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Loopgroep Koekange deed mee aan de Woldenestafette.
De wissel in Koekange was bij het Hof van Koekange.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
30 sept. 11.00 uur
7 okt.

Ds. J v.d. Wetering

15.30 uur

Ds. van Rijswijk

11.00 uur

Ds. M van Rijswijk

15.30 uur

Ds. J.H Dunnewind

Tuk

Hardenberg

Gereformeerde kerk, Berghuizen
30 sept.
7 okt.

9.30 uur
10.00 uur

mw. ds. A. Donker-Kremer Hoogersmilde
Ds. J.W. Muis		

Avondmaal

Protestantse Gemeente Koekange
30 sept.

9.30 uur

Ds. H.E.J. de Graaf		

7 okt.

9.30 uur

Dhr. M. Bremmer

Kom naar de speeddates
op 2 oktober!
De snelste weg naar
een nieuwe job!
Diever ● Dwingeloo ● Havelte
Koekange ● Ruinen ● Vledder

www.zzwd.nl
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Startzondag

Nijverdal		

Stukje Natuur slangenarend
In vergelijking met veel andere landen is Nederland niet rijkelijk bedeeld met
grote roofvogels. Ik heb het niet over de buizerd. Die zie je hier vaak, zowel
in de zomer als in de winter, op een paaltje langs de weg zitten. Voor grotere
roofvogels heb je meer kans in de bergen en in zonniger en/of warmere landen. Helemaal zonder roofvogels met een spanwijdte groter dan anderhalve
meter is ons land gelukkig niet. Zo broedt de zeearend sinds enige jaren
weer op verschillende locaties. Met een spanwijdte van bijna tweeënhalve
meter één van de grootste roofvogels van Europa. Verder heeft de visarend
het eerste broedsel in de Biesbosch groot gebracht. Zeer sporadisch komt
hier een steenarend of een keizerarend langs. Deze laatste twee zijn voornamelijk “voer” voor fanatieke vogelaars.
In de zomer is er een andere grote roofvogel regelmatig te zien. Sinds het
begin van deze eeuw komt de slangenarend elk jaar naar ons land. De
laatste jaren zijn er zelfs vele honderden waarnemingen. Het verspreidingsgebied van deze vogel omvat vooral het Middellandse Zeegebied. Want in
dat gebied komen veel van zijn prooien voor. Wat die prooien zijn behoeft,
gezien zijn naam, nauwelijks uitleg. Hoewel ongeveer 70% van zijn voedsel
uit slangen bestaat, staan andere reptielen ook op zijn menu. Bij uitzondering zelfs vogels en zoogdieren.
Nu eet de slangenarend heus geen tuinslangen, dus in je tuin hoef je
hem niet te verwachten. Je zult gebieden moeten opzoeken met slangen.
Daarvoor zijn het Dwingelderveld en het Fochteloërveen het meest geschikt.
Daar komen een redelijk groot aantal adders voor en in mindere mate gladde
slangen en ringslangen. Zelf heb ik de slangarend op het Dwingelderveld
meerdere keren gezien.
Hem herkennen is niet lastig. Hij is dus duidelijk groter dan de buizerd, maar
let vooral op zijn onderzijde. Die is voornamelijk licht gekleurd, soms bijna
geheel wit. Ook zijn staart in aan de onderzijde licht, maar heeft daar enkele
donkere dwarsstrepen. Zijn in verhouding redelijk grote kop is donkerder
gekleurd. Alsof hij een bivakmuts op heeft.
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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Herfstkleuren in de Sächsische Schweiz
(Duitsland) 21 t/m 26 oktober 2018

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

De verzorging van deze reis is op basis van
half pension inclusief alle excursies en entrees.

