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Na 3 maanden omrijden is de brug
naar De Wijk gereed.
Nog een paar laatste loodjes.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
16 sept. 11.00 uur Ds. R.W.J. van Ommen Rouveen
15.30 uur Ds. van Rijswijk
23 sept. 11.00 uur Ds. van Rijswijk
15.30 uur Ds. J. Oosterbroek
Ruinerwold
Gereformeerde kerk, Berghuizen
16 sept. 9.30 uur
Ds. H. Linde
Hoogeveen
23 sept. 9.30 uur
Ds. J.W. Muis		

Startzondag

Protestantse Gemeente Koekange
16 sept. 9.30 uur
Ds. J.H. van der Mark Wolvega		
23 sept. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf				

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Stukje Natuur boekweit
Een pannenkoek met spek en stroop. Ik wil niet beweren dat je mij daar
midden in de nacht voor wakker kunt maken. Maar het scheelt niet veel.
Nu mijn beide dochters het huis uit zijn, staan pannenkoeken thuis jammer
genoeg minder vaak op het menu. Dat terwijl het maken van pannenkoeken
vrij simpel is. Wat meel, een scheut melk en een paar eieren erbij en je kunt
gelijk bakken. Misschien ben ik er wel iets te lui voor. Maar eens in de zoveel
tijd kom ik nog wel eens in een pannenkoekenhuis of -schip. Dan staat de
eerdere genoemde variant met spek steevast op mijn menu.
Het meel voor de pannenkoeken is tegenwoordig meestal tarwemeel, maar
van oudsher gebruikte men het meel van boekweit. Vooral in onze provincie
was de teelt van boekweit toentertijd belangrijk. Dit gewas deed het naar
omstandigheden relatief goed op de arme gronden. Want op vruchtbare
gronden, zoals op de kleigronden, groeit dit gewas te weelderig, met veel
bladvorming en weinig zaadvorming. Mesten is dan ook meestal niet nodig.
Vooral toen in Drenthe veel turf werd gestoken, was het een belangrijk
gewas voor de lokale bevolking. Die bevolking was natuurlijk arm en aangezien voor de teelt van boekweit geen bijzondere investeringen nodig waren,
was het daarom ook logisch dat het areaal in Drenthe rond Emmen in de 19e
eeuw rond de 2.000 hectare bedroeg.
Tegenwoordig bestaat er nauwelijks nog een teelt van boekweit in Nederland.
Nu weet ik, als gids op het Dwingelderveld, dat ze daar nog een paar akkers
met boekweit verbouwen.
De plant is niet moeilijk te herkennen. De bladeren zijn tamelijk groot, hartdan wel pijlvormig, zittend op een roodachtige stengel. In de zomermaanden
bloeien de witte tot roze bloempjes, die in een soort pluim groepsgewijs
bij elkaar staan. De zaden, waaruit het boekweitmeel wordt gewonnen, zijn
driehoekig van vorm en lijken een beetje op kleine beukennootjes. Als je de
naam boekweit ontleedt, dan duidt de term “boek” ook daarop. Dat staat
voor “beuk”.
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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Bouwbedrijf KRALE
• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Nieuwe trainingsgroepen voor Survivalrun Havelte
Dit najaar is er voor iedereen die lekker buiten wil bewegen weer keus om in
te stromen in een van de nieuwe trainingsgroepen van Survivalrun Havelte.
- Instapsurvival voor volwassenen elke zondagmorgen
- Bootcamp op maandagavond en woensdagochtend
- Mini Survival voor kinderen van 6-8 jaar oud
Wilt u met een van deze nieuwe trainingen meedoen, uw kind opgeven, of
meedoen op een van de vele bestaande trainingmomenten?
Stuur dan even een mail naar info@survivalhavelte.nl. Meer info vind je op
www.survivalhavelte.nl.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele telefoontjes, kaartjes, bezoekjes en attenties, tijdens mijn ziek zijn.
Arent en Geesje Tijmens

