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Winter of voorjaar? De eerste sneeuwklokjes.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

26 jan. 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse
 15.30 uur Ds. H. Smit Zuidwolde
  2 feb. 11.00 uur Ds. A. Minnema Balkbrug
 15.30 uur Ds. A. Kruizinga Steenwijk

Gereformeerde kerk, Berghuizen

26 jan. 10.00 uur Dienst zonder drempel  
  2 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  
Werelddiakonaat 

Protestantse Gemeente Koekange

26 jan. 9.30 uur Ds. R. Gosker De Wijk 
  2 feb. 9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle 

Kerkdiensten

Varifocus 
voor € 100,- per glas

(huismerk)
(tot 28-03-2020)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Zaterdag 09.30-12.00 uur 
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522 47 33 28
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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 huismoeder
De natuur blijft je nog steeds verbazen. De ene keer is het een uitzonder-
lijke waarneming, de andere keer kan het een bijzonder lijstje zijn met 
onverwachte resultaten. In de winter kom je in allerlei media leuke lijstjes 
van overzichten tegen. Variërend van muziek tot politiek. Zo is op Radio 2 
de Top2000 bij veel luisteraars populair. In de natuur bestaan er ook allerlei 
lijstjes, bijvoorbeeld de meest waargenomen nachtvlinders in 2019.
Nu zijn nachtvlinders niet bepaald gangbare insecten. Vooral omdat de 
meeste soorten er niet kleurrijk uitzien. Grijs en bruin voeren vooral de 
boventoon. Daarnaast zijn ze natuurlijk ’s nachts actief, wanneer veel men-
sen van hun nachtrust genieten. Waarom dan toch bovengenoemd lijstje? De 
belangrijkste reden is dat de meest waargenomen nachtvlinder in 2019 de 
huismoeder is. De huismoeder zul je zeggen, is dat een nachtvlinder?
De huismoeder is een zeer algemene nachtvlinder, die in tuinen, parken, 
open cultuurland en open loofbossen voorkomt. Hij behoort tot de grotere 
nachtvlinders, met een spanwijdte van zes centimeter. In Nederland vliegt hij 
rond vanaf mei tot eind september en er is nagenoeg geen plek in ons land 
waar hij nog niet is waargenomen. Vanwege zijn nachtelijke activiteiten en 
het feit dat er rond die tijd overal lampen branden, valt hij vooral op omdat 
hij op het licht afkomt en dan onrustig rond die lamp rondfladdert. Nu doen 
dat wel meer nachtvlinders, maar door zijn grote verspreiding is de kans 
groot dat het een huismoeder is. 
Mocht je toevallig een huismoeder in je hand hebben, let dan vooral op zijn 
achtervleugel. Hij wil nog wel eens naar binnen vliegen. In rust ligt die ach-
tervleugel onder zijn bruinige voorvleugel en is dan niet zichtbaar. Echter 
als de beide vleugels zijn opengevouwen, valt de achtervleugel qua kleur op 
doordat deze oranjegeel is met een zwarte band langs de rand.
Er bestaan overigens nog een aantal andere huismoedersoorten, maar die 
zijn allemaal kleiner en minder talrijk, zoals de kleine huismoeder, de dwerg-
huismoeder en de breedbandhuismoeder.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Zangvereniging zingt 25 jaar met elkaar!!!

Dit jubileum wordt gevierd op zaterdag 21 maart 2020 met een gevarieerd 
muzikaal optreden.
Het programma bestaat uit Nederlands- en Engelstalige liederen en het 
merendeel van het muzikale programma wordt vier- of meerstemmig gezon-
gen. Het thema van deze avond is: Diversity.
Want, we zijn allemaal verschillend maar toch zo gelijk en ieder beleeft 
muziek op zijn/haar manier en heeft er zijn/haar eigen gevoel en herinne-
ringen bij. 
Wij als koor proberen iedereen met onze verschillende muziekstukken te 
bereiken, vandaar het thema Diversity oftewel Diversiteit.
Ook zetten we onze jubilarissen in het zonnetje. Er zijn 7 leden die al 25 jaar 
meezingen en 2 leden die 12½ jaar meezingen.
Onze feestavond wordt aangevuld met het optreden van de cabaretgroep 
Boerenblond uit Ruinerwold. Wie kent ze niet? Wat zullen ze ons brengen?
Al met al wordt het een muzikale en fijne avond. We hopen dat u gaat genie-
ten van de muziek en met een glimlach en een goed gevoel naar huis zal 
gaan!

Locatie: Dorpshuis Buddingehof, Dijkhuizen 66, 7961AM Ruinerwold.
Entree: 10 Euro.

