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Knobbelzwanen op zoek naar een broedplaats.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
31 maart 11.00 uur Ds. v. Rijswijk			
15.30 uur Ds. J. Kuiper
Assen
7 april 11.00 uur Ds de Haan
Zwolle
15.30 uur Ds v Rijswijk
Gereformeerde kerk, Berghuizen
31 maart 10.00 uur Ds. J. Moerman-Szabo
7 april
9.30 uur Ds. J.W. Muis

Beilen

Protestantse Gemeente Koekange
31 maart 9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Rurhwein Ruinerwold
				4e zondag 40 dgn
7 april
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		
5e zondag 40 dgn.

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

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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www.kuiper-koekange.nl

STICHTING DORPSHUIS

50 j a a r
Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Stukje Natuur Vogelatlas
Degenen die mijn columns regelmatig lezen, kunnen weten dat ik een
bepaalde affiniteit heb met boeken. Zo is onlangs mijn boek “Mijn vogels,
belevenissen van een vogelaar” uitgekomen. Op zich is het niet vreemd dat
ik wat met boeken heb, immers van andere schrijvers kun je altijd wat leren.
Daarbij kan de inhoud bijvoorbeeld spannend of leerzaam zijn. Natuurlijk
afhankelijk van het soort boek.
Net als ieder persoon vier ik elk jaar mijn verjaardag en krijg ik meestal van
deze en gene een boekenbon cadeau. Kan ik zelf bepalen welk boek ik aanschaf, want de interesse van de gever hoeft noodzakelijkerwijs niet overeen
te komen met de ontvanger. Van de laatste collectie aan boekenbonnen heb
ik onlangs het boek “Vogelatlas van Nederland” aangeschaft. Geen specifiek
leesboek, meer een naslagwerk. En wat voor een, qua gewicht weegt het
alleen al 3,7 kilo! Zoals de naam al aangeeft is het geen roman. Maar ook
geen topografische atlas, het is een overzicht van alle in Nederland voorkomende broedvogels en wintergasten. Het boek is uitgegeven door Sovon,
een afkorting voor Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland.
Sovon is een non-profit organisatie die in ons land het voorkomen en
ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Daarbij kijken ze naar de
voor- en achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.
Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn belangrijke
kernwaarden. Ze maken gebruik van veel vrijwilligers, die elk in een eigen
gebied de vogels tellen die daar op dat moment verblijven.
De vogelatlas is een prachtig en lijvig boekwerk, bestaande uit 640 pagina’s.
Het eerste deel bestaat voornamelijk uit algemene informatie, het overgrote
deel is bestemd voor elke vogel, die in Nederland broedt of hier de winter
doorbrengt. Per vogel is een halve tot twee pagina’s beschikbaar, afhankelijk of deze respectievelijk weinig of veel voorkomt. Er staat beschreven
waar deze vogel te vinden is en meestal ook hoe de aantalsontwikkeling de
afgelopen jaren is geweest. Het geheel is voorzien van kleurrijke foto’s en
bijbehorende plattegronden.
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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DE SLENKEN
Bestel nu je abonnement!
Je kunt je ook inschrijven voor
zwemlessen en activiteiten

www.zwembaddeslenken.nl
#ZWEMBADDESLENKEN
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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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:
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

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

Tibetaans boeddhisme in Kunst
Het boeddhisme is een filosofie en staat
voor een levenswijze waar een ieder zich
kan ontplooien en waarbij oog is voor de
kracht in alle levensvormen en respect
voor het leven. De leidraden waarvan men
gebruik maakt zijn niet dogmatisch van
aard.
Tashi Norbu, Tibetaan en zelf opgeleid als
traditioneel “thangka” schilder bij de Dalai
Lama in India en later aan de St. Lucas
Kunstacademie in Gent, neemt ons mee
op reis. Aan de hand van oude opgerolde,
door monniken geschilderde, doeken en
na kennismaking met de traditionele Tibetaanse mandala’s komen we aan
bij de hedendaagse kunstvormen op doek en in beeldvorm. Hierbij zal Tashi
eigen (kleurrijk) werk en dat van andere Tibetaanse kunstenaars als voorbeeld gebruiken (www.tashinorbu.com).
Dinsdag 9 april in dorpshuis De Veldhoek, Koekangerveld. Aanvang: 19.30
uur. Entree: 5 Euro, incl. 1 kopje koffie/thee en hapjes. Geen pin!
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Wilma Fieten live in de Boerhoorn!
Op zondag 31 maart zal Wilma Fieten optreden in ontmoetingscentrum de
Boerhoorn tijdens de zondagmiddagactiviteit. Wilma zal haar bekende hits
ten gehore brengen samen met haar vaste pianist Henk Askes.
Wilma haar muziek wordt veel gedraaid op Radio Drenthe en andere lokale
omroepen. Het maakt haar niet uit waar ze optreedt, ze vindt altijd alles leuk!
Veel van haar nummers schrijft Wilma zelf.
Wilma is geboren op 17 april 1962 in Ruinerwold. Naast haar muziekcarrière
is ze tevens directeur van beautyfarm en bungalowpark het Nolderwoud te
Zuidwolde.
De middag begint om 14.00 uur en de entree bedraagt € 5,-, incl. een borrelhapje. Wilt u meer info betreft bovenstaande activiteit neem dan contact
op met Leonoor Colenbrander, tel. 05287 – 378686 of per mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.
De activiteit wordt georganiseerd door de vrijwilligersgroep van de zondagmiddagactiviteit.

