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‘Hoog’ bezoek bij de NS en ‘hoog’ water in de landerijen.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
8 maart H.A 11.00 uur Ds. H. de Vries Hattem
15.30 uur J.H. Dunnewind Heemse
11 maart
19.30 uur Biddag
15 maart
11.00 uur Ds. E. Meijer
Heemse
15.30 uur Stud. E. de Braak Kampen
Gereformeerde kerk, Berghuizen
8 maart
10.00 uur Dienst zonder drempel		
11 maart
19.30 uur Ds. J.W. Muis		
Biddag
15 maart
10.00 uur Ds. H. Linde
Hoogeveen
Protestantse Gemeente Koekange
8 maart
9.30 uur
Ds. R. Gosker
De Wijk
2e zondag 40 dgn
15 maart
9.30 uur
Dhr. K. de Lange Marknesse	3e zondag 40 dgn
Na Bidstond

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Stukje Natuur halsbandparkiet
De tuinvogeltelling van 2020 is in het laatste weekend van januari voor de
17e keer gehouden. Ruim 90.000 deelnemers telden ruim anderhalf miljoen
vogels. Er waren geen spectaculaire resultaten, de huismus stond wederom
op een. Persoonlijk was het voor mij wel bijzonder, ik werd door RTV Drenthe
op radio en tv geïnterviewd. Lokaal waren er wel enkele bijzonderheden. Zo
staat in Den Haag, Amsterdam, Leiden en Haarlem de halsbandparkiet in de
top tien. De reden, het aantal halsbandparkieten neemt jaarlijks nog steeds
toe. De winters zijn minder streng en veel mensen hebben vogelvoer in hun
tuin. Vooral pinda’s zijn bij deze exoot favoriet.
De halsbandparkiet komt oorspronkelijk uit India en het tropische deel van
Afrika. Het is een opvallend groen gekleurde, vrij grote vogel met een lange,
puntige staart en een rode snavel. Het deel “halsband” uit de naam van deze
papegaaiachtige komt van de band rond de nek en de keel bij het mannetje.
Hij kan luidruchtig zijn en in de winter slaapt hij in grote groepen in bomen.
Deze vogel is natuurlijk hier niet op eigen gelegenheid terecht gekomen. Hij
is en was een van de vele soorten kooivogels die in ons land werd gehouden.
Sommige van deze kooivogels konden ontsnappen of zijn moedwillig los
gelaten, meestal omdat de eigenaar ze zat waren. De afgelopen jaren zijn
meer dan twintig verschillende papegaaiachtigen op deze manier in de vrije
natuur gesignaleerd.
Van alle ontsnapte soorten was de halsbandparkiet het meest succesvol. Het
eerste broedende paartje in de vrije natuur was in de wijk Ockenburgh in
Den Haag. Dat was in het jaar 1968. Sindsdien weet hij zich hier, maar ook in
verschillende omringende landen, steeds beter te handhaven. De halsbandparkiet is een holenbroeder en broedt hier in natuurlijke holtes van bomen,
oude spechtenholen en nestkasten. De broedtijd begint al vroeg in het jaar,
in januari kan hij al op drie of vier eieren zitten. De uitgekomen jongen verblijven ongeveer vijftig dagen in het nest voor een volgende generatie.
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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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

