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De knoppen komen weer in de bomen.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

22 april 11.00 uur Ds. E.Woudt Heemse 
 15.30 uur Ds. L. Sollie Meppel 
29 april 11.00 uur Ds. van Rijswijk  
!!!!!!!!!! 16.30 uur Ds. D. de Jong Den Ham
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen

22 april   9.30 uur Dhr. Harm Feijen Swifterbant kerk zonder drempels
29 april   9.30 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange

22 april   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   
29 april   9.30 uur Dhr. K. de Lange Marknesse 

Kerkdiensten

MOEDERDAGTIP

13 mei is het Moederdag en verras haar dan eens 
met een bon van de schoonheidspecialiste.
Bonnen zijn bij ons verkrijgbaar in elk gewenst 
bedrag en worden altijd met zorg ingepakt.

Of je geeft de speciale ‘Moederdagbehandeling’  
van 57,50 euro.

Die behandeling bestaat uit:

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406

*  Ontspannende rugmassage

* Reinigingsmassage Silk

*  Huidananalyse (met 
mogelijkheid tot opstellen 
behandelplan)

* Epileren

* Dieptereiniging

*  Onzuiverheden 
verwijderen

* Double cream masker 

* Oog- en dagverzorging 

Geldig tot 13 mei 2018
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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 bijenhotel
Het zal niet veel mensen ontgaan zijn dat het niet goed gaat met de bijen 
in Nederland. Daar zijn een aantal redenen voor, maar het gebruik van 
neonicotinoïden is toch wel de meest belangrijke. Door deze chemische 
bestrijdingsmiddelen leggen veel bijen helaas het loodje. En dat terwijl bijen 
zulke nuttige insecten zijn. Niet alleen voor de mens, waarvoor zij bloemen 
bestuiven en honing produceren.
Nu zullen weinig mensen honingbijen houden, dat is immers een vak apart. 
Maar er zijn genoeg andere bijen, die wij met z’n allen een handje kunnen 
helpen. Het gaat hierbij vooral om wilde en solitaire bijen. Daarvan komen 
er in Nederland ongeveer 300 soorten voor. Het zijn bijen, die geen sociale 
levenswijze hebben zoals de honingbij, maar in hun eentje voor hun nage-
slacht moeten zorgen.
Allereerst zou je in de tuin meer bloemen kunnen planten. Vooral soorten 
met bloemen die veel nectar produceren. Dat is voor veel bijen namelijk een 
belangrijke voedselbron. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bergamot, koningin-
nekruid of blauwe knoop. Daar komt ook nog eens bij dat een kleurrijke tuin 
veel plezieriger aandoet dan een volledig betegeld terras.
Maar solitaire bijen hebben ook een plekje nodig voor hun nageslacht. 
Daarvoor kun je eenvoudig zelf een bijenhotel maken. Daarvoor heb je een 
blok hout nodig, liefst eentje dat enigszins weerbestendig is. Boor daarin 
een groot aantal gaten van ongeveer 10 centimeter diep. De doorsnede kun 
je variëren tussen de 4 tot 10 millimeter. Zet dit blok hout op een zonnige 
plek, het liefst dicht bij de bloemen. Je zult zien dat er na verloop van tijd 
solitaire bijen op af komen.
Aan het einde van zo’n boorgat legt een vrouwtje eerst een kleine hoeveel-
heid voedsel. Dat kan van alles zijn, maar omdat de meeste solitaire bijen 
vegetarisch zijn, is dat meestal stuifmeel. Op dat voedsel legt zij een eitje 
en sluit het compartiment vervolgens met een wasachtige substantie af. Per 
boorgat kan het vrouwtje meerdere compartimenten aanleggen.
Oh ja, minder chemische troep gebruiken helpt ook!

