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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

25 aug. 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse 
!!!!! 16.30 uur Ds. D. de Jong Den Ham 
  1 sept. 11.00 uur Ds. De Haan Zwolle 
 15.30 uur Ds. J. Kuiper Assen 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

25 aug. 9.30 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange

25 aug. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf
  1 sept. 9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Rurhwein Ruinerwold 

Kerkdiensten

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
Heeft u iets te vieren?

Zoekt u een vergaderlocatie? 
Denk aan onze Hooiberg.

Komende activiteiten: 

20 sept. Landgoed Diner 

18 okt. Landgoed Diner 

20 dec. Landgoed Kerstdiner 

www.welgelegen.com

0522-451771 
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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 Vlaamse gaai
In mijn boekenkast heb ik meerdere vogelgidsen staan. Die heb ik al vele 
jaren en aangezien het aanbod van nieuwe vogels in Nederland niet dras-
tisch is gewijzigd, is er voor mij geen behoefte om een nieuwe vogelgids 
aan te schaffen. Voor één vogel is er de laatste jaren wel iets veranderd, zijn 
Nederlandse naam. Ik heb het over de Vlaamse gaai, die het tegenwoordig 
zonder zijn voorvoegsel “Vlaamse” moet doen.
Voor mij persoonlijk is dat lastig. Ik ben ongeveer een halve eeuw al vogelaar 
en toen ik begon, had iedereen het over de Vlaamse gaai. Echter om voor mij 
nog onduidelijke redenen is men in vogelaarskringen tot de slotsom geko-
men dat de term “Vlaamse” kan vervallen. Misschien heeft het te maken met 
het feit dat de Vlaamse gaai in het Engels “Jay” heet. Zonder het voorvoegsel 
“Flemish”. Een mogelijk andere reden is dat men het idee had dat de Vlaamse 
gaai uit Vlaanderen afkomstig zou zijn. Nu weet ik ook wel dat dat niet het 
geval is. Deze vogel komt vrijwel in geheel Europa alsmede in grote delen 
van Azië voor. Dus wat dat aangaat is het niet vreemd om de term “Vlaamse” 
te laten vervallen.
Nu sprak ik tijdens de laatste tuinvogeltelling op het Dwingelderveld een 
collega aldaar. De Vlaamse gaai kwam daar ter sprake, omdat dit een van 
de vogels was die tijdens de telling voorbijkwam. Deze collega kwam echter 
met een verklaring hoe de Vlaamse gaai aan zijn voorvoegsel is gekomen. 
Dat was dus niet omdat hij uit Vlaanderen afkomstig zou zijn. Het heeft 
te maken met de lakenindustrie uit Vlaanderen, enkele eeuwen geleden. 
Die lakenindustrie stond vooral bekend om de opvallende kleuren van hun 
lakens. Zelfs tot ver buiten Vlaanderen.
Nu heeft de Vlaamse gaai enkele zeer opvallende kleuren op zijn vleugel 
en als je dat combineert met wat hierboven staat over de lakenindustrie 
uit Vlaanderen, is het niet verwonderlijk dat deze vogel het voorvoegsel 
“Vlaamse” heeft gekregen. Voor mij een reden om zijn volledige naam te 
handhaven.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Hou je van zingen? Zing met ons mee!!

Volgend jaar april 2020 bestaan wij, de gemengde zangvereniging “Spotlights”, 
25 jaar. We zijn een drie- en vierstemmig koor en gaan dit vieren met het 
geven van een jubileumconcert. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 maart 
2020. Het zou fijn zijn als enkele mannen en vrouwen, die van zingen hou-
den, de vier stempartijen willen komen versterken.
Ons koor staat al jaren o.l.v. Gabrielle de Graaf. Ze is veelzijdig, geheel 
geschoold en vakbekwaam. Ze leidt ons koor met veel enthousiasme.
We worden iedere dinsdag swingend begeleid op de piano door Sven Jansen, 
tot voor kort wonend in Ruinerwold, maar nu in Meppel. 
Je bent van harte welkom een keer te komen luisteren, mee te zingen en zo 
kennis te maken met het koor en het repertoire.
Gedurende vier weken kan dit geheel vrijblijvend.