Vertrekgarantie

Op reis met mensen
uit eigen regio en veel extra’s

Kijk voor meer informatie op:
www.reicareizen.nl of bel 0521-350429

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

Fietstocht Happen en Trappen 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 heel mooie, afwisselende route uitgezet en onderweg
komt u langs dorpshuis Buddingehof, de Veldhoek, d‘Olde Karke, Markehuus
en u finisht weer bij de Schakel in Koekange.
Ook is er onderweg van alles te beleven, o.a. de perenverkoop Dr. Larijweg,
kunst in de karke in Echten, de seniorendag in de Molenhoeve, kortom, een
dag waar van alles te beleven valt.
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, het droogje verzorgen
wij, het natje mag u zelf betalen.
Info en opgave (niet verplicht maar wel gewenst i.v.m. de catering):
De Schakel, Pr. Margrietlaan 1, 7958 SB Koekange, 06 29401859
of via mail: dorpshuisdeschakel@gmail.com
Tot ziens op 6 oktober, namens de gezamenlijke beheerders
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Jubileumconcert ‘Kunst naar Kracht’
Het ouderenkoor ‘Kunst naar Kracht’ uit De Wijk bestaat dit jaar 50 jaar! Ter
gelegenheid van dit heuglijke feit is er op 13 oktober een jubileumconcert.
Dit doen zij niet alleen. Op die zaterdagavond treden in het totaal drie koren
op. Uiteraard het jubilerende koor en het gemengde koor ‘Koor van Streek’
uit Wapserveen en het gemengde koor ‘Crescendo’ uit Nijeveen. Veel oudleden van het dameskoor ‘Dio’ zijn ook van de partij.
Het concert vindt plaats in de Ned. Herv. Kerk te IJhorst en begint om 20.00
uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Er is geen voorverkoop, dus de toegangskaarten zijn bij de ingang verkrijgbaar. De entreeprijs is e 7,50 incl.
een kop koffie.
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl










ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel

 



Al jaren een begrip


in de wijde omgeving




Hilco Scheper



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

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

Prinses Beatrix Spierfonds collecte 2018
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte
in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten
de wereld uit te krijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek.
Van 10 t/m 15 september is er door vrijwilligers voor het Spierfonds gecollecteerd in Koekange.
Dit leverde het bedrag op van € 755,59. Een mooi resultaat!
Alle collectanten en donateurs bedankt voor uw bijdrage.
Namens collecte organisator Christina Buiter

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

SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen
www.schoorsteenvegerij.com
Tel. 0522 25 12 72 of antwoordapparaat of 06 53 47 55 45

Wij vegen van bovenaf

met ladder + hoogwerker

zodat wij Uw riet of pannen niet aanraken met de ladder.
Boven in de schoorsteen kunnen wij onder de uitgang
het kwetsbare deel van Uw schoorsteen zien,
beter behandelen en bouwkundig bekijken.
Daar boven ontstaan bijna alle schoorsteenbranden.
Ik heb officieel aannemerspapieren
met SER-verklaring van kundigheid B en U.
Meerdere certificaten van o.a. ASPB.

Wij vegen van onderaf

middels kunststof of stalen borstels
of met Rotary Power Sweeping
Altijd bijna 98% stofvrij
Wij werken nu meer dan 30 jaar en nooit hadden mijn klanten brand
door verkeerd geveegde schoorstenen.
Nu zeggen verzekeringen dat uw goederen en huis gedekt zijn,
doch nooit uw persoonlijke spullen.
Wij hopen dat, door zo goed mogelijk werk te leveren, te voorkomen.
Nu rekenen wij in 2018 1e kanaal 55 euro en tweede en volgende 50 euro.
In 2019 1e kanaal 60 euro en tweede en volgende 50 euro per kanaal.
Betaling na werk gelijk per kas of telefonische overboeking.
Met vriendelijke groet, Dekker J.J.

(onder voorbehoud nog 20 jaar met medicijnen en omdat het prettig werk is.)

Indien nodig gebruiken wij kosteloos een camera.
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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

VOEDING ALS MEDICIJN
__________________________

___________________________________

Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

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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_______

_______________
_____
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

Fietstocht Gymgroep Koekange
Nog een berichtje van de damesgymgroep Koekange.
Onze traditie is om in het nieuwe seizoen
de tweede dinsdag een mooie fietstocht
te maken. Dit jaar was het weer enorm
verrassend en goed geslaagd. Heerlijk
sportief, dat wel. Met leuke fietsweggetjes rondom, naar Nijeveen. Daar
bezochten wij als laatste groep op deze
locatie Het Kinderwagen Museum.
Zij verhuizen nu naar Echten. Naast het
Huus met de Belle. Echt enthousiaste mensen!
Daarna via allerlei natuurpaadjes naar Theehuis ’t Hunebed te Darp... Daar
aangekomen een spelletje midget golf gespeeld en van heerlijke versnaperingen genoten.
Het was een heel leuke ervaring en degenen die nog wat twijfelen om eens te
komen kijken op de dinsdagochtend... Wees welkom! Fijn om zo je conditie
op te bouwen. Natuurlijk is het geheel vrijblijvend.
Tot ziens dan maar?
Groet van de vrouwen van de gym
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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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