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

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Dodenherdenking Koekange

Ook dit jaar houden wij in Koekange een Dodenherdenking bij het monu-
ment aan de Dorpsstraat. 
De bijeenkomst in dorpshuis De Schakel begint om 19.30 uur. Het dorpshuis 
is open vanaf 19.00 uur. Vandaar uit wordt een stille tocht gelopen naar het 
monument aan de Dorpsstraat.
Bij het monument zal om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden 
genomen. Hiermee herdenken we allen – burgers en militairen – die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredes-
missies.
De commissie 4 mei nodigt een ieder uit om hierbij aanwezig te zijn en met 
ons hen te gedenken die zich hebben ingezet voor onze vrijheid en ons land.
De jaarlijkse Dodenherdenking wordt georganiseerd door het 4 mei comité 
waarin vertegenwoordigd zijn de gezamenlijke kerken, de scholen en de 
Belangenvereniging Koekange.

Crea Cafés in de bibliotheken

Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die gepland zijn in de bibli-
otheken in De Wolden. U bent welkom in De Wijk op 26 april tussen 14.00 
en 16.00 uur, in Ruinen op 18 april van 9.30 tot 11.30 uur en in Zuidwolde 
op 19 april tussen 14.00 en 16.00 uur. Heeft u zin om creatief bezig te zijn 
en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte welkom! Het is de 
bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje meeneemt, maar voor de 
gezelligheid langskomen kan natuurlijk ook. De Crea Cafés zijn voor ieder-
een toegankelijk, jong en oud, leden en niet- leden van de bibliotheek. Koffie 
en thee staan voor u klaar en de toegang is gratis.  De Crea Cafés zijn een 
initiatief van de bibliotheken in De Wolden en Welzijn De Wolden. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de betreffende bibliotheek of kijk op 
www.welzijndewolden.nl.
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Wandeltocht van Schakel tot Schakel in Koekange

Dit jaar wordt de wandeltocht gehouden op 12 mei 2018.
We organiseren dit jaar voor de 5e keer de wandeltocht en daarom geven wij 
er een speciaal tintje aan.
We hebben rondom Koekange 3 hele mooie routes uitgezet van 10 km.
Je mag die dag zelf weten hoeveel je loopt,
Wil je 10 km lopen? Best, loop je één rondje.
Wil je 20 km lopen? Ook goed, loop je 2 rondjes.
Wil je 30 km lopen? Helemaal top, loop je 3 rondjes.
Je komt na elk rondje weer terug in het dorpshuis waar je een kop koffie of 
wat lekkers kan afhalen cq kopen.
De kosten zijn € 4,00. Wil je een herinneringsmedaille? Dat kan, betaal je  
€ 1,00 meer.
De starttijden zijn: 30 km start tussen 8.00-9.00 uur, 20 km start tussen 
9.00-11.00 uur, 10 km start tussen 9.00-14.00 uur.
We hopen op mooi weer, veel wandelaars, dus veel reuring in en rondom 
Koekange.
Zegt het voort, zegt het voort…..
De organisatie is in handen van dorpshuis de Schakel in Koekange.
Voor info 06 29401859.
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STICHTING DORPSHUIS

Prinses Margrietlaan 1

7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel

TE KOOP
Set winterbanden 

met lichtmetalen velgen
 

Petlas Snowmaster  225/55/17  101V
Zeer goede winterbanden

Tel. 0522 259 877
b.g.g. 0522 255 449

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond



7

Op zaterdag 21 april
Maxima opent Nieuw 
Hondencentrum Ruinerwold

In Ruinerwold wordt op zaterdag 21 
april Het Nieuwe Hondencentrum 
Ruinerwold geopend. Het honden-
centrum aan het Oosteinde 46 is 
eigendom van hondengedragsthera-
peut Maaike Aanraad. Zij benadrukt 
dat het geen hondenschool is. Ze 
houdt zich vooral bezig met hon-
den die probleemgedrag vertonen. 
De naam van het nieuwe honden-
centrum wordt onthuld door ‘onze 
Maxima’.

Voor Maaike Aanraad is de opening van haar hondencentrum een droom die 
uitkomt. “Mijn specialisme is het trainen van honden die geen aansluiting 
vinden bij de diverse hondenscholen die er al zijn. Ik werk voornamelijk 
één op één en mijn doel is honden zo ver te krijgen dat ze wel weer in 
een groep zouden kunnen trainen.” Volgens de eigenaar van het Nieuwe 
Hondencentrum werken de meeste hondenscholen met lessen in groepsver-
band. “Maar drukke honden die niet bij de les te krijgen zijn, angstige dieren 
die alleen maar wegkruipen en honden die agressief zijn, hebben iets anders 
nodig. En dat bieden we hier”, vertelt Maaike Aanraad.

