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Halverwege de herfst en nog steeds prachtig weer. 
Voor een wandeling bijvoorbeeld
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

28 okt. 11.00 uur Ds. R. Meiier Meppel
!!!!!!!! 16.30 uur Ds. S de Bruine Balkbrug
  4 nov. 11.00 uur Ds. H.M Smit Zuidwolde
 15.30 uur Ds. M van Rijswijk 
  7 nov. 19.30 uur Ds. M van Rijswijk dankdag
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen

28 okt. 10.00 uur Ds. E. Fokkema Twello
  4 nov. 10.00 uur Ds. J.P. van Ark Wapenveld ZWO

Protestantse Gemeente Koekange

28 okt. 9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf    
  4 nov.  9.30 uur Ds. A. Westra Havelte  

Kerkdiensten

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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____



3

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur engerlingen

De zomer van 2018 kenmerkt zich door extreme hitte en de zeer geringe 
hoeveelheid neerslag. In bepaalde gebieden mocht men zelfs niet vanuit het 
oppervlaktewater de landerijen besproeien. Niet alleen boeren klaagden, ook 
eigenaren van tuinen en moestuinen liepen te mekkeren. Heb je eindelijk een 
mooi groen grasveldje, blijft er een gele, uitgedroogde vlakte over.
In sommige gevallen hoeven die gele plekken in het gazon niet door droogte 
ontstaan te zijn. Dan kan het zijn dat er sprake is van schade door engerlin-
gen. Engerlingen zijn de larven van een aantal soorten kever. De volgende 
soorten kunnen in Nederland schade veroorzaken: de rozenkever, de meike-
ver, de junikever en de julikever. Er zijn nog veel meer keversoorten, maar 
die zijn vanuit dit standpunt minder van belang.
Een engerling heeft een karakteristieke vorm. Namelijk een geelwit, rupsach-
tig lijf, gekromd in de vorm van de letter C en met een zakvormig, verdikt 
achtereind. De kop is meestal hard en heeft een oranjebruine kleur. De adem-
openingen zitten aan de zijkant. Afhankelijk van het soort en het klimaat 
verblijft hij één of meerdere jaren in de grond, alvorens te verpoppen. Zo 
verblijft de meikever in Zuid-Europa twee of drie jaar onder de graszoden, 
terwijl in het koudere Zweden de ontwikkeling vijf jaar kan duren. Tijdens de 
wintermaanden kruipt de engerling meestal dieper de grond in. Bovengronds 
zul je hem nooit aantreffen, tenzij je de aangevreten graszode opzij schuift. 
Van eind juni tot en met september doet hij zich tegoed aan de ondergrondse 
delen van het gazon. Bij veelvraat zal dat dan ook afsterven. Naast het afster-
ven van het gazon, kan de schade ook ontstaan doordat vogels, die gek zijn 
op engerlingen, de graszode vernielen om bij het lekkere hapje te komen.
Door de droogte in de zomer van 2018 was de verwachting dat dit een 
negatief effect op de engerlingen zou hebben. Dat bleek niet het geval. Een 
belangrijke reden is dat de eitjes van een speciale laag zijn voorzien, die de 
eitjes tegen uitdroging beschermen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

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. 

Wij vegen van onderaf
middels kunststof of 

stalen borstels of met Rotary 
Power Sweeping

Altijd bijna 98% stofvrij

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en andere atten-

ties voor ons 60-jarig huwelijksjubileum. 

Albert en Geertje de Roo 
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KV KIA 1 pakt het kampioenschap!

Het eerste team van Korfbalvereniging KIA uit Koekange heeft tijdens het 
veldseizoen in het najaar het kampioenschap behaald. Zondag 7 oktober 
was de kampioenswedstrijd tegen Moedig Voorwaarts 1 uit Wapserveen. Na 
een spannende wedstrijd heeft KIA 1 uiteindelijk gewonnen met 12-9. Er 
was tijdens de wedstrijd veel publiek aanwezig, zo waren er veel jeugdleden 
aanwezig om het eerste team aan te moedigen richting het kampioenschap.
KIA staat met dit kampioenschap wederom goed op de kaart. Bij de jeugd 
gaat de samenwerking met VeFo uit Veeningen/Fort erg goed en gedurende 
de afgelopen seizoenen zijn er meerdere kampioenschappen geweest. 
Daarnaast heeft KIA voor de jeugd tot 6/7 jaar een kangoeroeclub, hierbij 
maken de kinderen speelsgewijs kennis met de korfbalsport om uiteinde-
lijk bij de jeugdteams aan te sluiten om daadwerkelijk wedstrijden te gaan 
spelen. Ook organiseert KIA twee keer per jaar het Giga Speelfestijn waarbij 
kinderen van 3 tot en met 12 jaar welkom zijn om kennis te maken met 
korfbal en KIA. 
Hierbij wil KIA dan ook van harte oproepen om eens aan te sluiten bij de 
trainingen, zowel jeugd als senioren. De tijden staan op de website, neem 
gerust eens een kijkje op www.kvkia.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