Vanaf 27 augustus repeteren we weer Iedere dinsdag van 20.00 uur tot 
22.00 uur in “De Buddingehof” te Ruinerwold. We zijn een heel gezellige club 
en zien je komst van harte tegemoet.
Wil je meer over ons koor weten, ga dan naar www.spotlightsruinerwold.nl 

Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, tel. 0522-481197. 
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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 

Bifocale glazen 
voor € 75,- per glas

(geldig tot 31-08)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag 
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Indien gewenst ’s avonds op afspraak 
0522 47 33 28

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nlSchoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl
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Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Zonnebloem gasten op bezoek bij het Grammofoonmuseum

Een dertigtal Zonnebloemgasten bezocht vorige week het Grammofoonmuseum 
in Nieuwleusen. Daar werden ze verwelkomd door enkele vrijwilligers van 
het museum met een kop koffie / thee en een plak cake. 
Na deze plezierige binnenkomer schetste de voorzitter van de Stichting 
Grammofoonmuseum het verloop van het middagprogramma.
Allereerst werd in een korte film vertoond hoe de geschiedenis van het 
geluid tot leven kwam. Van de uitvinding van de fonograaf (de voorloper 
van de grammofoon) in 1877 tot 1980, toen de modernisering begon met 
de grammofoon, de bandrecorder en de cassetterecorder. Het was een vrij 
technisch gebeuren waar de korte film over de “Dikke” en de “Dunne” een 
goede afsluiting van was. Daarna liet de voorzitter de verschillende stadia in 
de ontwikkeling van de grammofoons zien, die eerst moesten worden aan 
geslingerd en waar het geluid uit een grote hoorn kwam, terwijl later stroom 
het apparaat in beweging bracht en het geluid uit een luidspreker kwam. 
De diverse platenspelers werden gedemonstreerd met singels met bekende 
melodieën, waarbij gezellig werd meegezongen. Ook het werken met de 
bekende platenwisselaar werd getoond. 
Na deze demonstratie van slechts een aantal van de vele prachtige gram-
mofoons, die in deze informatieruimte stonden, werd de groep in tweeën 
gedeeld om met een gids naar het echte museum te gaan. Hier stonden en 
lagen ontelbare muziek gerelateerde meubels, apparaten, grammofoons, 
speeldozen, jukeboxen enz. enz.   Het een was nog niet bijzonderder dan 
het andere, een enorme verzameling. Platenspelers met danseressen, in de 
vorm van een lamp, als meubelstuk en passend bij het andere meubilair, in 
een koffer, heel luxe en ook heel sober. 
Er was eigenlijk te weinig tijd om alles goed te kunnen bekijken en er ook 
nog naar te kunnen luisteren. Een tweede bezoek is zeker aan te raden. 
Na een hartelijke dankzegging aan de gidsen keerden de gasten tevreden 
huiswaarts.
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 11)