Worstenactie 
LR&PC de Bosruiters 

8 februari

Op zaterdag 8 februari is het weer 
tijd voor de jaarlijkse worstenactie 

van de LR&PC 
de Bosruiters Koekange. 

We zullen om 10.00 uur weer 
van start gaan. 

Ook dit jaar hebben wij weer keuze 
uit twee soorten worst namelijk de 

rook- en droge worsten.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

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
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Bij Veldsink De Wolden- de Wijk is 
persoonlijk contact heel erg belangrijk! 

 

  
  Helen Hogenhorst, Theo van ’t Zand  en Janice Zwiep  
 
 

Door het vertrek van bank- en verzekeringskantoren in de buurt 
zien we een explosieve groei van nieuwe klanten bij Veldsink De 
Wolden, zelfstandig adviseur van RegioBank. Dit zijn klanten die 
kiezen voor het gemak van een bank- en verzekeringskantoor in 
de buurt. 
  
Stapt u ook over naar Veldsink De Wolden, zelfstandig adviseur 
van RegioBank? Als het nu gaat om bankzaken, verzekeringen of 
hypotheken, wij nemen alles voor u uit handen. Al nieuwsgierig 
geworden? Kom dan snel langs op ons kantoor!  
 
De koffie staat klaar! 
 

 
Veldsink De Wolden - de Wijk 
Dorpsstraat 72, 7957 AW de Wijk 
0522-476780,  dewijk@veldsink.nl 
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

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

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 

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
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Plan “Mooier groen” 
in Koekange

Belangenvereniging Koekange wil zich 
de komende jaren in gaan zetten voor 
mooiere beplanting in ons dorp. We 
hebben dit besproken met gemeente De 
Wolden en we hopen dat zij ons hierbij 
willen helpen. We hopen op een finan-
ciële bijdrage en we willen dat zij het 
onderhoud blijven doen. 
Het blijkt lastig te zijn om een juiste 
plantkeuze te maken langs openbare 
wegen. Er moet rekening worden gehou-
den met het onderhoud, de planten 
mogen niet te breed groeien en ze 
moeten tegen zout kunnen (er wordt 
gestrooid in de winter). Daarnaast willen 
we graag wat kleur.
In overleg met Sander Meekhof, Roelof Westert en Jan Steenge, alle drie hove-
nier en wonende in Koekange en Freek ter Stege (onderhoud groenwerk-
zaamheden De Wolden) proberen we een plan te maken om de bestaande 
plantvakken te veranderen. We beginnen met de Dorpsstraat en gaan zo de 
komende jaren verder het dorp in.
Heeft u bij u in de buurt een stuk groen, waarvan u denkt, dat wil ik graag 
anders zien? Breng ons dan op de hoogte via een foto en geef aan wat u 
daar graag anders ziet. Dit mag via mail: belangenvereniging.koekange@
gmail.com
Zijn er inwoners die affiniteit hebben met dorpsinrichting qua groen/plant-
keuze, dan staan wij altijd open voor uw mening.

We zijn van start gegaan!
Tegenover de Spar hebben de 
hoveniers van Koekange de 
rozenbottels gerooid en nieu-
we rozen geplant. We hopen 
dat dit een goede plantkeuze 
is geweest en zullen dit het 
komende jaar gaan bekijken.
Wanneer dit goed bevalt gaan 
we verder met de plantvakken 
tegenover de Kuiper.
Wij gaan voor “mooier groen” in 
ons dorp!
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Basiscursus wilde bijen

