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11e jaargang nr. 21 4 november 2015

Halloween is voorbij, op naar Sint Maarten.



2

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
  8 nov. 9.30 u Ds. H.E.J. de Graaf Zo. na dankstond/ HA
15 nov. 9.30 u Mw. T. Koster Meppel 
 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  8 nov. HA 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 

!!!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham
15 nov. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Hidding Bunschoten

Gereformeerde kerk, Berghuizen
8 nov. 10.00 uur ds. C.A.D. v.d. Meulen Apeldoorn 
15 nov. 10.00 uur ds. J.W. Muis

                         van Gijssel Computers is verhuisd!!!          
    Open Huis 
              
    7 November 2015 
 
           van 10:00 tot 16:00 uur 
  Een nieuwe reparatieplek en een kleine winkel 
 
 
 Het nieuwe adres is: 
 MR. Harm Smeengeweg 15 
 7958 RH Koekange 
     Nieuwe openingstijden: 
 www.vangijsselcomputers.nl Ma t/m vrijdag: op afspraak 
 Bel voor een afspraak:  Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur 
 06-25135357     Zondag: gesloten 
 0522-451944 
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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 houtduif

Gewoon is maar gewoon, steek je nek niet boven het maaiveld uit. Dat kan 
in onze samenleving goed van pas komen, want voor je het weet ben je 
het pispaaltje. Dat geldt overigens niet alleen voor onze samenleving, in de 
natuur kan het zelfs fataal zijn. Slechts met uitzondering kan een ongewone 
eigenschap of een uitzonderlijk gedrag gunstig uitpakken. Er is één vogel, 
waarvan ik vind dat die wel heel erg gewoon is, en dat is de houtduif. 
Een belangrijke reden dat de houtduif zo gewoon is, is dat hij in natuurdo-
cumentaires en in natuurberichten op bijvoorbeeld Twitter of Facebook niet 
of nauwelijks voorkomt. Ik kan het mij tenminste niet herinneren. Op zich 
vreemd, want de houtduif komt in vrijwel heel Nederland voor. Verdeel ons 
land in blokken van vijf bij vijf kilometer, dan is er bijna geen enkel blok waar 
deze vogel niet is waargenomen. De blokken die ontbreken bestaan geheel 
uit water, het beest kan immers niet zwemmen.
De houtduif is de grootste duif in Nederland, met een spanwijdte van onge-
veer zeventig centimeter. Zijn kleur is overwegend grijs met een witte vlek in 
zijn nek en een witte band op zijn vleugel. Die witte band is overigens alleen 
te zien als hij vliegt. Door zijn grootte en de witte elementen verschilt hij 
van de kleinere holenduif. Deze komt in Nederland ook regelmatig voor, met 
name in het buitengebied. De holenduif is op z’n beurt te verwarren met een 
postduif, maar die stamt af van de rotsduif. De rotsduif komt in Nederland 
echter in het wild niet voor.
Het enige ongewone aan de houtduif dat ik mij kan herinneren, is een voor-
val uit mijn jeugd. Mijn broer en ik zaten op onze boerderij naar buiten te 
kijken. Daar zagen wij een houtduif over een akker vliegen. Plotseling viel 
deze recht naar beneden, zonder dat er een schot gelost was. Wij op zoek 
naar de houtduif en vonden hem voor dood op de grond. Echter toen mijn 
broer hem wilde oppakken vloog hij ineens weer weg. Alsof er niets gebeurd 
was en ons in verbazing achterlatend.

Paul Mentink
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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 

Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook een middag / avond  kunt  

genieten van onze Sauna? 

Met een klein clubje gebruik maken van 
alle faciliteiten, alleen voor uzelf! 

De Moréne Hoeve 
Panjerweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook een middag / avond  kunt  

genieten van onze Sauna? 

Met een klein clubje gebruik maken van 
alle faciliteiten, alleen voor uzelf! 