Veel belangstelling voor NLdoet bij de molen in Zuidwolde
De belangstelling voor de klussendag bij de molen in Zuidwolde tijdens de
landelijke NLdoet-actie was groot. Zo’n 25 man en vrouw gingen zaterdagochtend aan de slag om werkzaamheden uit te voeren als onderdeel van een
grootschalige restauratie van het monument die dit jaar plaatsvindt.
De overkapping die al jaren naast een van de ingangen van de molen stond
is met vereende krachten, en een klein
kraantje, weggehaald. Oude deuren
zijn geschuurd en er is een robuuste
houten picknickbank in elkaar gezet.
Bewoners uit de Molenstraat zorgden
voor de catering waaronder een lunch
met versgebakken pannenkoeken.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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DINSDAG 9 APRIL 2019
14.00 - 16.15 uur
VOORJAARSMARKT
HOF VAN KOEKANGE
Bezoek onze gezellige koffiecorner en
onze informatiekraam. Natuurlijk
kunt u weer leuke prijzen winnen of
een mooi cadeau kopen zoals leuke
paasbakjes. We zien u graag!
Hilda Lemain en Jolanda Lindenhols
Welkom ZZWD Koekange
www.zzwd.nl

Nabij

Vertrouwd

Gastvrij

Party service
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
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar. (Deel 2)
Allereerst werd er door de voorbereidingscommissie een inventarisatie
gemaakt van het verenigingsleven in Koekange.
Op deze lijst kwamen alle verenigingen met het aantal leden en de verwachting hoe vaak ze dachten gebruik te maken van het dorpshuis. Er was
nog een bloeiend verenigingsleven want er waren 31 verenigingen aangeschreven die mogelijk gebruik zouden maken van het dorpshuis. Dat varieerde van plattelandsvrouwen, zangverenigingen, muziekvereniging, toneel,
standsorganisaties, jeugd- en sportverenigingen, bejaardensociëteit, tot VVV
en begrafenisvereniging enz.
De verenigingen hadden nog grote aantallen leden. Zo liet de bond van plattelandsvrouwen nog 130 leden noteren, de chr. Plattelandsvrouwen 70, de
gezamenlijke sportver. 285 en de gymnastiek 100 leden. Plus een groot aantal kleinere verenigingen. Dus voldoende grote aantallen om door te gaan.
Betreffende de financiën zei de heer Diemers (hoofdbureau Drenthe van het
Min. Van Maatschappelijk Werk), dat de commissie over de financieën geen
zorgen behoefde te hebben. Dat komt altijd goed. Kerken of verenigingen
behoeven niet bij te springen in exploitatietekorten. Het ministerie doet niet
aan bevoogding, maar geeft hulp.
Er waren in 1964 en 1965 al regelmatig vergaderingen van de voorbereidingscommissie waarbij ook de heer Ebbinge van architectenbureau
Nijenhuis-Ebbinge uit Assen aanwezig was. Eind 1965 was het definitieve
schetsplan van het dorpshuis gereed, waarbij rekening werd gehouden met
gymnastiekvoorzieningen voor de scholen en verenigingen.
Eerste bestuur
De voorlopige commissie werd in 1966 omgezet in een bestuur van “De
stichting Dorpshuis Koekange”. Hierin zaten:
De heer J.C. Hendriks als raadslid van de gemeente De Wijk.
Drie leden van de Hervormde kerk t.w. mevr. J. Schoonvelde-Kuipers en de
heren J. Huls en Hilb.de Kleine. Drie leden van de Gereformeerde kerk: de
heren R. Steenbergen, T. Steenbergen en J.W. Nijmeijer.
Drie leden van de sportverenigingen: de heren Kl. Kloeze, J.S. Mulder en
D. Smit. En twee leden van Comité Vrouwelijke Hulpverlening de dames
Brinkman- Dekker en Dekker-Homan.
De Statuten werden gepasseerd op 14 februari 1968 bij notaris van Kampen
te Meppel. In art. 2 wordt de doelstelling van de stichting verwoord. Deze
doelstelling luidt: Het verschaffen van passende lokaalruimte ten behoeve
van een verantwoorde ontplooiing van het totale verenigingsleven in
Koekange, teneinde hiermee een bijdrage te leveren in de maatschappelijke
ontwikkeling van de lokale samenleving.
Het stichten en exploiteren van een verenigingsgebouw in Koekange.
Wordt vervolgd. Aaltienus Buiter
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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