Popkoor Nameless op zoek naar stoere mannen
Popkoor Nameless uit IJhorst/De Wijk is op zoek naar nieuwe leden.
Op 19 september is er een open repetitieavond. Iedereen die het fijn vindt
om te zingen is uitgenodigd. Kom eens sfeer proeven en kijken of het iets
voor je is om mee te zingen in dit enthousiaste popkoor. Het is geheel vrijblijvend.
Popkoor Nameless bestaat uit 35 trouwe leden. Om de balans tussen
mannen- en vrouwenstemmen in evenwicht te houden kan het koor op dit
moment in het bijzonder een aantal bassen gebruiken. Maar ook andere
stemmen, zowel mannen als vrouwen, zijn welkom. Tijdens uitvoeringen
** Electra
** Gas
** Dak/Zink
en concerten wordt het koor begeleid door
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Site:
www.heroldpouwels.nl
avond.
Mail: info@heroldpouwels.nl
Voor meer informatie bezoek de website: www.popkoornameless.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
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Kapsalon

Sonja
Voor Hem en Haar
Sonja Osinga
De Wilgen 10
7958 VG Koekange
0522-451577
Burendag 2018
Dorpshuis de Schakel en kinderclubwerk Platdakkie organiseren samen
Burendag 2018. Dit gaat gebeuren op zaterdagmiddag 22 september vanaf
14.00 uur.
Wat gaan we doen:
We hebben een hele leuke, gezellige, sportieve, interactieve speurtocht uitgezet: Get the picture.
Dit is een spel voor kleine, middel, grote kinderen en vaders, moeders, opa’s
en oma’s. Vooral de laatste groep is belangrijk.
U wordt in groepjes weggestuurd en het is de bedoeling dat u dingen onderweg zoekt en er een foto van maakt.
Dus de mobiel is heel belangrijk en aangezien kleine en middelkleine kinderen nog geen mobiel hebben is het van belang dat er mensen mee doen die
wel een mobiel hebben.
DUS DE MOBIELE EENHEID is zeer belangrijk en actief bezig op 22 september.
Onderweg zal er een lekker hapje en drankje zijn en natuurlijk aan het eind
van het intensief zoeken en beleven is er nog een verrassing.
Dus komt allen in grote getale op 22 september naar het dorpshuis/platdakkie.
6

Help nierziekten genezen!

Geef aan de collectant in Koekange tijdens de nierstichting
collecte
Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van 16 tot en met 22 september in heel
Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Koekange
gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Alle bijdragen helpen om onze
droom voor nierpatiënten - nierziekten kunnen genezen - te realiseren. En
dat is hard nodig, jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten.
“Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit klinkt misschien hard, maar is
helaas wel de realiteit”, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting.
“Dit jaar is de Nierstichting 50 jaar actief. En in die tijd hebben we heel wat
dromen kunnen realiseren. Door te durven én te doen. Zo hebben we dialyse
bereikbaar gemaakt voor iedereen, is thuisdialyse mogelijk geworden en
ontwikkelen we nu de draagbare kunstnier.” Maar nog steeds is er die harde
werkelijkheid. Dialyseren is loodzwaar. Jaarlijks overlijden 1.000 dialysepatiënten. “Onze ultieme droom is dat we nierziekten kunnen genezen. En dat
gaat ons lukken, mede dankzij de inkomsten uit de collecte.”
Collecte essentieel
De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en
is afhankelijk van giften en donaties. “De collecte is essentieel voor het werk
van de Nierstichting. Dat kan alleen dankzij de inzet van collectanten en
steun van donateurs. Draag ook bij en help nierziekten genezen. Geef aan
de collectant of doneer direct via www.nierstichting.nl.
Wilt u meer informatie of wilt u ook een uurtje vrijmaken om te collecteren
dan mag u me bellen op 0522451933 of 0612040953.
Sonja Verkaik

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

Warm of koelvers thuisbezorgd

Maaltijdservice Thuis

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

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
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zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Heringebruikname van het proper-orgel (1911)