De Moréne Hoeve 
Panjerweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

De Wolden duurzaamste gemeente in Drenthe
Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) is De Wolden de duur-
zaamste gemeente van Drenthe. Wethouder Jan ten Kate: “Ik vind het een 
geweldig compliment aan alle inwoners van De Wolden. Dit is een prestatie 
die we met elkaar hebben neergezet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de inzet 
van de verschillende dorpen in De Wolden om energieneutraal te worden. Aan 
inwoners die met of zonder subsidie zonnepanelen hebben aangeschaft of 
aan de toename van het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en blik. We 
doen het met elkaar, dat laat deze plek in de index zien!”
Van de in totaal ongeveer 400 Nederlandse gemeenten staat De Wolden op 
plek 41. De GDI, die de gemeentelijke duurzaamheid toetst aan de hand van 
verschillende indicatoren, laat zien dat De Wolden het gemiddeld beter doet 
op de gebieden: Minima, Onderwijs, Sociale zekerheid, Sport, Gezondheid, 
Burgerparticipatie, Veiligheid, Water en Lucht. De indicatoren Energiegebruik 
en Vervoerswijze scoren onder het landelijk gemiddelde. “Met elkaar wil de 
gemeente blijven werken aan het zijn van een duurzame gemeente” aldus 
wethouder Jan ten Kate.
Sterke afname gasverbruik Eind september lieten de gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek zien dat het gasverbruik in Drenthe daalt. In 
De Wolden werd, rekening houdend met temperatuur, in 2014 8,19% bespaard 
ten opzichte van 2013. In 2013 werd gemiddeld 2400 kuub per huishouden 
verbruikt. In 2014 was dat 1750 kuub. Meer informatie is te vinden op: www.
rtvdrenthe.nl/nieuws/100310/Spectaculaire-afname-gasverbruik-in-Drenthe.
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

De Bovenkamer
Solovoorstelling door Thomas Borggrefe. Regie: Titus Tiel Groenstege
17 november speelt Thomas Borggrefe de ontroerende voorstelling 
Bovenkamer in Ruinerwold. Op subtiele wijze geeft deze voorstelling 
informatie over het proces van dementie, de werking van de hersenen en de 
betekenis van muziek. Thomas Borggrefe maakt de complexe problematiek 
rond dementie begrijpelijk, invoelbaar en bespreekbaar.
Over de voorstelling: Een man wordt dement
Meneer Meijer raakt steeds meer kwijt: een horloge, woorden, herinnerin-
gen…. maar muziek heeft hij nog wel én zijn zoon. Een zoon die zorgt en 
teder zijn hand vast houdt. Bovenkamer laat ons de belevingswereld zien 
van een voormalig dirigent die dementie krijgt.
De keuze voor een dirigent is doelbewust.  Borggrefe: “Muziek speelt bij veel 
mensen met dementie een belangrijke rol in hun belevings- en herinnerings-
wereld. Vaak komen bijvoorbeeld kinderliedjes weer boven. Muziek biedt 
herkenning, troost, raakt en beweegt hen. Meijer  blijft wie hij was maar 
de gevoelsregie neemt het over van de intellectuele regie. Zijn woorden en 
gevoelswereld hebben nog altijd met muziek te maken”  
Na afloop gaat de theatermaker in gesprek met het publiek. Hij stelt vragen,  
beantwoordt vragen en roept vragen op die onbeantwoord zullen blijven. 
“Kon ik maar in zijn bovenkamer kijken” . Feitelijke informatie wordt afgewis-
seld met humoristische anekdotes uit de praktijk. Thomas Borggrefe werkt 
als 24 jaar met mensen die dementie hebben en heeft materiaal in overvloed.  
Door dit interactieve deel, krijgt de voorstelling nog meer betekenis. 
Thomas Borggrefe is acteur en theatermaker. ‘Bovenkamer‘ is  zijn 4de voor-
stelling over dementie. Tevens werkt hij  als geestelijk verzorger in een 
verpleeghuis.
Praktische informatie: Te zien in Ruinerwold op dinsdag 17 november, 
aanvang 19:00 uur, inloop vanaf 18.30 uur in Dorpshuis De Buddingehof, 
Dijkhuizen 66 Ruinerwold. Toegang is gratis, koffie of thee te verkrijgen 
tegen kleine vergoeding. Tijdens de voorstelling is de Buurtkamer in het 
dorpshuis geopend. Belangstellenden met een dementerende partner/fami-
lielid kunnen gebruik maken van deze opvang  tijdens het optreden. 
Voor informatie en aanmelding, bel 06-20223601 Buurtzorg Ruinerwold of 
stuur een e-mail naar ons ruinerwold@buurtzorgnederland.com.
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Afscheid juf Herma