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
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BEDRIJVENDAG DRENTHE

Tijdens deze dag staan 30 zeer uiteenlopende bedrijven voor u klaar om hun bedrijf/
werkzaamheden te tonen. Om 9.30 uur wordt het startschot gegeven bij Pitch & Putt door 
wethouder Ten Kate waar een ieder van harte welkom is.
Er valt van alles te beleven, de één geeft advies, de ander laat zien wat hij/zij doet, 
sommigen hebben een hapje en drankje klaar staan en weer anderen denken ook zeker 
aan de jonge bezoekers. Kortom, het wordt een dag voor jong en oud!
Bij het eerste bedrijf dat u bezoekt krijgt u een stempelkaart en vervolgens krijgt u bij 
ieder bedrijf een stempel. Heeft u 10 stempels dan kunt u de kaart inleveren bij het laatste 
bedrijf dat u bezoekt en maakt u kans op een rondvlucht boven Koekange. De trekking 
vindt plaats bij de afsluiting van de dag, rond 17.00 uur, en wordt live getoond op de 
Facebook pagina van de OVK. 

Deelnemende bedrijven zijn:

Pitch & Putt Koekange Weerwille 16

Geo – Qrew Weerwilleweg 13

Equidact Hapto- en 
bowentherapie en coaching

Prinsesseweg 27

OP Zoek Naar Evenwicht Prinsesseweg 27

Schildersbedrijf Stoffer Prinsesseweg 10

Huize Welgelegen Prinsesseweg 8

Personal IT Recruitment Stationsweg 7

Automobielbedrijf 
Arjen Antonisse

Stationsweg 11

Handelsonderneming 
Ter Meer

Dorpsstraat 84

Anneke Hair & Beauty Dorpsstraat 63

Timmerbedrijf Kwant Dorpsstraat 87b

’t Woonhuus Dorpsstraat 60

De Vlinder Remedial 
Teaching

Dorpsstraat 52

Van Gijsel Computers Mr. H Smeengeweg 15

Grondboorbedrijf Klinge Dorpsstraat 44

TDKK Microscoop service 
& LED specialist

Dorpsstraat 44

Hidding Intertrans Dorpsstraat 44

Hairfashion Koekange Dorpsstraat 17

Autobedrijf Slagter                                                       Dorpsstraat 17

Psychosociaal therapeut 
Iris Hummel                       

Dorpsstraat 9

Beeldend perspectief 
Praktijk voor Creatieve 
Beeldende Therapie

Eggeweg 56

Scheper Installatie Eggeweg 30

Suzan Nagels en Meer Eggeweg 30

G.O.B. Tweede Thuis Eggeweg 30

Tuincentrum Drost Eggeweg 8

Drost hovenier en 
agrarische diensverlening

Eggeweg 8

Stichting dorpshuis 
De Schakel

Pr. Margrietlaan 1

Aoi’s Food De Esdoorn 11

Kapsalon Gejanca Koekanger Dwarsdijk 9

Hovenier Roelof Koekanger Dwarsdijk 9

Schoonheidsalon Latoya Koekanger Dwarsdijk 9
   
 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 
OPEN BEDRIJVENDAG IN KOEKANGE
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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

Ook ik doe mee aan 
de Open bedrijvendag
Kom deze dag ook langs voor  een gratis 
haar en/of huidadvies en ontvang 

10% KORTING op alle producten

Om 11.00 en 13.00 uur geef ik demonstraties van huidverbeterende 
behandelingen incl. bindweefselmassage. 
Zelf graag deze massage of een ontspannende gezichtsmassage ervaren?
 