DICHTBIJ

PERSOONLIJK
F

Meer info? www.atlassport.nl
H. Tillemaweg 63b | De wijk | 0522 44 10 90

Thema ‘Vrijheid’ bij Internationale Vrouwenavond in Echten
Op donderdagavond 5 maart wordt in D’Olde Karke te Echten in het kader
van de Internationale Vrouwendag een activiteit, speciaal voor vrouwen
georganiseerd. Internationale Vrouwendag is in de 20e eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, o.a. op het gebied van arbeid en
kiesrecht.
Het landelijke thema van dit jaar is ‘Vrijheid’. Maar waarom het thema
‘Vrijheid’?
Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en
vrijheid. Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar te zijn want vrijheid moet vanzelfsprekend zijn.
We zullen deze avond langs verschillende vrouwen in de wereld gaan die
iets betekend hebben voor de vrijheid van de vrouw. Daarna zullen we gaan
schilderen met als thema ‘Vrijheid’.
De avond begint om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. Er zijn geen
kosten aan deze avond verbonden.
Voor vragen en/ of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Leonoor Colenbrander, tel. 0528 – 378686
mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl
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Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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Nieuwe coördinator Taalpunt De Wolden
Vanaf 13 januari is Annet Hofstra de nieuwe coördinator van het Taalpunt
De Wolden. Zij is de opvolger van Job van Haaften die eind december 2019
gestopt is. De taalcoördinator is ervan overtuigd dat iedereen, ongeacht leeftijd of opleiding, zijn taalvaardigheid met hulp kan verbeteren.
Annet Hofstra is al meer dan 30 jaar actief in het onderwijs en sinds 2018
voor taalpunten in Zwolle en Hoogeveen: ‘’Ik vind het belangrijk dat mensen
weten dat je altijd beter kunt worden in het schrijven, lezen of spreken van
de Nederlandse taal. Ook het leren werken met computer of smartphone
hoort daarbij. Het is als met alle dingen die je leert. Als je het niet goed
onderhoudt, verlies je je vaardigheid en wordt het steeds lastiger om te
doen.’’
Meer zelfvertrouwen
Inwoners kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij het Taalpunt. Daarnaast
verwijzen bibliotheken, Welzijn De Wolden, gemeente en vrijwilligersorganisaties mensen door en geven bekendheid aan het aanbod. Het gaat om
praktische vragen: van hulp bij het leren voor een theorie-examen, het
begrijpen van bijsluiters van medicijnen, het kunnen lezen van de krant tot
het bijhouden van een agenda. ‘’Het is net waar je tegenaan loopt. Eigenlijk
gaat het altijd om zelfredzaamheid. De begeleiding draagt vaak bij aan meer
zelfvertrouwen. Deelnemers voelen zich prettiger, of zelfs gelukkiger. Daar
doen we het voor.’’
Begeleiding door vrijwilligers
Het Taalpunt werkt met vrijwilligers, ook wel taalcoaches genoemd. ‘’Wanneer
iemand zich voor hulp aanmeldt, doe ik zelf de intake om te bespreken wat
hij of zij graag wil bereiken. Daarna koppel ik de deelnemer aan een vrijwilliger. Belangrijk is dat het klikt. De contacten zijn wekelijks en de begeleiding
kan variëren van een paar maanden tot een paar jaar.’’
Aanwezig in bibliotheken
De diensten van het Taalpunt zijn gratis. Voor informatie en intake is Annet
Hofstra op dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in de eerste even week
van de maand aanwezig in de bibliotheek van Zuidwolde. Op donderdagmiddag komt ze op afspraak naar de bibliotheek van Ruinen, Ruinerwold of De
Wijk. Informeer bij de balie of mail naar info@taalpuntdewolden.nl.

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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K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

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

Potgrondactie KV Kia
Ook dit jaar houdt Korfbalver. KIA een potgrondactie. We komen op zaterdag
29 Februari of zaterdag 7 Maart bij U langs. U kunt ons verwachten tussen
9.00 en 12.00 uur.
U kunt de potgrond ook ophalen bij de kantine op bovengenoemde tijden.
Ook kunt U de potgrond vooraf bestellen via de webshop kvkia.nl/potgrond.
De bestelde potgrond zal dan tijdens de actiedagen bij U THUIS worden
afgeleverd.
Met sportieve groet
Korfbalver. KIA
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Beste dorpsgenoten,

