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6 oktober was de startersbijeenkomst van de ondernemersvereniging 
van Koekange (OVK) met als gastspreker Erik Hulzebosch.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
29 okt. 11.00 uur Drs. L. Beuving Staphorst 
 16.00 uur Ds. v. Rijswijk  Gezamenlijke Reformatieviering 

in Berghuizen
  1 nov. 19.30 uur Ds J. Beekhuis Hoogeveen Dankdag
  5 nov. 11.00 uur M.W. v.d. Veen Kampen 
 15.30 uur W. Schaaij Kampen 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
29 okt. 10.00 uur Mw. ds. S.D. Kits Bovensmilde 
  1 nov. 19.30 uur Ds. J.W. Muis Dankdag
  5 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis ZWO zondag
     
Protestantse Gemeente Koekange
29 okt. 9.30 uur Ds. B.v/d Brink-Smit De Wijk 
  5 nov. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf Zo. na Dankstond

Kerkdiensten

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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?
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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 mediterraan draaigatje
De onderwerpen voor een Stukje Natuur komen niet zomaar uit de lucht val-
len. Voor een deel ontstaan de onderwerpen tijdens een wandeling, op de 
fiets of in een auto. Daarnaast komen ze voort uit interessante berichten op 
sociale media. Een belangrijke speler uit de laatste categorie in Nature Today. 
Daar publiceren biologen, natuurorganisaties en kennisinstellingen actuele 
gebeurtenissen in de natuur in Nederland. Een aanrader om te volgen.
Op Nature Today stond onlangs een bijna “alarmerend” bericht over de komst 
van het mediterraan draaigatje. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik die naam ook 
nog nooit gehoord had. Deze ongewenste exoot betreft een mierensoort, 
afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. Het is een volledig zwarte mier 
van ongeveer drie tot vijf millimeter lengte. De koningin is een tot twee mil-
limeter langer. Deze mier is waarschijnlijk met geïmporteerde tuinplanten of 
zelf uitgegraven planten uit Zuid-Europa hier terecht gekomen.
Van mieren is het bekend dat zij in kolonies leven. Bij het mediterraan draai-
gatje is dat niet anders. Echter het bijzondere aan deze kolonie is, dat er 
meerdere koninginnen aanwezig zijn. Daardoor kan een dergelijke kolonie 
zo groot zijn, dat zo’n superkolonie zich soms over een lengte van meer dan 
honderd meter uitstrekt. Net als de in Nederland algemeen voorkomende 
gewone wegmier, leeft het mediterraan draaigatje dicht bij de mensen. Dus 
logischerwijs zit een kolonie vaak onder de stoeptegels of in de muren van 
huizen. Vanwege de grootte van zo’n kolonie, is de kans op verzakkingen 
natuurlijk veel groter. Daar komt bij dat deze mier veel agressiever is dan 
“onze” gewone wegmier. Hij kan bijten en mierenzuur spuiten, dat is niet 
prettig als je op een terras zit. Evenals andere miersoorten is hij verzot op 
de honingdauw van bladluizen. Daarbij bevordert hij de omstandigheden 
voor die bladluizen, waardoor bij een superkolonie de omringende planten 
onder de kleverige smurrie komen te zitten. Tot slot komt hij binnenshuis 
voor, soms zelfs tot op de bovenverdiepingen. Daar foerageert hij vooral op 
huisdiervoedsel, fruit(resten) en andere zoete etenswaren.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Obligaties Vitesse’63

In verband met de financiering van onze kantineverbouw in 2008 zijn er 
door Vitesse’63 obligaties verkocht. Volgens het obligatiereglement moet 
jaarlijks (2009-2018) op de algemene ledenvergadering een loting plaatsvin-
den waarna de uitgelote obligaties kunnen worden verzilverd.
Daarom zijn op de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2017 
opnieuw obligaties uitgeloot. Bezitters van de betreffende obligaties krijgen 
ook persoonlijk bericht. De volgende obligaties zijn uitgeloot:
036 064 075 077 089 108 125 132 134 136
148 159 167 176 178 180    
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van Vitesse’63, penning-
meester@vitesse63.nl.

Uitslagen PC & RV de Bosruiters

IJsselmuiden  
Anouk Brinkman met Evita O.J een 6e prijs in de klasse B categorie DE.
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Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
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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

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Appelmoes te koop!

Actie Appelmoes heeft heel wat gezellige schil/kook sessies gehouden en nu 
willen we de appelmoes nog verkopen. Heerlijk frisse zelfgemaakte appel-
moes!
De opbrengst is bestemd voor de airtrampoline van zwembad de Slenken.
De appelmoes staat in De Wijk te koop bij: de Havesathe, bibliotheek, sport-
school en Dunninghe en in IJhorst bij Kroko.
De inzameling van potten wordt voorlopig weer even stop gezet, volgend 
voorjaar beginnen we opnieuw.
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Agenda dorpshuis de Schakel

1 november  Opgeven voor greppeltocht 2017 in de bar. Opgeven team-
naam en aantal personen (maximaal 5) + 1 mobiel nummer                                               
Betalen € 5,- per persoon.

