit!
Voor alle brede school netwerken is er in samenwerking met een groot aantal organisaties uit gemeente De Wolden weer een nieuwe activiteitenflyer
gemaakt door het Brede School Team.
De flyer verschijnt een aantal keren per schooljaar. Op de flyer vindt u per
brede school netwerk een kort overzicht van allerlei leuke, sportieve en culturele activiteiten voor uw kinderen.
Op korte termijn worden de flyers verstuurd naar het basisonderwijs, de
kinderopvangorganisaties en ligt de flyer in verschillende ontmoetingscentra
en dorpshuizen, het gemeentehuis en de bibliotheken. Voor meer informatie
over de activiteiten en aanmelden, kunt u kijken op www.actiefnaschooltijd.
nl.

Viering 500 jaar reformatie
Op zondagmiddag 29 oktober om 16.00 uur wordt in de Gereformeerde Kerk
te Berghuizen een bijzondere dienst gehouden rond de Hervormingsdag. Op
31 oktober 1517 spijkerde Luther een brief met 95 stellingen op de deur van
de Slotkapel in Wittenberg. Dat betekende een grote ommekeer in de Kerk
van de Middeleeuwen, die doorwerkt tot op de dag van vandaag.
Als gezamenlijke kerken van Ruinerwold en omstreken staan we stil bij
dit moment in de geschiedenis en de betekenis ervan voor het geloof in
Zuidwest Drenthe.
Voorgangers van de Hervormde Gemeente Ruinerwold, de Gereformeerde
Kerk Berghuizen, de Kapelgemeente en de Vrijgemaakte Kerk RuinerwoldKoekange hebben een viering samengesteld met veel zang en muziek.
Medewerking wordt verleend door musici van de Bergklanken en een projectkoor o.l.v. Trijnie de Boer-Pekel. Harm Woltjer speelt op het orgel. Een
aantal bewerkingen van “Een vaste burcht is onze God” zal klinken, evenals
de Psalmen die bij de reformator horen. In de dienst wordt een collecte
gehouden voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

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

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
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.
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info
Peuterspeelzaal Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf
1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531
Kinderdagverblijf Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar.
Meer info 038 4214521 of www.doomijn.nl
o.b.s. De Rozebottel:
Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool:
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
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Agenda
11
12
14
17
18

okt.
De Koegang nr. 19
okt.
PCOB De Wolden - Berghuizen 14.00 uur
okt.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen Berghuizen. Aanvang 20.00 uur.
okt.
okt.	
Start Drenthecursus (8x) van Huus van de Taol - Dorpshuis De
Veldhoek Koekangerveld - 20.00-22.00 uur
20 okt.
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
20 okt.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
De Koegang nr. 20
25 okt.
27 okt.
Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
27 okt.
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
28 okt.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
29 okt.
Dienst rond hervormingsdag - Geref. kerk Berghuizen - 16.00 uur   
1 nov.
Info- en opgaveavond Greppeltocht - De Schakel - 19.30-20.30 uur
2 nov.
Proefles danscursus - De Schakel - 14.00 uur
3 nov.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
4 nov.
Pitch en Putt Koekange zingt Hazes Café editie - Aanvang 20.00 uur
Klaverjassen Berghuizen. Aanvang 20.00 uur.
7 nov.
8 nov.
De Koegang nr. 21
11 nov.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
14 nov.	Houtcultuur en houtonderzoek, lezing Prof. dr. Pieter Baas, botanicus
- de Veldhoek Koekangerveld - 19.30 uur
17 nov.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
18 nov.
Greppeltocht
22 nov.
De Koegang nr. 22
24 nov.
Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
24 nov.
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
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
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
25 oktober 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 19 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