Eindelijk was het zo ver. Op zaterdag 1 september 1973 kon de nieuwe zaal 
van het dorpshuis geopend worden. 
Voorzitter J.C. Hendriks kon om 14.00 uur veel aanwezigen welkom heten. 
Hij noemde in zijn openingswoord in het bijzonder wethouder G. van de 
Woude van de gemeente De Wijk. De gemeente had toegezegd garant te 
staan voor de rente en aflossing van de aangegane geldlening. De heren 
Bruin en Morsink van gemeentewerk voor de bijzonder goede samenwerking 
en adviezen. Mevr. Hulzebos van het bejaardenwerk. De heer van Spijker en 
zoon die de zaal gebouwd hebben en de fa Beijer van de centrale verwar-
ming. Verder alle belangstellenden uit Koekange, waaronder veel ouderen. 
Het bestuur is blij, aldus de voorzitter, dat deze nieuwe zaal van 100 vier-
kante meter nu gerealiseerd is. Tot nu toe was het dorpshuis grotendeels 
voor de sport. Nu zijn er veel meer mogelijkheden voor gebruik en dat was 
met de stichting van het dorpshuis ook de bedoeling. 
Met deze woorden verklaar ik deze zaal voor geopend en stel ik voor om een 
dronk uit te brengen op ons dorpshuis, aldus de voorzitter.
Daarna werd gesproken door wethouder G. van de Woude. Hij feliciteerde 
het bestuur met deze uitbreiding en zei van mening te zijn dat het een uni-
cum is dat een dergelijk gebouw in een dorp als Koekange tot stand is geko-
men. De heer Maris van Opbouw Drenthe zei ook blij te zijn dat dit hier in 
Koekange voor elkaar gekomen is, want het bejaardenwerk draait hier heel 
goed. Het bejaardenwerk is nu ondergebracht bij Meppel en komt nu ook 
voor subsidie in aanmerking.
Als laatste spreekster sprak mevrouw van der Sluis-Koster namens de bejaar-
den sociëteit. Ze zei dat de bejaarden erg blij waren dat ze nu over zo’n 
mooie zaal konden beschikken en ze sprak de hoop uit dat de bejaarden er 
een goed gebruik van zouden maken.
In de grote zaal was er die middag en avond een expositie of demonstratie 
door Koop de Roo met bijenkorven vlechten, van Meine Veld met manden 
vlechten, Willem Winkel met schilderijen, Onno de Ruyter met wandkleden 
gemaakt door de kinderen van de lagere scholen, Dick van de Linde met 
emailleerwerk en Freek Berends met pottenbakken. 
In 1974 werd er alweer gesproken over uitbreiding. Nu voor een hobby-
ruimte van 60 M2. 
Voor een eventuele bibliotheek is plm. 120 M2 nodig. Voor het jeugdwerk 
ongeveer 250 M2 en een jaar later besloot het bestuur om de uitbreiding met 
een hobbyruimte toch weer op te pakken dit na aandrang van de school-
hoofden.   
Wordt vervolgd.          

                                             Aaltienus Buiter 
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen

Hoveniersbedrijf

Volop zomerbloeiers
en groenteplanten

Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Stapelerweg 59a
De Wijk    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96
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Site: www.heroldpouwels.nl 
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Riool verstoppingen, Aanleg riool 
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Open Monumentendag met Rondje Koekange

Dit jaar vindt de 33-ste editie van Open 
Monumentendag plaats. Ook in gemeente De 
Wolden zijn verschillende monumenten te bekij-
ken. In Koekange wordt zelfs een klein festival 
opgetuigd onder de naam “Rondje Koekange”. 
Bezoekers kunnen onder begeleiding van spo-
ken word artiest Pim Pomsy (foto) wandelen van 
de protestantse kerk, naar landgoed Welgelegen 
en de Tuin van Joke Kuiperij. Op elke locatie wor-
den jong en oud getrakteerd op een activiteit en 
kunnen zij kennis nemen van de monumenten 
en hun geschiedenis. Tijdens Rondje Koekange 
word je als bezoeker toegezongen vanuit het 
microtheater de oude biechtstoel en laten kun-
stenaars Gejan Stol en Tienke Zijlstra bijzondere 
kunstwerken zien.
Een bijzonder optreden is dat van het rapperscollectief Sendeep & Sensicane 
samen met organist Jan Buiter in de Protestantse kerk. Voor zover bekend 
heeft er nog niet eerder in Nederland zo’n muzikale cross-over plaatsgevon-
den. Rondje Koekange vindt plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Rondje Koekange 14 september 2019
Protestantse kerk, Landgoed Welgelegen, De Tuin van Joke Kuiperij 13.00-
17.00 uur
www.kunstencultuur.nl/rondjekoekange
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Damesgymnastiek in dorpshuis De Schakel
Hallo dames in Koekange en omstreken.
Op dinsdag 3 september gaat onze Dames-
Gymclub weer van start onder begeleiding 
van een ervaren en gediplomeerd lerares. 
Hebt u al vaker gedacht: “Dat is ook wel 
wat voor mij”, maar het is er nog steeds 
niet van gekomen en wilt u uw conditie op 
peil houden, aarzel dan niet langer en kom 
vrijblijvend eens bij ons kennis maken in 
dorpshuis De Schakel. Wij gymen elke dins-
dagmorgen van 9.00 uur tot 10 uur (behalve in de schoolvakanties). 
Het is altijd erg gezellig met veel humor en onderlinge saamhorigheid.
Wil je eerst nog nadere informatie neem dan eens vrijblijvend contact op met 
Lammie Buiter tel. 451682 en anders... tot ziens op 3 september.   