Dat is ook gratis en vrijblijvend mogelijk 
op deze dag en mocht u besluiten om een 
afspraak te maken dan krijgt u daar ook 
10% KORTING op.

Voel u welkom!

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406, www.kapsalonanneke.nl, info@kapsalonanneke.nl

Begeleiden (startende) ondernemers

Verwerken financiële administratie

Verzorgen aangifte omzetbelasting 

Verzorgen loonadministratie

Samenstellen jaarrekening

Aangifte inkomsten-, loon- en vennoot-

schapsbelasting

Financieel en fiscaal advies

Hoge Linthorst 13 A 

7958 NZ  Koekange

Mob: 06 - 2128 8406

www.ocin.nl

NIEUW IN KOEKANGE !!!

Administratiekantoor
OCIN  Financial Services
Advisering, administratie, belastingen
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De Belangenvereniging organiseert een opfriscursus BLS 
(Reanimatie + AED)

Al enige jaren hebben we in Koekange een AED bij Grondboorbedrijf Klinge 
hangen. Wanneer 112 gebeld wordt voor een reanimatie zal niet alleen de 
ambulance gestuurd worden, maar zullen ook burgerhulpverleners worden 
ingezet. Deze wonen en/of werken in de buurt van het slachtoffer en starten 
met de reanimatie in afwachting van de ambulance.
Om deze burgerhulpverleners inzetbaar te houden is van belang dat er regel-
matig (liefst jaarlijks) een opfriscursus gevolgd wordt. Belangenvereniging  
Koekange  e.o. is voornemens om drie opfrisavonden te organiseren. Tijdens 
deze avond  wordt het reanimeren met gebruik van een AED geoefend  en zal 
meer info over burgerhulpverlening gegeven worden. Deze avond zal bege-
leid worden door een erkend NRR-instructeur met ruime praktijkervaring. 
Het is een laagdrempelige cursus die zowel voor nieuwe als ervaren cursis-
ten geschikt is. De kosten voor deze avond zijn 25 euro p.p. welke je van 
je zorgverzekering terug kunt krijgen indien je aanvullend verzekerd bent. 
Krijg je dit cursusgeld niet terug dan neemt de Belangenvereniging deze 
kosten op zich. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal certificaat 
van de Nederlandse Reanimatie Raad en een kiss-of-life.
De avonden zijn op vrijdag 2 november en woensdag 7 november in 
dorpshuis De Schakel en op maandag 5 november bij Grondboorbedrijf 
Klinge, Dorpsstraat 44. De avonden zijn van 19.00 tot 22.00 uur. Op een 
avond hebben we plek voor 10 tot 12 cursisten. We hopen dat er veel aan-
meldingen komen. Je kunt je aanmelden via de mail: belangenvereniging.
koekange@gmail.com. Aanmelden voor 26 oktober. Vergeet niet de 
datum te vermelden.

Beste lezers van de Koegang,

Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u thuisbezorgd.
Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met dit plaatselijke krantje. 
Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, het drukken en de verspreiding.
Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u een kleine bijdrage. 
We denken aan € 10,- per jaar. 
Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.
U kunt dat bedrag storten op banknr.: NL 46 RABO 0371 8376 69 
t.n.v. Dorpsbelangen Koekange.
Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen terecht komt.

Belangenvereniging Koekange
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H. Koetsier  Koekange tel. 0522-451331 www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Deze Koegang bij de Spar

Duitse Schnitzels
Per 500 gram

Voor € 3,49
Prijs per kilo €6.98

Actie geldig van 24 oktober t/m 27 oktober 2018

Super!

Tussen 16 tot en met 22 september gingen de collectanten van de 
Nierstichting in Koekange weer op pad, het was overwegend mooi weer en 
dat is fijn voor collectanten. Drie mensen, waaronder Janine en Anna col-
lecteerden al 10 keer voor de Nierstichting en zij kregen als waardering het 
speldje met de “niertjes”. 
Dit jaar was de Nierstichting 50 jaar actief. En in die tijd zijn er heel wat 
dromen gerealiseerd. Door te durven én te doen.
“Onze ultieme droom is dat we nierziekten kunnen genezen. En dat gaat 
ons lukken, mede dankzij de inkomsten uit de collecte” zegt Tom Oostrom, 
directeur van de Nierstichting.
Alle collectanten haalden samen het bedrag van € 693,13 op en dat was 
weer een beetje meer dan het voorgaande jaar!
Alle gevers hartelijk dank voor uw mooie bijdrage en collectanten zonder 
jullie hadden we dit niet kunnen doen!

