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1 september verbod grasland injecteren. 
Voor de boer een zorg, voor de burger soms een zegen.
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

  8 sept. HA 11.00 uur Ds. R. Heij Hardenberg Start zondag
15 sept. 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse 
 15.30 uur   

Gereformeerde kerk, Berghuizen

8 sept. HA 11.00 uur Ds. R. Heij Hardenberg Start zondag
15 sept. 11.00 uur    
 15.30 uur Student Bekkema Zwolle  

Protestantse Gemeente Koekange

  8 sept.  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   
15 sept.  9.30 uur Mevr. T. Koster Meppel  

Kerkdiensten
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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 houtsnip
Zelfs na de invoering van de euro hoor je nog regelmatig mensen over de 
gulden praten. Er zijn zelfs personen die een bedrag nog omrekenen naar 
de gulden. Persoonlijk is er voor mij ook een reden om weer terug te gaan 
naar het guldentijdperk. De bankbiljetten die we toen gebruikten vind ik nog 
steeds de prachtigste die ooit gemaakt zijn. Vooral het bankbiljet van hon-
derd gulden sprak mij als vogelaar aan, er stond een watersnip op.
Als vogel zie je rond deze tijd van het jaar de watersnip niet zo vaak als zijn 
grotere “broer” de houtsnip. Zeker nu de dagen met vorst er aankomen, is 
de houtsnip wat vaker zichtbaar. Dat komt omdat de houtsnip in feite een 
bosvogel is en niet, zoals de watersnip, de natte en modderige plekken 
opzoekt voor zijn voedsel. Bij vorst wil de houtsnip nog wel eens in een tuin 
of park verschijnen, vooral als het een groot terrein is met een humusrijke 
bodem. Gezien zijn lange snavel nuttigt hij wel hetzelfde soort voedsel als 
de watersnip. Op zijn menu staan vaak regenwormen, maar daarnaast gaat 
een breed palet aan kleine diertjes naar binnen, zoals kevers, oorwormen, 
duizendpoten, spinnen, naaktslakken, bloedzuigers en pissebedden. Hij 
zoekt zijn voedsel voornamelijk op de tast, door met zijn lange snavel te 
boren in de zachte (bos)grond.
Hoewel de houtsnip zich in de winter vaker vertoont, broedt hij ook in ons 
land. Vrijwel altijd in de grotere boscomplexen. Die moeten minimaal tien 
hectare groot zijn, liefst met enkele open plekken, plaatselijk een natte 
bodem en een dikke humuslaag. In zeer droge bossen op zandgronden is 
hij minder vaak te vinden, daarentegen in uitgestrekte landgoedbossen juist 
vaker. Jammer genoeg heeft hij een nachtelijke levenswijze, dus de kans op 
een ontmoeting is gering. Behalve in de winter natuurlijk, vooral als er ook 
nog een pak sneeuw ligt.
Hopelijk komt er binnenkort een eurobiljet met een vogel erop afgebeeld. 
Kan ik alsnog proberen om miljonair te worden, in het guldentijdperk is mij 
dat met de snip niet gelukt.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De Barcompetitie: Aflevering 3

Vorig jaar kondigde de activiteitencommissie ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van stichting Dorpshuis de Schakel de “Barcompetitie” aan. 
Een competitie waarin verschillende groepen gaan strijden om de winst. 
Diegene die de meeste omzet weet te draaien met een zelf-georganiseerd 
evenement, wint. Inmiddels is de zomerstop voorbij, zijn de eerste twee 
groepen geweest en is het tijd om vooruit te blikken op al het moois wat 
nog komt. 
Zoals gezegd zit de zomerstop erop en is het tijd om de Barcompetitie te 
hervatten. (Al) op zondag 8 september is het de beurt aan de Tegenpartij, 
zij kregen groen licht voor hun After Summer Party. Op het buitenterrein van 
Dorpshuis de Schakel barst de After Summer Party vanaf 15.00 uur los! Met 
livemuziek van Joop Akse en een springkussen voor de kinderen kan onder 
het genot van een hapje en een drankje teruggeblikt worden op de mooie 
zomer van 2019! Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de kleine zaal. 
Naast de Tegenpartij zal er nog een groep deelnemen aan de Barcompetitie. 
Op het moment van schrijven kan er nog geen verdere informatie worden 
gegeven. We houden u nog even in spanning!
Houdt daarom de berichtgeving in de Koegang en op Social Media in de 
gaten om te ontdekken wie wat nog gaat organiseren. Wel kunnen wij als 
activiteitencommissie alvast bekend maken dat het spetterende eindfeest 
met de bekendmaking van de Barcompetitie-winnaar zal plaatsvinden op 
zaterdag 14 december!! Noteer dit alvast in de agenda (mocht u dit nog niet 
hebben gedaan). Hoe de invulling van deze avond er uitziet houden we nog 
even geheim… Daarnaast organiseert de activiteitencommissie in november 
natuurlijk ook de welbekende Greppeltocht. De Greppeltocht staat gepland 
voor zaterdag 2 november. Houdt ook hiervoor de berichtgeving in de gaten! 
Graag tot een volgende keer!