Maar er is meer dan privé-training. Er worden speelkwartiertjes gehouden 
zodat honden op een normale manier met elkaar kunnen leren spelen. Er 
zijn hondenpuzzeluurtjes in de hondenspelotheek, een winkel met kwalita-
tief goede speeltjes die het leven voor de hond interessanter en dus leuker 
maken, dagbesteding voor honden die bijvoorbeeld niet alleen kunnen zijn 
terwijl het baasje werkt en Maaike Aanraad geeft ook hondentraining intern 
omdat dit soms beter is voor hond en baas. Verder verzorgt ze lezingen, 
cursussen en workshops. “Daarbij gaat het bijvoorbeeld over gedrag van 
de hond, hondentaal, kinderen en honden, agressie, angst bij de dierenarts, 
massagetechnieken voor een ontspannen hond en noem maar op”, somt 
Aanraad op. “Bij ons staat een leuker hondenleven centraal.”

Zaterdag 21 april om 11 uur is de officiële opening. Dan wordt ook de nieu-
we naam onthuld. Maaike Aanraad: “En honden zijn natuurlijk, mits sociaal, 
van harte welkom.” 
Alles over deze dag staat ook op www.eenleukerhondenleven.nl.
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vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15 
7958 RH Koekange 

Voor: 
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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

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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Verhuisbericht

Langs deze weg willen wij een ieder laten weten dat wij per 1 mei gaan 
verhuizen. 
Ons nieuwe adres is: Boekweitkamp 28, 7961 AZ Ruinerwold.
 

Egbert en Hennie Warnders 

Prewest steekt Vitesse’63 Old Stars in het nieuw

De walking footballers van Vitesse’63 hebben nieuwe tenues en trainings-
pakken gekregen. Vitesse’63 en spelers zijn erg blij met deze actie. 
De Vitesse’63 Old Stars trainen 
elke vrijdagmiddag om 14.00 
uur in Koekange. Daarnaast 
wordt er regelmatig aan toer-
nooien meegedaan door het hele 
land. Eigen tenues en trainings-
pakken zijn dan onmisbaar.
Op 20 april wordt er in Koekange 
een walking footballtoernooi 
georganiseerd met deelname 
van 16 teams waaronder PEC 
Zwolle, SC Heerenveen en FC 
Groningen. De Vitesse’63 Old Stars met Luuk Jan Boverhof.

27 april 2018
Koningsdag 

Schoolvoetbaltoernooi

Op vrijdag 27 april organiseert v.v. Vitesse’63 voor de 38ste keer het jaar-
lijkse Koningsdag schoolvoetbaltoernooi.
Aan dit toernooi doen verschillende teams van de basisscholen uit Koekange  
(CBS Prins Johan Friso en OBS de Rozebottel), Ruinerwold (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.
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- 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

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.mille-pattes.nl

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

Praktijk voor 
HSP-begeleiding, coaching 
en training beelddenkers

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

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

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 

10 t/m 16 juni 2018 Koekangerfeest
10 juni   Feestweekdienst in dorpshuis ‘De Schakel’ 9.30 - 10.30 uur
11 juni   Houtdorp 15.00 - 19.30 uur bij Kuiper Koekange
11 juni    Kleuren (kinderen tot en met groep 3) 18.30 uur bij Dorpshuis 

‘De Schakel’
12 juni   Houtdorp 15.00 - 17.00 uur bij Kuiper Koekange
12 juni    Fietspuzzeltocht start tussen 18.00 - 19.00 uur vanaf dorpshuis 