Natuurvereniging Zuidwolde 
organiseert  in het voorjaar van 
2020 een basiscursus wilde 
bijen. In een tijd van bedrei-
ging van de natuur en in het 
bijzonder van insecten is het 
belangrijk om meer te weten 
over het leven van insecten. 
Bijen vormen een onmisbare 
groep insecten in verband met 
de bestuiving. Hun levenswijze 
is wonderbaarlijk veelvormig en complex en zeer interessant. Er zijn wel 
360 soorten bijen in Nederland. Daaronder de honingbij, die natuurlijk ook 
aandacht krijgt. Daarnaast gaat het om een twintigtal soorten hommels met 
hun semi-sociale leven. De overige soorten zijn solitair levende wilde bijen-
soorten: zandbijen, metselbijen en parasitair levende bijen. 
Het zal er in deze basiscursus niet om gaan, om zoveel mogelijk soorten 
te herkennen en op naam te brengen, maar vooral om hun levenswijze en 
hun relatie met bloemen en planten. Welke natuurlijke omstandigheden heb-
ben bijen nodig? Welke bedreigingen ondervinden zij? Hoe kun je je eigen 
omgeving,  je eigen tuin, beter inrichten voor insecten en voor bijen in het 
bijzonder?    
Joop Verburg zal het grootste deel van de theorielessen verzorgen. Bij de 
cursus hoort ook een tweetal praktijklessen in het veld. Mogelijk wordt 
aansluitend  aan de cursus ook een workshop “Insectenhotels bouwen” 
georganiseerd. De cursus wordt gegeven aan maximaal 40 deelnemers op 3 
maandagavonden op 24 februari, 9 maart en 23 maart 2020 van 19.30 uur 
tot 21.30 uur in de Boerhoorn in Zuidwolde. De twee veldexcursies (voorzien 
begin april en medio juni) worden nader afgesproken met de deelnemers. 
Kosten voor de cursus voor leden van NVZ € 35,= en voor niet-leden € 55,=  
Bij het cursusgeld is ook de verzorging op de cursusavonden en bij de excur-
sies inbegrepen. Aanmelding kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl   

Natuurvereniging Zuidwolde

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?
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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 

 
	

 

Zomerse sferen bij De Morgenstond

In het vrolijke toneelstuk ‘Badman… word ik al bruin?’ nemen de spelers u 
dit jaar mee naar het strand. Arie en Greet staan samen met hulp Pietje klaar 
voor de badgasten. Die komen maar wat graag naar dit strand. Een Arabische 
sjeik zoekt er een ‘roos’, en boer Gait wil een meisje dat koeien kan melken. 
Beiden gaan nogal onhandig te werk en dat levert hilarische acties op. Dan 
is er ook een Duits echtpaar waarvan meneer nogal in de smaak valt bij twee 
leuke, zorgeloze meisjes die ook naar het strand zijn gekomen. Herr Heinrich 
is onder de indruk van de avances van de vlotte meisjes maar zijn vrouw is 
niet zo blij met de belangstelling voor haar man. 
Dit seizoen mocht De Morgenstond maar liefst twee nieuwe spelers ver-
welkomen: Ellen Bakker en Celine Nijmeijer zijn aan de spelersgroep toege-
voegd, een echte aanwinst! Voor de regie is dit seizoen een beroep gedaan 
op theateradviseur Mark Robijn.

Voorstellingen in dorpshuis De Schakel:
Vrijdag 24 januari, 19.30 uur basisschoolkinderen (gratis toegang)
Zaterdagmiddag 25 januari, 14.00 uur
Zaterdagavond 25 januari, 20.00 uur met na afloop livemuziek door Peter 
van Dekken.
Iedereen is van harte welkom.
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Pubquiz Pitch en Putt

Wij hebben zaterdag 1 februari weer een Pubquiz. Start 20.30 uur.
Team bestaat uit maximaal 5 personen. Teamticket € 7,50
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059

Donderdag 2 april om 19.30 uur Workshop Schilderen “De bloeiende koe van 
Pitch en Putt Koekange. 
De Workshop wordt gegeven door Dorien Akkerman van Kroegkunst.
Kosten € 35,00 per persoon exclusief drankjes en eventuele hapjes.
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.

Het Noteboompje.nl

LEUK VOOR JEZELF OF OM CADEAU 
TE GEVEN

Agenda

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Nieuwjaarsbingo

De activiteitencommissie kijkt terug op een zeer geslaagde bingo!
Maar liefst 120 (!) enthousiaste bingospelers wisten de weg naar het 
Dorpshuis te vinden! Een record! 
De zaal zat zo goed als vol en extra boekjes moesten worden geregeld... Met 
een staande ronde, muziekronde en blancoronde was het een gevarieerde 
bingo. De hoofdprijzen in de Superronde, waarvan de opbrengst van € 300,- 
ten goede komt aan de organisatie van de Theelichtjestocht, werden gewon-
nen door: 1. Evelien Winkel; 2. Helga Brinkman; 3. Fiona Gunnink.
Bij deze willen we nogmaals alle ondernemers bedanken voor het beschik-
baar stellen van al die mooie prijzen!!!
Bij deze kunnen we ook alvast zeggen dat op zaterdag 7 maart de activitei-
tencommissie een Pokertoernooi organiseert! 
U kunt zich opgeven via Pokerlexie.nl. Meer hierover via facebook.
 