2 november proefles dansen is plezier voor 2
 14.00 uur proefles personen fit in de vut  
  20.00 uur proefles voor iedereen die een gezellige avond uit 

wil en daarbij ook nog dansen leert.
18 november Greppeltocht
25 november Intocht sinterklaas en zijn pieten
15 december  Drentse Oudejaars conference mmv Koop Drost, oud inwoner 

van Koekange. Kaartjes à € 10,- te koop aan de bar in het 
dorpshuis of bij Spar Koetsier.

Verhalen rond de Kachel 10 jaar

Dit jaar vieren we een jubileum: 10 jaar ‘Verhalen rond de Kachel’ op 
Landgoed Welgelegen. Afgelopen seizoen hebben we aan u gevraagd welke 
verhalenvertellers, zangers of dichters u graag nog eens weer wilde horen. 
Dit seizoen dan ook een aantal oude bekenden met nieuw werk. ‘Verhalen 
rond de Kachel’ is een avondvullend programma waarin afwisselend verha-
len worden verteld, gedichten voorgedragen, liedjes gezongen, dat alles bij 
een brandende houtkachel en gepresenteerd door Ria Westerhuis. Ria is één 
van de drijfveren achter de ‘Verhalen rond de kachel’. 
De avond begint om 20.00 uur, rond 19.30 uur is de hooiberg open. U ont-
vangt een kopje koffie en eigen gebakken koek bij binnenkomst. De eerste 
avond treden voor u op: Klaas Koops met gedichten, Johan Veenstra met 
verhalen, Eva Waterbolk met muziek. 
Voor meer informatie bekijk onze website: www.welgelegen.com. De kosten 
zijn € 12,50 per persoon inclusief een kopje koffie/thee en eigen gebakken 
koek. De data voor winterseizoen 2017/2018: vrijdag 27 oktober, vrijdag 24 
november, vrijdag 26 januari, vrijdag 23 februari en vrijdag 23 maart.
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

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

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

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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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.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Promoot uw bedrijf met een warme fleecedeken met handige draagband 
bedrukt met uw eigen logo of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
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U wilt toch ook dat uw klant er warm bij zit!
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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 
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Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 20 t/m 25 november
 
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 moe-
heid, 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.
Help MS-patiënten - Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. 
Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De collectant van het Nationaal MS 
Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog 
een donatie te doen. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op 
giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer 
eenmalig € 2.
Samen staan we sterker tegen MS! Aanmelden als collectant kan ook 
nog steeds! Meld je aan via de website www.mscollecte.nl of bel met het 
Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.
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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

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 

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

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

tel. 06 - 5591 1840
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Zorgen voor een partner, familielid of vriend verdient een 
bloemetje! 

De Wolden zet tijdens de week van de mantelzorg mensen die zorgen voor 
hun partner, een ouder, kind, familielid, vriend of kennis in het zonnetje. 
Mantelzorg is meer dan de gebruikelijke hulp die mensen elkaar geven. 
Wethouder Mirjam Pauwels geeft aan dat mantelzorgers het vaak als van-
zelfsprekend ervaren om iemand uit zijn of haar omgeving te helpen. “Als 
gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen. Hun 
belangeloze inzet is van onschatbare waarde.” 
De week van de mantelzorg in De Wolden is van 6 tot en met 10 november.

Wie verdient een bloemetje?
Om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken roept de gemeente, samen 
met Stichting Welzijn De Wolden, inwoners op mantelzorgers op te geven. 
Natuurlijk kunnen mantelzorgers zichzelf ook opgeven. Tijdens de week van 
de mantelzorg krijgen zij dan een boeket bloemen en een informatiepakket 
over ondersteuning aan mantelzorgers. 

Jonge mantelzorgers
Speciale aandacht is er voor jonge mantelzorgers, van 6 tot 23 jaar. Zij heb-
ben zorgen over een familielid en zorgtaken die niet bij hun leeftijd passen. 
Jong mantelzorger zijn, daar kies je niet voor: dat overkomt je. Stichting 
Welzijn De Wolden ondersteunt jonge mantelzorgers met advies en organi-
seert leuke activiteiten. Tijdens de week van de mantelzorg ontvangen de 
jonge mantelzorgers een bioscoopbon.

Week van de mantelzorg
Op maandag 6 en woensdag 8 november vinden diverse activiteiten voor 
mantelzorgers plaats in de Wijk en Zuidwolde. Vrijdag 10 november is de 
afsluiting van de week: een warm en koud buffet met aansluitend entertain-
ment in ’t Neie Punt in Ruinen. Voor jonge mantelzorgers wordt op vrijdag 3 
november een Las Vegas-avond georganiseerd.