Op vrijdag 16 oktober 
nam juf Herma afscheid. 
Ze heeft de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt. 
Haar loopbaan is begon-
nen als juf, maar toen de 
kinderen geboren werden 
moest ze stoppen. Tja..
dat was in die tijd nog 
zo. Maar ze is wel terug-
gekeerd in het onderwijs. Ze heeft Humanistisch Vormend Onderwijs gege-
ven en heeft op het Voortgezet Speciaal onderwijs gewerkt. De laatste 19 
jaar was ze groepsleerkracht op de openbare basisschool De Rozebottel in 
Koekange. Herma heeft passie voor het onderwijs. Ze wil van elke les iets 
bijzonders maken zodat de leerlingen gemotiveerd zijn en er veel van leren. 
Ze is enthousiast en voelt zich enorm verantwoordelijk. Fijne collega!
Vrijdag werd ze thuis opgehaald in een cabrio. Een slinger van leerlingen 
haalden haar binnen met serpentines en muziekinstrumenten. Vervolgens 
met alle leerlingen en leerkrachten naar het speellokaal waar Herma verder 
in het zonnetje werd gezet. Van alle leerlingen kreeg ze een bloem. Dat 
betekende aan het eind van de ochtend met 110 bloemen naar huis en werk 
aan de winkel. Herma werd toegezongen door het team en er werd een spel 
gespeeld met vragen over juf Herma. Wat wisten de leerlingen veel over haar. 
Deze ochtend eindigde met een traktatie voor alle leerlingen.
Aan het eind van de middag was er een receptie voor (oud)ouders, oudleer-
lingen, (oud) collega’s en andere belangstellenden. Opnieuw werd Herma in 
het zonnetje gezet. Veel bloemen en lieve woorden. We kunnen terugkijken 
op een prachtige loopbaan van Herma en een geweldige dag waarmee haar 
carrière afgesloten kan worden.

Natuurfotografen gezocht! 

Natuurvereniging Zuidwolde zoekt amateurfotografen en -filmers die hun 
mooiste natuurbeelden willen vertonen.  Op donderdag 12 november is er 
om 20.00 uur een foto- en filmavond in De Boerhoorn.
Op deze avond is iedereen welkom om te genieten van zelfgemaakte natuur-
foto’s en korte filmpjes, gemaakt in onze eigen omgeving of juist heel ergens 
anders, in het buitenland kan ook. Soortgelijke avonden in voorgaande jaren 
hebben laten zien dat er prachtige verhalen verteld worden en dat er bijzon-
dere foto’s en filmpjes te zien zijn.
Belangstellenden met foto’s of films kunnen zich opgeven via joopverburg@
natuurverenigingzuidwolde.nl of telefonisch op 0528-373131. 
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Een complete Supermarkt met veel Extra’s 
 
Vanaf zaterdag 7 november wordt elke zaterdag 
vanaf 11:30 uur weer warme SNERT verkocht. 
 
         Snertcoupon 
 

Tegen 
inlevering van deze coupon  
1 snert voor € 3.00 

        
        Alleen geldig op 7+14-november 2015 
Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
 
Tel 0522-451331      Wat je dichtbij haalt is lekker! 
Fax 0522-452124       Spar Koetsier 
Mail spar@koekange.com      Dorpsstraat 26 

7958 RN  
        Koekange 

www.sparkoekange.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uniek Drents-Fries Kerstconcert

12 december is een datum die u beslist in uw agenda moet zetten. Het 
Drentse fanfareorkest De Bergklanken en het Friese mannenkoor Edoza heb-
ben op deze datum een gezamenlijk kerstconcert gepland in Ruinerwold. Dit 
ter ere van het 60-jarig jubileum van De Bergklanken.