De activiteitencommissie

Kangoeroeclub KV KIA
 
Ben jij tussen de 3 en 6 jaar? En woon je in Koekange en omgeving? Lijkt 
korfbal jou een leuke sport? Dan is dit iets voor jou. Je kunt van jongs af aan 
kennis maken met de sport korfbal op een spelende wijze.
Wat houdt het in? Het houdt in dat je de beginselen van de sport korfbal 
leert door leuke korfbalgerichte spelletjes te doen om zo de kleinere kinde-
ren voor te bereiden voor de grote wedstrijden.
Interesse? Meld je aan via jeugdbestuurkia@live.nl en vermeld daarin je 
naam met je leeftijd. Wij nemen vervolgens contact met je op om ervoor te 
zorgen dat je daadwerkelijk kunt meetrainen. De trainingsdata staan ook in 
de agenda van de Koegang. 
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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 

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

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

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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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Rondje Koekange
Op zaterdag 14 september vindt Rondje Koekange plaats. Een evenement 
met onverwachte performances op drie historische locaties. Onder bege-
leiding van spoken word-artiest Pim Pomsy kun je als bezoeker wandelen 

van de Protestantse kerk, naar Landgoed 
Welgelegen en De Tuin van Joke Kuiperij. 
Op de locaties vinden verschillende 
optredens plaats. 
In de Protestantse kerk aan de Kerklaan 
speelt hiphopcollectief Sendeep & 
Sensicane samen met organist Jan Buiter. 
In de Tuin van Joke Kuiperij aan de 
Stationsweg zingt zanger Ebele een 
lied speciaal voor zijn bezoekers in het 
microtheater de Biechtstoel en beeldende 
kunstenaars Gejan Stol en Tienke Zijlstra 
tonen hun kunstwerken op Landgoed 
Welgelegen en in het Blikkenmuseum aan 
de Prinsesseweg.
De optredens in de kerk zijn om 13.00 en 
15.30 uur, daarna start de wandeling met 
Pim Pomsy. De overige activiteiten zijn 
de gehele middag te bezoeken. Rondje 

Koekange wordt georganiseerd door Stichting Kunst & Cultuur in het kader 
van Open Monumentendag. De gehele dag zijn op de locaties mensen aan-
wezig die iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de monumenten. 
Meer informatie: www.kunstencultuur.nl.

De Zomer Voorbij – After Summer Party
De zomervakantie zit er helaas weer op… Nadat het ene hitterecord na het 
andere hitterecord werd verbroken, we te maken hadden met een aanhou-
dende droogte en eenieder wellicht lekker op vakantie is geweest is het weer 
tijd om aan de slag te gaan. De scholen zijn weer begonnen en we gaan weer 
aan het werk. Om nog eenmaal terug te blikken op de mooie zomer van 
2019 en het werk weer voor even te vergeten organiseert de Tegenpartij, 
in het kader van de Barcompetitie, een After Summer Party!! Aankomende 
zondag 8 september zal op het buitenterrein van Dorpshuis de Schakel 
de After Summer Party vanaf 15.00 uur losbarsten! Met livemuziek van Joop 
Akse en een springkussen voor de kinderen kan onder het genot van een 
hapje en een drankje de vakantieavonturen worden besproken en tevens 
meegezongen worden met de grootste hits! Bij slecht weer wordt er uitge-
weken naar de kleine zaal. 
Tot dan! De Tegenpartij
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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

Op een andere wijze je dorp leren kennen?