- 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

30 maart a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“
In 2018 hielpen de voedselbanken 6 % meer klanten dan in het voorgaande
jaar, in totaal 140.00 mensen. Daarmee werd weer een stapje gezet op onze
weg naar een land zonder honger. Er werden relatief meer alleenstaanden
geholpen en de voedselbanken zien meer 50-plussers een beroep doen op
voedselhulp. Deze groep lijkt niet te profiteren van de toename in werkgelegenheid.
Zo maar wat cijfers van de voedselbank waaruit blijkt dat het werk van voedselbanken nog steeds nodig is.
Zaterdag 30 maart organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelingsactie bij alle supermarkten in de gemeente De Wolden. Wij gaan produkten inzamelen voor de voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor
het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook shampoo en tandpasta.
Wij gaan vooral deze produkten voor hun inzamelen. Zaterdag 30 maart
staan er vrijwilligers in de winkel om u te helpen bij het kopen van de juiste
artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor
de voedselpakketten.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van
alle kerken in De Wolden.
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Bedankje!
Graag wil ik iedereen bedanken die de afgelopen maanden aan mij heeft
gedacht in de vorm van een kaartje of een bezoekje tijdens mijn verblijf
in Reggersoord!
Lukas Drost, Koekange

Zwembad De Slenken start met verkoop abonnementen en
inschrijving zwemlessen en activiteiten
Op zaterdag 27 april gaan voor het eerst de deuren open van zwembad De
Slenken. Echte deuren, want de ijzeren hekken zijn verdwenen. Afgelopen
winter is het zwembad verbouwd en het resultaat is meteen bij aankomst
al goed te zien: een keurige pui met een ruime nieuwe kiosk. En dat is nog
niet alles: het zwembad is voorzien van een doucheruimte met meerdere
douches zodat zwemmers comfortabel en uit de wind kunnen douchen. Er
wordt nog steeds hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en dat gaat
zeker lukken.
Tot 21 april zijn abonnementen extra voordelig
Ondertussen is de voorverkoop van zwemabonnementen gestart. Tot en met
21 april geldt een voordelig tarief. Verder is het mogelijk in te schrijven voor
zwemlessen en voor diverse activiteiten.
Het complete overzicht van abonnementen, zwemlessen en activiteiten is
te vinden op www.zwembaddeslenken.nl. Bestellen en inschrijven kan hier
ook.
Wie die niet via internet kan bestellen en/of betalen, kan op twee ochtenden
terecht bij de Coop in De Wijk:
Zaterdag 13 april van 9.00 tot 12.00 uur en
Zaterdag 20 april van 9.00 tot 12.00 uur.
Er zitten dan vrijwilligers klaar die de bestelling invoeren. Graag pasfoto en
bankpas/reader meenemen of gepast contant geld.
Ophalen abonnnement bij het eerste bezoek
Er komen geen speciale afhaalmomenten voor de abonnementen. Ze liggen
vanaf de opening klaar in het zwembad.
Versterking is welkom
Het zwembad kan altijd versterking gebruiken. Wil jij een bijdrage leveren
als vrijwilliger? We horen het graag. Er zijn diverse klussen; eenmalig of
gedurende het hele seizoen en van verkoop tot onderhoud van de tuin. Er
is ook een vacature in het bestuur, dus als je graag mee wilt denken over
hoe we ons zwembad het meest succesvol kunnen maken, ben je van harte
welkom! Mailen kan naar info@zwembaddeslenken.nl.
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Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