Party service

Het is mooi geweest.
Na 42 jaar gaan Gea en ik genieten van ons pensioen en dragen we de winkel
over aan de fam. Scherff. 14 maart om 13.00 uur sluiten de deuren van Spar
Koetsier, om 2 weken later te openen als Coöp supermarkt.
De tijd vliegt. Ruim 40 jaar lang werkten we met veel plezier in de winkel. Gea
op de versafdeling, ik voornamelijk achter de schermen en waar nodig ook
op de werkvloer. Wat hebben we door de jaren heen veel mooie gesprekken
gevoerd met klanten en vaak ook verdrietige momenten gedeeld.
Een supermarkt in je dorp is niet alleen een plek om boodschappen te doen,
het is tegelijkertijd ook een ontmoetingsplek. Denk aan mensen die slecht ter
been zijn of eenzaam, voor hen is het boodschappen doen een uitje en heel
waardevol. Ook wanneer we net dat beetje extra konden doen voor de klant.
De boodschappen van de klant naar de auto brengen of thuisbezorgen. De
catering verzorgen; we deden het graag.
Het publiek maakt de winkel – samen met de ondernemers – tot een succes.
Als Supermarkt mochten we vele verenigingen en evenementen sponsoren:
o.a. PC de bosruiters, Vitesse ’63, het Koekanger(veld)feest, de Zwem4daagse,
wandelen voor water, diverse bingoavonden en nog veel meer. Leden van KIA
stonden in de wintermaanden paraat om oliebollen te verkopen en ook de snert
was in de wintermaanden in korte tijd uitverkocht door de leden van Vitesse.
Prachtig vond ik het om die oliebollen te bakken, vaak samen met Simon, met
de top 2000 op de achtergrond. Hoe mooi is het dan om je dorpsgenoten te
zien genieten van die vers gemaakte lekkernijen. Ik keek er elk jaar naar uit.
Van de partyservice werd eveneens dankbaar gebruikgemaakt. Buurtfeestjes,
bruiloften en barbecues: onze medewerkers en familieleden stonden tot in de
late uurtjes klaar om mensen een mooi feestje te bezorgen.
Maar nu is het tijd om te stoppen, het is goed zo. Wij laten de supermarkt en
partyservice met een gerust hart achter en wensen de fam. Scherff alle goeds!
De winkel is niet uit het oog, noch uit het hart, want vanzelfsprekend zullen wij
er onze boodschappen halen. Hopelijk doet u dat ook en zorgen we er samen
voor dat ons prachtige dorp gezond en gezellig en leefbaar blijft!
Bedankt.
Groet, Henk en Gea Koetsier
Op 11 maart tussen 14.00 en 17.00 uur willen Henk en Gea hun klanten
bedanken en gedag zeggen. Wees welkom in de winkel voor een kopje
koffie met wat lekkers.
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Jouw
supermarkt

gaat er flink op

vooruit
Verbouwing
Spar sluit de deuren op
zaterdag 14 maart
om 13.00 uur

Open als Coop
Vanaf maandag
30 maart 18.00 uur ben
je weer welkom
Onze excuses voor de overlast

RB_Sluitingsposter_Koekange.indd 1

20/02/2020 11:29
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Actief na Schooltijd
Heb je ze al zien hangen? De leden van het KC team zijn De Wolden rond
geweest om de spandoeken weer op te hangen van actiefnaschooltijd. Dit
ter promotie van de website www.actiefnaschooltijd.nl. Actiefnaschooltijd is
een website voor kinderen en ouders waarop allerlei naschoolse activiteiten
te vinden zijn. Meld je dus gauw aan op de website en blijf op de hoogte.
Het is geen weer om binnen te zitten en je te vervelen, dus kijk snel wat er
bij jou in de buurt te doen is!
Het KC team bestaat uit jongerenwerkers en school maatschappelijk werkers van Welzijn de Wolden en sportfunctionarissen en cultuurcoaches van
Gemeente de Wolden. Ben je een aanbieder en wil jij je aanbod ook op de
website plaatsen, ook dan kan je een account aanmaken. Wil je meer weten,
kijk dan even op de website www.actiefnaschooltijd.nl

Thema: “Een wereld van verschil”
Zondag 8 maart a.s. is er weer een kerk zonder drempel dienst in de Gereformeerde kerk te Berghuizen.
Deze dienst zal verzorgd en begeleid worden door Just4U uit Hoogeveen.
Aanvang: 10.00 uur met koffie in het Middelpunt, aansluitend zal de dienst
om 10.30 uur beginnen.