Namens de Nierstichting 
Sonja Verkaik

De collecteweek in 2019 is van 15 t/m 21 september.
Collecteren? Weet dat u zich nu al kan aanmelden bij Sonja Verkaik telefoon 
0522451933 of mailen naar soverkaik@planet.nl. 
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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 

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

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

Denk aan de najaarsbeurt 
voor uw tuin

Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Deelnemer
Open

Bedrijven
dag
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Pannenkoekfestijn

Iedereen die van pannenkoeken houdt is op zaterdag 27 oktober van harte 
welkom in dorpshuis De Barg’n om daar te genieten van een lekkere pan-
nenkoek. 
Tussen 17.00 en 19.00 uur staan er hele stapels klaar in de smaken appel, 
spek of naturel. Ook is er een herfstspecial, deze is nog een verrassing. Het 
pannenkoeken eten is een leuke afsluiting van de herfstvakantie voor de 
kinderen, na het pannenkoeken eten kunnen zij lekker spelen in de gymzaal. 
U vindt De Barg’n in Berghuizen, van harte welkom.

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Prachtige uitvoering van een uniek concert met drie koren

Zaterdag 13 oktober vond er in de Ned. Herv. Kerk in IJhorst een uniek con-
cert plaats. Omdat het ouderenkoor “Kunst naar Kracht” dit jaar zijn 50-jarig 
jubileum viert was het idee opgevat om een jubileumconcert te organiseren.
De dirigent van dit koor is tevens de dirigent van een paar andere koren, te 
weten  “Koor van Streek” uit Wapserveen en “Crescendo” uit Nijeveen.
Gezamenlijk hebben deze koren dit concert op zaterdag 13 oktober ver-
zorgd. Door de grote verscheidenheid van deze koren is er een uiterst geva-
rieerd programma neergezet.
Het publiek kon genieten van een groots muzikaal gebeuren.
De belangstelling was goed en de waardering was groot.
Ook het tussentijdse intermezzo van Het Havelter Ensemble was erg mooi.
Er werden per koor twee keer een blokje van vier nummers gezongen.
Gedirigeerd door Hennie Dijkstra en op de piano begeleid.
Ook kwam de pianist Tiemen Slomp uit Ruinerwold regelmatig in actie. 
De generale repetitie was van 16.00 uur tot 18.00 uur, waarna de drie koren 
gezamenlijk van een uiterst gezellige broodmaaltijd konden genieten.
Deze was zeer goed verzorgd door de COOP uit De Wijk. De prachtige wel-
verdiende bloemen na afloop kwamen van Bloemenboetiek Jarina.

Stamppot Buffet

Donderdag 25 oktober vanaf 17.45 uur serveren wij een Stamppot Buffet 
voor € 14,50 per persoon exclusief de consumpties. 
Kom gezellig eten! Niet zelf koken en niet te vergeten GEEN afwas.
Reserveren via 0522-452059 of info@pitchenputtkoekange.nl 
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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 .

- 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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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. 

In format ie

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 

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 7 november 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 1 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. Stamppot Buffet - Pitch en Putt Koekange - vanaf 17.45 uur
26 okt. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
27 okt. Pannenkoekenfestijn - Dorpshuis De Barg’n - 17.00-19.00 uur
2/10 nov.  Najaarsvoorstelling Rederijkerskamer UDI - Café Centraal, Ruinerwold 

- middagvoorstelling 14.00 uur / avondvoorstelling 20.00 uur
2/7 nov. Opfriscursus Reanimatie en AED - De Schakel - 19.00-22.00 uur
  3 nov. Open Bedrijvendag Koekange - 9.30-17.00 uur
  3 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  4 nov. Orgelconcert; organist Martin Mans - Geref. kerk Ruinerwold - 15.00 uur
  5 nov.  Opfriscursus Reanimatie en AED - Grondboorbedrijf Klinge, Dorpsstraat 

44 - 19.00-22.00 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
18 nov. Najaarsconcert - Mariakerk Ruinen - 15.00 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
30 nov. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  1 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  7 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 dec. Kerstmarkt achter de kerk in Berghuizen 
18 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  5 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - 10.00 uur
  8 jan. 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