“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

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

Film in Ruinen gaat weer van start!
Vrijdag 5 oktober wordt dorpshuis ’t Neie Punt weer omgetoverd tot bioscoop. Na een succesvol vorig seizoen heeft de filmcommissie besloten weer
een nieuw seizoen te vullen met prachtige films. De vrijdagmiddag is speciaal voor kinderen en begint om 16.00 uur. De entree bedraagt € 3,50 en
is incl. popcorn en ranja. De volwassenfilm begint om 20.00 uur, hiervoor
bedraagt de entree € 5,00. Dit is inclusief koffie/thee en cake. De filmdagen
in Ruinen worden georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers
met ondersteuning van Bibliotheek Ruinen, Welzijn de Wolden en het dorpshuis ‘t Neie Punt te Ruinen.
Wilt u graag meer informatie over de filmmiddag en -avond, of heeft u geen
vervoer, neem dan contact op met Willy Coops, mail willy_coops@hotmail.
com of check de filmposters op het mededelingenbord in ’t Neie Punt of
informeer in de bibliotheek!

Vrijwilligersfestival voor álle vrijwilligers
in De Wolden!
Bent u actief als vrijwilliger in De Wolden? Kom dan op vrijdagavond 19 oktober naar het Vrijwilligersfestival van De Wolden in Buitencentrum De Poort te
Ruinen! Om de vrijwilligers eens flink in het zonnetje te zetten wordt er een
Vrijwilligersfestival, voor jong en oud, georganiseerd.
Het festival begint om 19.30 uur en er valt heel wat te beleven! Zo kan er
o.a. een muzikale quiz worden gespeeld samen met de Pauwergirls, is er
een workshop graffiti spuiten, is er speciaal voor de mannen een barbier
aanwezig, zal Magic John de nodige goocheltrucs verzorgen, kan men zich
onderdompelen in Caribische sferen bij de smoothiebar, zijn er de nodige
versnapering tussendoor en veel meer!
I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober aan te melden voor het festival
via de website van ViP De Wolden, www.vipdewolden.nl, per mail info@vipdewolden.nl, of telefonisch 0528 – 378686. Er zijn geen kosten aan deze avond
verbonden. Wilt u graag wat meer informatie over het Vrijwilligersfestival?
Neem dan contact op Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander van ViP De Wolden
via info@vipdewolden.nl of tel. 0528 -378686.

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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Hoveniersbedrijf

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

Vaste planten
en groenteplanten
Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
Vogelexcursie in natuurgebied tussen Gees en Meppen
Op zaterdagochtend 29 september organiseert Natuurvereniging
Zuidwolde een vogelexcursie naar
de natuurgebieden Geeserstroom
en de Mepper Hooilanden, gelegen
tussen Gees en Meppen. Vertrek
is om 07.00 uur bij de parkeerplaats van het Tonckenshuys,
Meppelerweg 22 in Zuidwolde.
Deelname voor leden en niet-leden
is gratis.
Opgave via vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl wordt op prijs
gesteld, maar is niet noodzakelijk.
De broedtijd van de vogels is ten einde en de meeste jongen staan op eigen
benen. Watervogels als zwanen, ganzen en eenden komen massaal samen
in waterrijke gebieden als de Mepper Hooilanden. Ook steltlopers doen dit
gebied vaak aan op doorreis naar het zuiden. De vogeltrek is in deze tijd op
zijn hoogtepunt en maakt bijzondere waarnemingen als visarend of zwarte
ooievaar mogelijk.
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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

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

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.
Te koop gevraagd
Oude, heel oude modebladen met
naaipatronen en brei-/haakpatronen,
bijv. Knip, Marion enz.
Tel. 06 53 16 32 83.