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Koekange
nodigt u hierbij van harte uit voor de Heringebruikname van het properorgel (1911). Door Wimmenhove Orgelmaker uit Hoogeveen is dit kerkorgel
voorzien van het geheel gerenoveerde binnenwerk, dat afkomstig is uit het
Proper-orgel (1895) van de voormalige Gereformeerde kerk te Arum (Frl.).
Een vrij pedaal is toegevoegd.
Deze heringebruikname zal plaatsvinden op vrijdag 28 september a.s. U
bent van harte welkom om het kerkorgel te komen bekijken en beluisteren
in de Protestantse Kerk, Kerklaan 20 te Koekange.
Medewerking aan deze avond wordt verleend door enkele organisten van de
plaatselijke gemeente, alsmede door gastorganist Bert Gelderman uit Zalk.
Hij zal een klankdemonstratie verzorgen van het gerenoveerde orgel en de
avond afsluiten met een orgelconcert.
Aanvang: 19.30 uur (de kerk is open vanaf 19.00 uur).
Na afloop wordt u een hapje en drankje aangeboden in “De Venehof”,
Kerklaan 18 te Koekange. Wij zien uit naar uw komst om dit samen te vieren!
De gehele renovatie en plaatsing is mede mogelijk gemaakt door ontvangen bijdragen vanuit landelijke fondsen en stichtingen. Wij willen vanaf
deze plaats de Stichting Meindersma Sybenga, Maatschappij van Welstand,
Initiatiefrijk De Wolden en Familiefonds De Vos van Steenwijk heel hartelijk
bedanken voor hun financiële bijdragen aan dit project. Tevens hebben wij
nog een bijdrage ontvangen van een stichting die anoniem wenst te blijven.
Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Party service

Zoals onze Party service:
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
Een complete Supermarkt met veel Extra’s
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
Zoals onze Party service:
 Warme en koude buffetten.
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Biertafel & Frisdrank
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Uw hele feest en één beheer
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
En een bezorg service:
 Warme en koude buffetten.
 Ook gekoeld vervoer.
 Biertafel & Frisdrank
 Wij bezorgen boodschappen.
 Uw hele feest en één beheer
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen
En een bezorg service:
 Ook gekoeld vervoer.
Voor vragen kunt u bellen of mailen.
 Wij bezorgen boodschappen.
Tel
0522-451331
 Maaltijd service
Fax 0522-452124
 Online boodschappen doen
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com
Voor vragen kunt u bellen of mailen.
Tel
0522-451331
Spar Koetsier
Fax 0522-452124
Dorpsstraat 26
Mail spar@koekange.com
7958 RN
www.sparkoekange.com
Koekange
Spar Koetsier
Dorpsstraat 26
7958 RN
Koekange
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Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Hallo allemaal!
Op vrijdag 28 september a.s. komen leden van
Speeltuinvereniging de Hommel 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

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf
Dorpsstraat 33
7958 RK Koekange

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

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Stichting Dorpshuis de Schakel zoekt nieuwe bestuursleden
Koekange heeft de beschikking over een mooi Dorpshuis. Hier vinden allerlei
verschillende activiteiten plaats voor jong en oud. Om dit Dorpshuis draaiende te houden voor het dorp en haar directe omgeving is er natuurlijk een
bestuur nodig.
Er is een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
Wij zoeken voor het dagelijks bestuur nieuwe leden. Daarom zijn wij op
zoek naar mensen die het dorp Koekange een warm hart toedragen.
Het dagelijks bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Als het
je iets lijkt om zitting te nemen in ons bestuur of als je meer informatie
wilt kun je contact opnemen met de voorzitter, telefoon 06-21906824 of
smvdv@hotmail.nl.
Laten we met zijn allen er zorg voor dragen dat ons mooie dorpshuis ook in
de toekomst zal kunnen blijven bestaan dus meldt je aan.