Opgave voetbalquiz Vitesse’63 gestart 

Op vrijdag 31 januari organiseert Vitesse’63 een voetbalquiz in de kantine. 
Welk team mag zich zeker een jaar lang de grootste voetbalkenner van 
Koekange noemen en gaat er met de hoofdprijs vandoor?
In de kantine strijden de teams tegen elkaar. De vragen gaan allemaal over 
ons geliefde spelletje. Regionaal, nationaal en internationaal.
Voor wie? Spelers, leden, ouders, sponsors, vrijwilligers en supporters van 
Vitesse’63.
Leeftijd? Deelname is mogelijk vanaf klas 1.
Wanneer? Vrijdag 31 januari, inloop vanaf 19:30 uur, start quiz om 20.00 uur.
Teams? Teams bestaan uit 2-4 personen.
Kosten? € 5,- per team. Dit is inclusief een consumptie.
Team opgetrommeld? Geef je snel op. Kijk op www.vitesse63.nl. 
Let op: vol = vol!

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74
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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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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

Infoavond gemeentelijke vrijwilligersverzekering

Veel vrijwilligersorganisaties en organisaties waar vrijwilligers actief zijn 
hebben wel een vrijwilligersverzekering. De dekking daarvan loopt echter 
sterk uiteen. Daarnaast zijn er ook organisaties die geen verzekering heb-
ben. Hierdoor zijn lang niet alle vrijwilligers en hun organisaties (voldoende) 
verzekerd voor de risico’s die ze lopen. Om die risico’s voor vrijwilligers en 
de organisaties goed af te dekken, heeft Gemeente De Wolden een verzeke-
ring afgesloten. Samen met gemeente De Wolden organiseert ViP De Wolden, 
op donderdagavond 23 januari een infoavond over de gemeentelijke vrijwilli-
gersverzekering om 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Havezate, De Wijk. 
Deelname is gratis, aanmelden gewenst! Dit kan door vóór donderdag 23 
januari een mail te sturen naar info@vipdewolden.nl of te bellen met 0528 – 
378686. Voor meer informatie kunt u via eerder genoemde contactgegevens, 
contact opnemen met ViP De Wolden, Aïsha Slot en Leonoor Colenbrander.

De Wolden blijft groeien

Op 1 januari 2020 telde gemeente De Wolden 24.331 inwoners. Daarmee is 
het aantal inwoners in De Wolden afgelopen jaar gestegen met 221. In 2018 
steeg het aantal inwoners nog met 187.
Burgemeester Roger de Groot is blij met de stijging. “Jaren geleden werd 
voorspeld dat De Wolden een krimpgemeente zou worden. Vanaf die voor-
spelling blijven we groeien.
Opvallend is dat zich ook afgelopen jaar veel nieuwe inwoners in De Wolden 
hebben gevestigd: 1.244. Hoewel: De Wolden is natuurlijk erg aantrekkelijk 
door de combinatie van groen en ruimte aan de ene kant, en activiteit en 
ondernemerschap aan de andere kant”.
In 2019 zijn er 216 (2018: 211) kinderen geboren. Vorig jaar overleden 226 
personen (2018: 275).
Er vertrokken 1.013 personen naar een andere woonplaats (in 2018: 1.060).
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

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.

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

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
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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 op een werkdag voor 12 uur 
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 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

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



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 5 februari 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 30 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

24 jan. Schotse avond - Dorpshuis De Veldhoek, Koekangerveld - 18.00 uur
24 jan.  Toneel De Morgenstond in dorpshuis De Schakel, basisschoolkinderen, 

aanvang 19.30 uur
24 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 jan.  Swingavond - De Havezate De Wijk - 20.00-24.00 uur
25 jan.  Toneel De Morgenstond in dorpshuis De Schakel, middagvoorstelling 

14.00 uur; avondvoorstelling 20.00 uur
28 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
31 jan. Voetbalquiz Vitesse’63 - kantine
31 jan. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  1 feb.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
  1 feb. Pubquiz - Pitch en Putt - 20.30 uur 
  5 feb. De Koegang nr. 3
  7 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  8 feb. Worstenactie LR&PC De Bosruiters
  8 feb.  Open atelier en workshop voorjaarsbloemen schilderen - Eggeweg 56 - 

10.00-12.00 uur
14 feb. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur 
15 feb.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
18 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 feb. De Koegang nr. 4
21 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
28 feb. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
29 feb.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
  4 maart De Koegang nr. 5 
  6 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  7 maart  Open atelier en workshop paasei van speksteen - Eggeweg 56 - 10.00-

12.00 uur
  7 maart  Inspiratiemiddag ‘Verbinden en versterken’; Vrouwen van Nu - 

Buitencentrum De Poort, Ruinen - 12.30 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
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 