Gevonden: een fiets
In het steegje aan de Pr. Margrietlaan
tegenover de Pr. Christinalaan is
in de nacht van 1 op 2 september
een damesfiets merk Sparta neergezet. Van wie is deze fiets? Tel.
0522451356.

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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Stem op ons!!
SV de Hommel doet mee aan de Coöperatie Weken
van de Rabobank
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving. Daarom geven ze € 100.000,- terug aan de
samenleving tijdens de Rabobank Coöperatie Weken. De leden van Rabobank
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen welke projecten geld krijgen door
te stemmen.
Speeltuinvereniging De Hommel doet mee voor het vernieuwen van de speeltuin in Koekange. Onze slogan is: Spelen en bewegen voor jong en oud!  
Lid worden kan tot 1 oktober!! Alléén leden van Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland kunnen stemmen. Als klanten van Rabobank voor 1 oktober
lid worden dan kunnen ze nog meestemmen. Heb je wel een rekening bij
de Rabobank maar ben je nog geen lid, dan kun je je aanmelden via onderstaande link. Ook bij een EN/OF rekening kunnen beide rekeninghouders lid
worden van de Rabobank. Beide rekeninghouders krijgen dan een uitnodiging om te stemmen. Lid worden kan al vanaf 12 jaar en een lidmaatschap
is kosteloos aan te vragen via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
lid-worden  
De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15
november. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare
bedrag wordt naar rato verdeeld. Op 29 november vindt op feestelijke wijze
de uitreiking van de cheques plaats.
Speeltuinvereniging De Hommel hoopt op veel stemmen!!
Hartelijke groeten,
Het bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel

KWF collecte
Beste inwoners van Koekange,
In de week van 3 t/m 8 september is er gecollecteerd voor het KWF, het
Koningin Wilhelmina Fonds, oftewel de kankerbestrijding.
Dankzij u en de collectanten is er aan contanten een bedrag van € 1194,94
opgehaald. Dit bedrag is € 1,46 hoger dan vorig jaar.
Er is dus een stijgende lijn te bespeuren.
Waar we geen zicht op hebben is hoeveel mensen naar aanleiding van de ‘We
troffen u niet thuis kaart’ per bank een betaling hebben gedaan.
Mocht dat er bij ingeschoten zijn dan kan dat alsnog op NL44INGB0000026000.
Alle gevers hartelijk dank en natuurlijk worden ook de collectanten heel erg
bedankt.
Met vriendelijke groet, Marijke de Boer en Ben Heinen
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Activiteiten Pitch en Putt Koekange
Zaterdag 29 september Pubquiz. Aanvang 20.00 uur.
Team bestaat uit maximaal 5 personen. Teamticket kost € 7,50.
Voor het beste team hebben wij weer een prijs.
Zaterdag 10 november Maximaal Hollands met o.a. Chris de Roo.
Aanvang 21.00 uur. Entree Gratis.
Zaterdag 24 november Pokertoernooi
Inschrijven vanaf 18.45 uur. Starttijd 19.30 uur. Inleg € 20,00 + € 2,00 Fee.
Beginstack 7.000 fiches. Blinds 15 min.
Aanmelden via: lexkruger@outlook.com of www.pokerlexie.nl

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)

STICHTING DORPSHUIS

l

D
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

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

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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Agenda
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
29 sept. Vogelexcursie; org. Natuurvereniging Zuidwolde - vertrek 07.00 uur
29 sept. Pubquiz - Pitch en Putt Koekange - 20.00 uur
2 okt. Speeddates ZZWD - De Weyert, Dwingeloo - 10-12 uur en 15-17 uur
2 okt. Speeddates ZZWD - ‘t Neie Punt, Ruinen - 10-12 uur en 15.30-17.30 uur
5 okt. Film - ‘t Neie Punt, Ruinen - 16.00 en 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
13 okt. Jubileumconcert ‘Kunst naar Kracht’ - Ned. Herv. kerk IJhorst - 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
10 nov. Maximaal Hollands - Pitch en Putt Koekange - 21.00 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
24 nov. Pokertoernooi - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
27 nov. Klaverjassen Berghuizen - 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

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
10 oktober 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 4 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