Opgeven voor een bloemetje of bioscoopbon
Mantelzorgers voor een boeket bloemen opgeven kan door te bellen met 
Gerrie de Roo van Stichting Welzijn De Wolden, via telefoonnummer 0528-
378686 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur). Of door een e-mail te 
sturen naar: GerriedeRoo@welzijndewolden.nl. 
Een jonge mantelzorger voor een bioscoopbon opgeven kan door te bellen 
met Aisha Slot van Stichting Welzijn De Wolden, via telefoonnummer 0528-
378686 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur). Of door een e-mail te 
sturen naar: AishaSlot@@welzijndewolden.nl.
Aanmelden kan tot 16 oktober 2017.
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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 

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Deze Koegang bij Spar 
Droge Worst 
3 stuks € 5,- 
Ambachtelijke droge worst uit eigen Slagerij 
 
Spar Koetsier Partyservice 
Dorpsstraat 26, Koekange  
 

 
Actie geldig van 25-10 t/m 28-10 
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Actie geldig van 25-10 t/m 28-10 
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Vier Mannenkoren treden 11 november op in IJhorst

Het mannenkoor van Wijker Kunst uit De Wijk heeft het initiatief genomen tot 
het organiseren van een regio-concert met enkele mannenkoren uit Zuid- en 
Oost Drenthe. Dit initiatief heeft er toe geleid dat er op zaterdag 11 novem-
ber 2017 een optreden zal zijn in de kerk te IJhorst.
Steeds vaker wordt deze kerk gekozen als locatie waar dergelijke concerten 
gehouden worden. Behalve de sfeer zal uiteraard ook de uitstekende akoes-
tiek hieraan ten grondslag liggen. Wijker Kunst beschouwt het dan ook als 
een voordeel en eer in een dergelijke omgeving veel van haar optredens te 
kunnen en mogen verzorgen. 
De mannenkoren welke door Wijker Kunst zijn uitgenodigd komen uit 
Meppel, Emmen, Ruinen (de Geuzingers) en uiteraard zal ook het eigen man-
nenkoor haar opwachting maken.
Als intermezzo is er, mede door bemiddeling van Scala uit Meppel, een 
instrumentaal optreden van Marilin Jonkman (viool) en Gerrit Jan Rutgers 
(piano).
Bestudering van het programma leert ons dat alle koren een zeer gevarieerd 
repertoire ten gehore zullen brengen, met liederen uit diverse landen, zoals 
Kroatië, Duitsland, Hongarije, Engeland, Italië, Rusland. En als het allemaal 
lukt, zo eenvoudig is het ook weer niet, zullen de 100 zangers zeker trach-
ten om ook samen een nummer te zingen.
De gezamenlijke koren verwachten dat men het publiek een genoeglijke 
muzikale avond kan bezorgen en dat hierdoor wellicht ook andere zanglief-
hebbers geïnspireerd zullen worden eens vrijblijvend bij een koor op bezoek 
te gaan en de sfeer te proeven op een repetitieavond. 
Immers: Zingende mensen, gelukkige mensen.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis, maar om de kosten te dekken wordt er aan het eind van 
het concert bij de uitgang gevraagd om een vrijwillige bijdrage.

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’
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Duofiets
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan 
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u 
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietste-
lefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of  tussen 18.00 
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!

Te koop,  gevonden 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

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

Wandelen in het donker

Op zaterdagavond 28 oktober kun je wandelen in het donker van het 
Faliebergbos in Zuidwolde. Het is de landelijke Nacht van de nacht. 
Natuurvereniging Zuidwolde laat kinderen en volwassenen de natuur in het 
donker en in stilte ontdekken. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. 
Na afloop is er in de kantine van camping De Entekoele voor alle deelnemers 
een leuke afsluitende activiteit met een consumptie.
Het thema van de 13e Nacht van de Nacht is ’verbinden in het donker’. 
Natuur- en Milieufederaties vragen aandacht voor de gevolgen van lichtver-
vuiling. De Natuurvereniging doet mee en wil dichtbij huis laten zien hoe 
belangrijk de duisternis is voor de natuur.
De kosten zijn € 2 voor volwassenen (incl. consumptiebon). Kinderen kun-
nen gratis meedoen. Vertrek is om 19.30 uur bij de parkeerplaats van het 
Tonckenshuys.
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)

De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze 
van 10.15-10.30 uur. Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de 
receptenlijn en de 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

In format ie



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 8 november 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 2 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

25 okt. De Koegang nr. 20
27 okt.  Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
27 okt. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
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
  7 nov. Klaverjassen Berghuizen. Aanvang 20.00 uur.
  8 nov. De Koegang nr. 21
11 nov. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
11 nov. Regioconcert vier mannenkoren - Kerk IJhorst - 20.00 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. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 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 - 20.00 uur
25 nov. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur 
28 nov.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  1 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 dec. De Koegang nr. 23
  9 dec. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  9 dec.  Winterconcert Chr. muziekvereniging de Bergklanken - dorpshuis 

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