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

Activiteiten Pitch en Putt Koekange
Zaterdag 6 april, 20.00 uur, Pubquiz
Team bestaat uit maximaal 5 personen, teamticket € 7,50
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059
Woensdag 10 april, 19.30 uur, Paas Workshop
Kosten € 29,50 dit inclusief het paasstuk, koffie met wat lekker, hapje en
drankje. Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.
Zaterdag 13 april, 19.00 uur, Pokertoernooi
Inleg € 20,00 + € 2,00 Fee. Beginstack 7.000 fiches. Blinds 15 min.
AANMELDEN via:
lexkruger@outlook.com of www.pokerlexie.nl
Donderdag 25 april, 19.30 uur, De gezellige dames van Pitch en Putt
Koekange, Kroegkunst geeft een workshop schilderen.
Voor meer info: http://kroegkunst.nl/evenement/de-gezellige-dames-vanpitch-en-putt-koekange
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059
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Activiteiten








27-03 HSP koffie- en theecafé


09-04 Voorlichtingsavond Hooggevoeligheid

ook voor sanitair
 



en onderhoud CV-ketel

15-04
08-05




Meer informatie is te vinden op de website:
www.mille-pattes.nl/agenda/nieuws




Hilco Scheper

Start HSP begeleiding in kleine groep
HSP wandeling Havelte



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

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

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

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
Maaltijdservice Thuis

Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Levensverhalen met foto’s van dieren door Johan Vos
Op donderdag 28 maart
houdt
Natuurvereniging
Zuidwolde om 19.30 uur
haar algemene ledenvergadering in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Na het
zakelijke gedeelte is er om
ongeveer 20.15 uur een
fotopresentatie van enthousiast natuurfotograaf Johan
Vos. Iedereen is welkom.
Johan Vos laat levensverhalen zien: foto’s van allerlei
diersoorten die met eindeloos geduld tot stand zijn gekomen. Zo maakte hij
al verhalen van vogels zoals Kerkuilen en Steltkluten en zoogdieren zoals
Hermelijn en Boommarter. Het wordt een afwisselende avond. De vergadering is voor de verenigingsleden. De presentatie van Johan Vos is voor alle
belangstellenden, niet alleen de toegang maar ook de koffie en thee is deze
avond gratis.

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.
Gevonden:
Drone met accu er aan, aangetroffen in onze heg op 20 maart 2019.
Eigenaar graag merk en kleuren mailen aan: laptopSBR@outlook.com
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt:
Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven
(kwart pagina e 26,80 / halve pagina e 47,13)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Potgrondactie KV KIA
KV KIA houdt op zaterdag 30 maart en zaterdag 6 april de jaarlijkse potgrondactie.
Op 30 maart en 6 april komen wij tussen 9.00 en 13.00 uur langs de deuren
met potgrond. U kunt eventueel de potgrond ook afhalen bij de korfbalkantine (Sportlaan 41) tijdens de genoemde tijden. Ook is het mogelijk om
vooraf te bestellen per mail via kia.koekange@hotmail.com.
Indien u niet thuis bent op genoemde dagen kunt u vooraf betalen, dan brengen we de potgrond bij u thuis. Geef dit even aan in de mail.
Met sportieve groet,
Korfbalvereniging KIA

Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange, Tel. 0522-451236

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

altijd scherp!

DESKUNDIG , TREFZEKER
EN VOORDELIG:
T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Agenda
28 maart	Algemene Ledenvergadering Natuurver. Zuidwolde - De Boerhoorn,
Zuidwolde - 19.30 uur
29 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
30 maart Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
31 maart Optreden Wilma Fieten - De Boerhoorn, Zuidwolde - 14.00 uur
2 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
3 april Voorjaars-/Paasworkshop - De Schakel - 19.30 uur
5 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
6 april Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
6 april Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
6 april Pubquiz - Pitch en Putt Koekange - 20.00 uur
9 april Voorjaarsmarkt - Hof van Koekange - 14.00-16.15 uur
9 april	Tibetaans boeddhisme in kunst - dorpshuis De Veldhoek,
Koekangerveld - 19.30 uur
10 april De Koegang nr. 7
10 april Paasworkshop - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
12 april Groot Walking Football toernooi Vitesse ’63 Old Stars - 12.00-17.00 uur
12 april The Passion - Herv. Kerk Zuidwolde - 19.30 uur
13 april Pokertoernooi - Pitch en Putt Koekange - 19.00 uur
15 april	Jaarvergadering Belangenver. Koekange e.o. - De Schakel - 20.00 uur
19 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20 april Giga Speelfestijn KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-12.00 uur
27 april Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
24 april De Koegang nr. 8
25 april Workshop schilderen - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
26 april Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
28 april Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
2e ma. v.d. maand,
Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur behalve feestdagen
De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag		
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de
Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag
Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand
Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
Vrijdagmiddag

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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 april 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 4 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