‘De Schakel’
13 juni   Jaarmarkt 13.00 - 19.00 uur 
13 juni   Rommelmarkt voor de kinderen 13.00 - 16.00 uur 
13 juni   Houtdorp 14.00 - 17.00 uur bij Kuiper Koekange
13 juni   Jurering Houtdorp door onderbouw 18.30 uur bij Kuiper Koekange
13 juni   Opening Houtdorp 19.00 uur bij Kuiper Koekange
13 juni   Klaverjassen en Darten 20.00 - 22.30 uur
14 juni   Kinderochtend 9.00 - 11.45 uur 
14 juni   Keuring straatversiering 18.30 uur
14 juni   The Koekanger Artist 20.00 - 22.30 uur
15 juni   Bingo 13.30 uur 
15 juni   Optocht 18.30 uur
15 juni   Leads tent open vanaf 21.00 uur
16 juni   Zeskamp 13.00 - 18.00 uur
16 juni   Qmusic de Foute Party tent open vanaf 21.00 uur
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HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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
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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 

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange

Hallo Hommels,
De meivakantie begint binnenkort 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 woensdagochtend 2 mei. Om 9.30 uur verzamelen we in de Prins 
Bernhardlaan (bij de Rozenbottel). We verwachten dat de kinderen onder 
begeleiding zijn van een volwassene.
Met de kinderen vanaf groep 4 willen we weer gaan kanovaren bij de 
Entekoele in Zuidwolde op dinsdagavond 1 mei. We verzamelen om 18.00 
uur in de Prins Bernhardlaan (bij de Rozenbottel).  Het is makkelijk als je een 
zwemdiploma hebt, maar de kanovijver is slechts 50 cm diep dus mocht je 
uit de boot vallen dan kun je er gewoon staan. Je kunt vies worden, dus doe 
niet je mooiste (zwem)kleding aan.
Opgeven kan tot donderdag 26 april op svdehommel@hotmail.com

groeten,
Het Bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel

svdhommel@hotmail.com

PS. De opbrengst van de Jantje Beton collecte is € 878,48!! Van dit bedrag 
krijgt de Speeltuinvereniging de helft. Bedankt voor uw gift. Ook alle collec-
tanten, bedankt voor jullie inzet.
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Te koop,  gevonden e .d .

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!

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

Nu volop 
violen en voorjaarsplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

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

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

In format ie

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com



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 2 mei 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 26 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

17-18 april  Ophalen lidmaatschapskaarten feestvereniging - kantine Vitesse’63 - 
17.00-21.00 uur

19 april  Markt over gezonde leefstijl - Hal van de Hof van Koekange - 14.00-
17.00 uur

20 april Walking Football toernooi Vitesse’63 - 13.00 uur
20 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20-21 april Musical Ester - Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
21 april  Opening Nieuw Hondencentrum Ruinerwold - Oosteinde 46, R’wold - 

11.00 uur
23 april  Jaarlijkse ledenvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - De 

Schakel - 20.00 uur
23 april Voorlichting ‘Koekange Energie Neutraal’ - De Schakel - 20.45 uur
24 april  Seniorenochtend; Senioren kunnen kennis maken met Pitch en Putt aan-

vang 10:00 tot ongeveer 11:30 uur. Er wordt een GRATIS clinic gegeven 
en daarna is er nog gelegenheid om een paar holes te spelen.

 Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of via 0522-452059.
24 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
26 april  Seniorenochtend. Senioren kunnen kennis maken met Pitch en Putt aan-

vang 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. Er wordt een GRATIS clinic gegeven 
en daarna is er nog gelegenheid om een paar holes te spelen.

 Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of via 0522-452059.
27 april Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur 
27 april  Koningsdagvoetbal Vitesse’63 (groep 3 t/m 8) - vanaf 13.30 uur
28 april  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
29 april Trekkerpuzzeltocht, vanaf dorpshuis De Schakel
  1 mei Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  2 mei Uitje Speeltuinvereniging De Hommel
  4 mei Dodenherdenking - De Schakel - 19.30 uur
10 mei Fietspuzzeltocht - Vertrek Dorpshuis De Barg’n Berghuizen
10, 12, 13 mei Feest van de Geest
12 mei Wandeltocht Van Schakel tot Schakel
12 mei  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 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