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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
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Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Inschrijving Havelter Survivalrun gaat hard
Op zaterdag 1 februari, 7.00 uur ’s morgens gingen er meer wekkers dan
gebruikelijk. De inschrijving voor de Havelter Survivalrun opende, en als je
zeker wilde zijn van een plekje, moest je er vroeg bij zijn. Na amper 2 uur
waren er al 100 deelnemers. De 7,5km zwaar en 6,5km koppel volwassenen
zitten ondertussen vol. En van de overige 1000 startplekken zijn de meeste
ook al vergeven, dus als je toch nog mee wilt doen, twijfel dan niet langer.
Inschrijven kan tot 1 april, maar vol = vol!
De afgelopen jaren komt op Moederdag de wedstrijdjeugd, in de categorieën
10-11jr, 12-14jr en 15-17jr, uit heel het land naar de gemeente Westerveld.
Nieuw voor deze negende editie is de Korte Survivalrun (KSR) wedstrijdcategorie, hiervoor kunnen alleen volwassen met een wedstrijdlicentie zich
inschrijven. Van de wedstrijdcategorieën wordt er jaarlijks een klassement
opgemaakt waar de beste zeven survivalruns meetellen.
Open Nederlands Kampioenschap JSR
Een extra reden om dit jaar mee te doen, is om te oefenen voor het
Nederlands Kampioenschap voor de Jeugd Survivalrun. Bij de tiende editie
van de Havelter Survivalrun, 9 mei 2021, zal het Wilhelmus klinken bij de
prijsuitreikingen van de Nederlands Kampioenen Jeugd Survivalrun! Een
mooie extra glans aan dit tweede lustrum.
Naast de wedstrijdcategorieën, zijn er ook dit jaar weer veel mogelijkheden om de survivalrun recreatief te lopen. Of je nou met je dochter, neefje,
buurman of klasgenootje wil lopen; bij de 4,5km en 6,5km afstand zijn veel
opties om te kijken of survivalrun wat voor jou is! Er volgen nog twee clinics,
gegeven door Survivalruncoaches, om je vertrouwd te maken met de hindernissen. Hou de Facebook van Survivalrun Havelte in de gaten!
Naast de Havelter Survivalrun op 10 mei, wordt er dit jaar weer een Sport
Heroes Survivalrun Challenge georganiseerd. Zo’n 600 kinderen
van het speciaal onderwijs uit heel Noord-Oost Nederland komen op
23 april naar Havelte om zich helemaal te buiten te gaan op de hindernissen. Ieder jaar een heel leuk evenement, wat zonder de inzet van het 433
Herstelpeloton uit de Johannes Post Kazerne niet gerealiseerd kan worden.
Een geweldige dag, met heel veel blije gezichten. Moedig je vriend, buurvrouw, moeder of kind aan en geniet van het landschap rondom Havelte. Zet
10 mei in de agenda, of je nou meedoet, of gaat aanmoedigen.
Vrijwilligers
Verder zijn voor de organisatie vele handen nodig. Lijkt het je nou leuk een
dag(deel) te helpen, mail dan naar vrijwilligersHSR@gmail.com. Of het nou
voor 23 april of 10 mei is, vrijwilligers zijn altijd welkom; als verkeersregelaar, jurypost of bij de shirt uitgifte. Samen maken we er een geweldige dag
van!
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
        
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
      natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
  
     
    
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
     
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
     
  
     

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

       

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Beste pokeraars,
Zaterdagavond 7 maart a.s. wordt er weer een pokertoernooi georganiseerd
door de activiteitencommissie in Dorpshuis de Schakel. Wat moet je weten?
- Aanvang 19.30 uur
- Zaal open vanaf 18.45 uur
- Buy in € 20,- + € 2,- fee = € 22,- Beginstack 7.000 fiches, blinds 15 min., geen rebuy.
Inschrijven kan vanaf heden via http://www.pokerlexie.nl/ of via lexkruger@
outlook.com
Tevens is de bar deze avond ook geopend! Tot dan!

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl
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Vanaf nu kan iedereen bij Atlas Sport meedoen met
Nederland in Beweging
Veel mensen kennen Nederland in Beweging van de televisie. Vanaf maandag
24 februari kunt u meedoen met dit programma bij Atlas Sport. Niet alleen
maar gezellig samen. Het biedt dus meteen een ontmoetingsplek om na
afloop gezellig na te praten onder het genot van een gratis kopje koffie of
thee.
Stephan de With van Atlas Sport: ‘De oefeningen zijn goed uit te voeren en
het motiveert iedereen om mee te doen. Het maakt niet uit hoe dik of dun je
bent. De lessen zijn heel geschikt voor ouderen maar ook voor mensen die
bijvoorbeeld werkeloos thuis zitten. Bewegen helpt je uit de sleur te komen
en geeft nieuwe energie.’ Deze sport kan iedereen op eigen niveau meedoen.
Het materiaal is zeer licht en deelnemers kunnen zelf het gewicht bepalen.
Juist door samen te sporten motiveert het om in de les actief mee te doen
en er ontstaat een sociaal netwerk.
Elke doordeweekse ochtend om 8.30 uur kan iedereen samen meedoen met
Nederland in Beweging.
Dus bent u iemand of kent u iemand die ook bijna iedere dag voor de tv mee
staat te doen aan het programma Nederland in Beweging? Wij hopen u dan
te ontmoeten bij Atlas Sport. Het programma duurt een kwartier. Na afloop
staat een gratis kop koffie of thee klaar voor de deelnemers.
Voor leden van Atlas Sport is deze activiteit uiteraard gratis. Nog geen lid?
Kom gerust langs voor een gratis proefles! Daarna zijn de kosten 10 keer
voor € 20.
Er is altijd een instructeur aanwezig op de sportschool. Krijgt u de smaak te
pakken? Dan kan onze instructeur vrijblijvend een fitnessprogramma voor
u maken.
U mag gewoon binnen komen lopen. Heeft u nog een vraag? Neem dan contact op via info@atlassport.nl, of bel ons op 0522-441090.