Door gewoon een uurtje te collecteren kijk je weer eens anders aan tegen de 
straten en haar bewoners.
Lekker even buiten lopen of op de fiets door de landerijen!
De Nierstichting zoekt nieuwe collectanten in Koekange (ook voor het bui-
tengebied) voor de week van 15 t/m 21 september.
Opgave kan door een mail te sturen of te bellen naar Sonja Verkaik, 
0612040953, soverkaik@planet.nl.

Online boodschappen doen bij Spar Koekange 
 

Met zware tassen sjouwen? Niet nodig.  

Bestel eenvoudig online uw boodschappen bij uw eigen SPAR winkel. U kunt  
de bestelde boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf ophalen in de winkel.  
Handig toch?  

Dit is SPAR Online bestelgemak  

- Eenvoudig en makkelijk 
- Géén minimum bestelwaarde 
- Thuisbezorgd voor Ä 4,95 
- Gratis bezorgd bij bestelling vanaf Ä 50,- (excl. statiegeld), waar en 

wanneer u wilt 
- Gratis ophalen in de winkel wanneer u wilt  
- Geen betalingen online: u rekent veilig af aan de deur (pin of contant) of in 

de winkel 
- Online dezelfde prijzen als in de winkel 

 

Voor meer informatie of als u gebruik wilt maken van deze service  
website: www.spar@koekange.com 
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Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Bedankt!

Hierbij willen Sietze en Sonja Osinga iedereen bedanken voor alle lieve kaar-
ten en telefoontjes en bloemen tijdens het herstel van Sonja en het verblijf 
van Sietze in het ziekenhuis in Meppel en Zwolle.
Het heeft ons heel goed gedaan.
Het gaat gelukkig weer goed met ons.

Met vriendelijke groeten, Sietze en Sonja Osinga

Wijker Kunst is weer gestart
De koren van Wijker Kunst hebben hun repetities na de zomerstop weer her-
vat. Die vinden plaats op maandagavond in dorpshuis De Havezate.
Het vrouwenkoor zingt van 19.30 uur tot 21.15 uur en het mannenkoor van 
21.15 uur tot 23.00 uur. Eens per maand zingen ze ook als gemengd koor.
Men is druk bezig met een gedegen voorbereiding voor een kerstconcert op 
vrijdag 13 december in de kerk te IJhorst.
Iedereen die het leuk vindt om mee te zingen, kan dit geheel vrijblijvend en 
gratis doen. Vrouwen en mannen zijn van harte welkom.
Informatie en aanmelding bij de secretaris, 0522-442059 of gvdbelt71@
gmail.com.

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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Hoveniersbedrijf

Denk aan de najaarsbeurt 
voor uw tuin

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

Herfstkleuren!

De duofiets in Koekange is overgedragen van het Rode Kruis naar de Stichting 
Duofietsen de Wolden. Voor u als fietser zal dat geen verschil maken. De fiets 
wordt nog altijd uitgeleend aan inwoners van De Wolden. Vakantiegangers 
kunnen tegen een kleine vergoeding ook gebruik maken van de fiets. De 
fiets is onlangs helemaal nagekeken en rijdt weer heerlijk. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te fietsen. U kunt met één van onze 
vrijwilligers fietsen. Maar als u zelf iemand heeft waarmee u graag op pad 
wilt gaan dan is dat ook mogelijk. We werken dan eerst uw eigen vrijwilliger 
in en dan kunt u zelf overleggen wanneer, hoe vaak of hoever u wilt. De fiets 
kan met beperkte ondersteuning wel 50 km rijden.  
Maar stel, geachte lezer, u houdt zelf van fietsen en kent een vriend, buur 
of familielid die niet meer zelfstandig op pad kan dan mag u natuurlijk het 
initiatief nemen de ander te stimuleren mee te gaan. Het is zo gezellig om 
naast elkaar de omgeving nog eens te verkennen en al te genieten van de 
herfstkleuren. Stap over die drempel en vraag eens naar de mogelijkheden 
op telefoonnummer 0623280808 of kijk op onze website: 
https://www.duofietsendewolden.nl/
Hopelijk tot snel!