Sponsoren bedankt!
Bewoners en personeel uit Woon Zorg Centrum Dunninghe bedanken nog-
maals alle sponsoren die een bijdrage hebben geleverd.
De bewoners hebben een onvergetelijke feestweek gehad t.e.v het 25 jaar 
bestaan. Dankzij de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt.
Dank hiervoor. 

Activiteiten voor ouderen
De zomer is weer bijna voorbij en dan beginnen de activiteiten weer in het 
Dorpshuis de Schakel.
Vrijdag   6 sept. Bingo 14.00 uur  elke eerste vrijdag v.d. maand
Vrijdag 27 sept. Samen aan Tafel 11.30 uur  elke laatste vrijdag v.d. maand
Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen. Er kunnen altijd nieuwe mensen bij.
Voor Samen aan Tafel: voor die voor het eerst komen wel van tevoren op 
geven bij Lutina.

Zwaantje Brink 0522-451323, Lutina Bos 06-14252052
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Roelof
H O V E N I E R
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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

Te koop,  gevonden e .d .

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 (bijv. kwart pagina e 26,80)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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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

 
  

Party service
Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Zoals onze Party service: 
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
 Warme en koude buffetten.
 Biertafel & Frisdrank
 Uw hele feest en één beheer

En een bezorg service: 
 Ook gekoeld vervoer.
 Wij bezorgen boodschappen.
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen

Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
Tel 0522-451331
Fax 0522-452124 
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com 

Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 

Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Zoals onze Party service: 
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
 Warme en koude buffetten.
 Biertafel & Frisdrank
 Uw hele feest en één beheer

En een bezorg service: 
 Ook gekoeld vervoer.
 Wij bezorgen boodschappen.
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen

Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
Tel 0522-451331
Fax 0522-452124 
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com 

Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 

Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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In format ie

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 brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt 
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.

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

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



Agenda

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 4 september 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 29 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

31 aug. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
31 aug. Open Huis Salon Gejanca - Dorpsstraat 33 - 15.00-18.00 uur
  3 sept. Start Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 
  4 sept. De Koegang nr. 16
  6 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
14 sept. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur     
14 sept. Open Monumentendag; Rondje Koekange - 13.00-17.00 uur
18 sept. De Koegang nr. 17
20 sept.  Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
20 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
21 sept. GIGA Speelfestijn - Korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
24 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 sept. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
27-29 sept. Keetfeest - Eggeweg 34
28 sept. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 sept. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
28 sept. Opening Platte Dakkie - 14.00 uur
  2 okt. De Koegang nr. 18
  4 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 okt. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
15 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 
16 okt. De Koegang nr. 19
18 okt.  Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur 
18 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 okt. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
30 okt. De Koegang nr. 20
  1 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  5 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
13 nov. De Koegang nr. 21

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
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 