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
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)

l

D

h
e Sc ake

DORPSHUIS DE SCHAKEL
ZOEKT NIEUWE

BESTUURSLEDEN

Dorpshuis de Schakel biedt onderdak aan vele maatschappelijke-, sociale- en culturele
activiteiten voor jong en oud in Koekange en omgeving.
Het bestuur van stichting Dorpshuis de Schakel is verantwoordelijk voor een goede gang
van zaken. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met toekomstige ontwikkelingen.
Er is een dagelijks en een algemeen bestuur. De dagelijkse werkzaamheden worden
gedaan door een aantal part-time medewerkers, aangevuld met vrijwilligers.
Wegens het vertrek van een bestuurslid uit het dagelijks bestuur zijn wij dringend op zoek
naar één of meerdere nieuwe, enthousiaste bestuursleden.
Verdeling van de verschillende bestuurstaken wordt in onderling overleg geregeld.
Het dagelijks bestuur overlegt elke eerste dinsdag van de maand.
Voor een gezonde toekomst van ons dorpshuis is een enthousiast bestuur noodzakelijk.
Voel je iets voor een bestuursfunctie of wil je meer informatie over een functie in het
bestuur aarzel dan niet maar neem contact op met onze huidige voorzitter Jenny Kruidhof,
telefoon: 0620677419, e-mail: hakruidhof@hotmail.com

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

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
Activiteiten Pitch en Putt
Workshop schilderen
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.

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.
Verloren: mijn gouden trouwring, met inscriptie. Beloning voor de eerlijke
vinder. John Verbout tel. 0522-451014.
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 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Agenda
4 maart De Koegang nr. 5
5 maart Crea Café - Bibliotheek Ruinen - 9.30 uur
5 maart	Internationale Vrouwenavond; thema ‘Vrijheid’ - d’Olde Karke, Echten 19.30-21.30 uur
6 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
7 maart	Open atelier en workshop paasei van speksteen - Eggeweg 56 - 10.0012.00 uur
7 maart	
Inspiratiemiddag ‘Verbinden en versterken’; Vrouwen van Nu Buitencentrum De Poort, Ruinen - 12.30 uur
7 maart 	Voorjaarsvoorstelling Rederijkerskamer UDI - café Centraal - 14.00 uur
en 20.00 uur
7 maart Pokertoernooi - De Schakel - 19.30 uur
8 maart Kerk zonder drempel dienst - Geref. kerk Berghuizen - 10.30 uur
8 maart Vesper - Geref. Kerk Berghuizen - 19.00 uur
10 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
11 maart Afscheid Henk en Gea Koetsier - tussen 14.00-17.00 uur
13 maart Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
14 maart Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur		
15 maart Vesper - Herv. Gemeente Blijdenstein - 19.00 uur
18 maart De Koegang nr. 6
20 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
21 maart Jubileumconcert Spotlights Ruinerwold - Buddingehof, R’wold - 20.00 uur
22 maart Vesper - Herv. Kapel Ruinerwold - 19.00 uur
23 maart	Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
27 maart 	Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
28 maart Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
29 maart Vesper - Geref. Kerk Koekange - 19.00 uur
31 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
1 april De Koegang nr. 7
2 april	Workshop Schilderen De bloeiende koe van Pitch en Putt Koekange - Pitch
en Putt Koekange - 19.30 uur
3 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
4 april Kangoeroeklup - Korfbalveld KIA - 10.00-11.00 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
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
18 maart 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 12 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