Vriendelijke groet, Sonja Verkaik, Coördinator duofietsen Koekange
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 12)

Via makelaar Smilde uit Ruinerwold werd in 1974 het dorpshuisje aan de 
Prinsesseweg verkocht. Koper werd de heer Magré uit Zuidwolde voor  
ƒ 15.000 voor het gebouw en ƒ 5.000 voor de inventaris.
Vanaf de start tot de jaren 1976-1977 is het dagelijks bestuur ongewijzigd 
gebleven. Dan komt toch een keer het moment van aftreden. De secretaresse 
mevr. Schoonvelde-Kuipers was in 1976 afgetreden. Mevr. Schippers-van de 
Wal nam het secretariaat van haar over. De voorzitter zei dat het bestuur 
had besloten dat als dank voor het vele werk dat mevr. Schoonvelde voor 
het dorpshuis had gedaan, op de jaarlijkse culturele avond een talenten-
jacht voor de jeugd zou worden georganiseerd en dat als prijs een bokaal 
of beker ter beschikking zou worden gesteld die haar naam zou krijgen. ‘De 
Mevrouw Schoonvelde bokaal’. De penningmeester J.S. Mulder droeg het 
penningmeesterschap in dat jaar over aan Kl. Oosterhuis. Ook de voorzitter 
J.C. Hendriks die namens de gemeente in het bestuur zat was aftredend. In 
zijn plaats koos het bestuur F. Steenbergen Wzn als voorzitter. De gemeente 
benoemde in de plaats van de heer Hendriks de heer J. Inberg als afgevaar-
digde. Een heel stuk ervaring verdween in korte tijd uit het bestuur. Ook de 
beheerder mevr. Steenge-Wever die het werk samen met haar man deed gaf 
te kennen dat ze wilde stoppen. Het werk werd haar te zwaar. 
Het bestuur besloot om een advertentie te plaatsen voor een nieuwe beheer-
der. Er kwamen drie sollicitanten op af. De heer Kamman uit Koekange werd 
benoemd. 
In 1978 werd door het bestuur een stukje grond van 50 m2 verkocht aan de 
gemeente voor ƒ 50,- per m¹. De gemeente wilde daar een hobbyruimte op 
bouwen voor de Openbare Lagere School. Het bestuur wilde zelf ook graag 
een dergelijke ruimte bouwen aan het dorpshuis, maar kon geen subsidie-
mogelijkheden vinden.
Regelmatig vergaderde het bestuur met besturen van verenigingen o.a. met 
de Com. Welzijn voor ouderen. Dat ging vaak over de te betalen huur en con-
sumptieprijzen. Met sportverenigingen over gebruik van de sportzaal. Wel of 
geen huur betalen voor gebruik van de zaal en ook consumptieprijzen. Het 
leek wel of alle gebruikers voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zit-
ten. Zo kon het dorpshuis natuurlijk niet draaien. 
De jaarrekening over 1979 sloot dan ook met een nadelig saldo. De gemeente 
werd gevraagd om de toegezegde garantie op de rente en aflossing gestand 
te doen. Dat gebeurde. De nog steeds bestaande plannen van uitbreiding, 
waarvoor gemeentewerken verschillende plannen had ontworpen, werden 
op een laag pitje gezet. Het bestuur durfde het niet aan. Er moest meer geld 
binnen komen.               
Wordt vervolgd.         

Aaltienus Buiter
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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?