Dorpshuizen De Wolden
De gezamenlijke beheerders van de Dorpshuizen in de Wolden organiseren:
Happen en trappen op 6 oktober 2018.
De start is bij dorpshuis ‘de Schakel’ in Koekange tussen 9.30 tot 11.00 uur.
Vandaar uit is er een hele mooie, afwisselende route uitgezet en onderweg
komt u langs dorpshuis Buddingehof, de Bastogne, ‘d Olde Karke, Markehuus
en u finisht weer bij de Schakel in Koekange.
Bij de deelnemende dorpshuizen worden tijdens de fietstocht enkele versnaperingen of eten geserveerd, o.a. soep en patat.
De route is ongeveer 45 km en zoveel mogelijk uitgezet over fietspaden en
autoluwe wegen. De kosten zijn € 15,- per persoon (excl. drinken).
Opgave gewenst.
De Schakel, Pr. Margrietlaan 1, 7958 SB Koekange, 06 29401859,
dorpshuisdeschakel@gmail.com
Tot ziens op 6 oktober, namens de gezamenlijke beheerders.

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

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

Hoveniersbedrijf

Vaste planten
en groenteplanten
Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
     
  
    
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
Bel  gerust!  
  
  
  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
     NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  
  
  
  

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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De scholen zijn begonnen
RT De Vlinder ook weer

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie
en overige (leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

“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

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
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 “fietstelefoon” 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!

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
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Camping Doomijn in Echten weer een succes
Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus was het weer zo ver.
De tweede editie van camping Doomijn op vakantiepark Westerbergen
stond op de planning. Kinderen van Doomijn locaties uit Koekange, Ruinen,
Ruinerwold, Zuidwolde en De Wijk waren net als vorig jaar weer van de partij. Nieuw dit jaar waren de kinderen uit Havelte. Voor een deel van de groep
dus de eerste keer Camping Doomijn, voor een ander deel al de tweede
editie. Maar iedereen was even enthousiast bij binnenkomst.
De medewerkers van Doomijn hadden weer een goed gevuld, uitdagend en
afwisselend programma opgesteld.
Na het kennismakingsspel en het
namenshirt maken was er tijd om
een slaapplek uit te zoeken en vrij
te spelen.
Na een lekkere lunch met gezonde
pannenkoeken was het tijd voor de
workshop, verzorgd door Vuurkracht.
Met als grote hoogtepunt: trefbal 2.0,
namelijk met pijl en boog. Dat afgewisseld met hout hakken, boomstam
gooien en vuurtje stoken zorgde
voor een geweldige middag. En alsof
dit nog niet genoeg was hadden de pedagogisch medewerkers ook nog een
speurtocht, een heerlijk diner, een kampvuur en een letterpakkenspel voorbereid. De avond werd afgesloten met een bioscoop-avond.
Na een paar uurtjes slaap stond het ontbijt op het programma, waarbij sommige kinderen bijna weer verder sliepen. Zoals dat hoort bij een Camping.
De lunchpakketjes werden gesmeerd en de spullen werden vast ingepakt.
Nog een stop bij het zwembad en een afsluitende picknick en de Camping
was helaas al weer voorbij.
De kinderen kunnen niet wachten tot volgend jaar. Gelukkig staat Camping
Doomijn al weer op het programma voor volgend jaar op 22 & 23 augustus.

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

Agenda
12 sept. De Koegang nr. 17
14 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 sept.	GIGA Kangoeroe Speelfestijn KV KIA - korfbalveld - 10.00-12.00 uur
21 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
22 sept. Burendag
22 sept. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
25 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
26 sept. De Koegang nr. 18
28 sept. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
28 sept. Heringebruikname proper-orgel - Prot. kerk - 19.30 uur
28 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
6 okt. Happen en trappen - start De Schakel - tussen 9.30 en 11.00 uur
6 okt. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
10 okt. De Koegang nr. 19
12 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 okt.	
Vrijwilligersfestival De Wolden - Buitencentrum De Poort, Ruinen 19.30 uur
20 okt. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur  
24 okt. De Koegang nr. 20
26 okt. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
3 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
6 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
7 nov. De Koegang nr. 21
9 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
17 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
21 nov. De Koegang nr. 22
23 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
27 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 nov. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 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

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
26 september 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 20 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!
ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

Afgebeelde producten kunnen uitverkocht, of niet meer leverbaar zijn. Kom voor het actuele aanbod langs.

VOORDELIG AANBOD MEUBELEN