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

- 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
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De Wolden en Hoogeveen gaan weer ploggen!
In april hebben we voor het eerst in onze gemeenten geplogd. Tijdens het 
hardlopen afval rapen, dat heet met een mooi woord ‘ploggen’. Het is een 
samenvoeging van het Zweedse ‘plocka’ dat rapen betekent en joggen. Ook 
in Nederland wordt deze vorm van hardlopen als maar populairder. Het plog-
gen was in april een groot succes. We hebben in beide gemeenten toen met 
200 ploggers meer dan 100 zakken zwerfafval geraapt.
In de laatste week van september gaan we ook weer ploggen in De Wolden 
en Hoogeveen. Maar je hoeft niet hard te lopen! Iedereen die wandelt, fietst, 
hardloopt, de hond uitlaat, kortom iedereen die buiten komt, ziet wel eens 
zwerfafval langs de wegen liggen. Je ergert je er aan, maar toch lopen we 
meestal door zonder het op te ruimen.
Wandelen, hardlopen, fietsen of de hond uitlaten; je doet het om buiten te 
zijn en om in beweging te zijn. Waarom zou je eigenlijk niet gelijk zwerfaf-
val opruimen? Je beweegt nog meer door het oprapen, wat goed is voor je 
gezondheid. En de omgeving waarin je beweegt gaat er ook nog eens veel 
beter uit zien. Bovendien doe je het in deze vorm samen met andere mensen.
Doe ook mee - We willen weer zo’n groot mogelijk gebied schoon krijgen 
van zwerfafval. Een groot aantal loopgroepen in de beide gemeenten willen 
mee doen. Maar je hoeft niet lid te zijn van een loopgroep om mee te doen. 
Iedereen kan zich aanmelden en aansluiten aan een bestaande loopgroep, 
wandelgroep of nieuw op te richten ‘ploggroep’. Je hoeft je alleen maar aan 
te melden. 
De gemeenten leveren materialen zoals werkhandschoen, zakken en veilig-
heidsvestjes en zorgen dat het opgeraapte afval wordt opgehaald. 
Meld je aan - Initiatiefnemer Peter Berendse uit Ruinen heeft samen met 
een aantal enthousiaste loopgroepen de organisatie van het ploggen op zich 
genomen. Je kan je als loopgroep, wandelgroep, sportvereniging, school 
maar ook als particulier aanmelden. Doe dit  voor 6 september via e-mail-
adres: ploggenindrenthe@gmail.com. In die aanmelding graag vermelden: 
contactpersoon met telefoonnummer, aantal deelnemers, welke dag tussen 
23 en 29 september jullie gaan lopen en het contactadres i.v.m. aanleveren 
materialen en ophalen van het geraapte zwerfafval. 
In Koekange doet de loopgroep Koekange weer mee. Wil je meedoen of meer 
informatie stuur een e-mail naar erwinkuiper@home.nl.

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Lies Kwant
Lies is jaren vrijwilligster geweest bij Welkom dagactiviteiten 
in ’t Hof van Koekange.
Wij herinneren Lies als een zeer gewaardeerde vrijwilligster. 

Wij wensen haar man, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe.

Cliënten, vrijwilligers en medewerkers 
ZZWD Koekange

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

50 jaar

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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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

  6 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  8 sept. After Summer Party - buitenterrein De Schakel - 15.00 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
  2 nov. Greppeltocht
  5 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
13 nov. De Koegang nr. 21
15 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 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
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 



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

ONZE HUURBAAS GEEFT TIJDELIJKE VERLENGING
DAAROM BLIJVEN WE VOORLOPIG

Eetkamerstoelen, meerdere kleuren en stijlen, prijzen vanaf € 79,- per stoelEetkamerstoelen, meerdere kleuren en stijlen, prijzen vanaf € 79,- per stoel

Relaxfauteuil, leer, meerdere kleuren en stijlen op voorraad, € 499,-Relaxfauteuil, leer, meerdere kleuren en stijlen op voorraad, €

Ronde tafels, meerdere maten, vanaf € 498,-Ronde tafels, meerdere maten, vanaf € 498,-

Ovale tafels, meerdere maten, vanaf € 598,-

Eetkamerstoelen op wieltjes,  van € 275,- per stuk voor € 137,50 per stuk

Tafelsetje van 2, industrieel, van € 298,- voor € 149,-

Donkerblauwe 3 zits bank, velours, € 999,-

Bankstel, 2,5 + 2 zits, antraciet, onderhoudsvriendelijke stof, € 999,-Bankstel, 2,5 + 2 zits, antraciet, onderhoudsvriendelijke stof, € 999,-

Grote teakhouten buffetkast, 220 breed, van € 2898,- voor € 1449,-

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ

NU bijna alles voor halve prijs!

OPEN!

Eetkamerstoelen op wieltjes, € 275,- per stuk voor € 137,50 per stuk

Hoekbank, lichtgrijs, geweven stof, van € 1498,- voor € 749,-