Jan Hibma is de bevlogen dirigent van zowel De Bergklanken als Edoza. 
Muziekvereniging De Bergklanken kent u ongetwijfeld al en het wordt tijd 
dat u ook Edoza leert kennen. Dit koor telt meer dan 100 mannen die uit 
heel Friesland komen. Edoza brengt een enorm breed repertoire en is een 
veelgevraagd koor voor optredens in binnen- en buitenland. 

Bent u benieuwd naar deze unieke samenwerking? U bent van harte welkom 
op 12 december om 19.30 uur in De Buddingehof in Ruinerwold. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij de COOP in Ruinerwold en de SPAR 
in Koekange.

Kaarten zijn ook te reserveren via corne.pinxterhuis@hotmail.com. Entreeprijs 
volwassenen € 10.- inclusief een kop koffie. Kinderen tot 12 jaar € 5.-. 
Kaarten aan de zaal € 12.50 voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar € 5.-.
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Programma intocht Sinterklaas

Beste ouders/verzorgers,

Het is bijna weer zo ver! Zaterdag 21 november komen 
Sinterklaas en zijn pieten aan in Koekange. Het is de 
bedoeling dat we ze ontvangen bij de Hervormde kerk om 13.00 uur. 
Nadat we de Sint vrolijk welkom hebben geheten, starten we de optocht 
door het dorp.
Om 13.30 uur eindigt de optocht bij dorpshuis ‘de Schakel’, daar mogen 
alleen de kinderen t/m groep 4 mee naar binnen voor een activiteit. De 
kinderen kunnen om 14.30 uur opgehaald worden.
Wij kijken er naar uit!

De hulppietjes van Sinterklaas

	  

Kom genieten van een gezellige Italiaanse avond!

Donderdag  5 november 19.30-22.00 uur in De Veldhoek, Ruinerweg 24 a 
Koekangerveld. De Veldhoek veranderen we die avond in een stukje zonnig 
Italië zodat iedereen genieten kan van de sfeervolle muziek, de Italiaanse 
wijn en lekkere hapjes uit die regio!!
Il Postino (de Postbode) is een heerlijke Italiaanse film uit 1994 van regisseur 
Michael Radford. De muziek is van Luis E. Bacalov, hij ontving een Oscar voor 
deze compositie. Het leven van Mario, die als visser op het kleine eilandje 
Salina woont, verandert drastisch als hij post mag bezorgen bij de beroemde 
Chileense schrijver Pablo Neruda als deze zijn toevlucht zoekt op het eiland.
 
Entree € 5,00 inclusief koffie/thee en hapjes. 
Overige consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden bij Ank van Strien  am.vanstrien@planet.nl  of 0522-451855.

Playbackshow

Welzijn De Wolden organiseert in samenwerking met Promens Care op zon-
dag 15 november een Playbackshow voor mensen met een beperking. Je 
kunt je tot 10 november aanmelden om mee te doen bij Gerrie de Roo via 
gerriederoo@welzijndewolden.nl. Geef dan je naam door en het liedje dat 
je gaat playbacken. Uiteraard is publiek ook van harte welkom. De middag 
vindt plaats in de Boerhoorn in Zuidwolde van 14.00 tot 16.00 uur. De entree 
bedraagt 2 euro, consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer informa-
tie: Gerrie de Roo 0528-378686.
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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

Obligaties Vitesse’63
In verband met de financiering van de kantineverbouw in 2008 zijn er obli-
gaties verkocht. Volgens het obligatiereglement moet jaarlijks (2009-2018) 
op de ledenvergadering een loting plaatsvinden waarna de uitgelote obliga-
ties kunnen worden verzilverd.
Daarom zijn op de ledenvergadering van 20 oktober 2015 opnieuw
19 obligaties uitgeloot. Dat is 10% van het totale aantal van 183. Bezitters 
van de betreffende obligaties krijgen ook persoonlijk bericht. De volgende 
obligaties zijn uitgeloot: 2, 9, 19, 23, 26, 32, 34, 51, 63, 97, 105, 114, 135, 
137, 154, 155, 162, 163 en 173.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van Vitesse’63, zie www.
vitesse63.nl.

Kindervoorstelling: Hou je vast!
Zondag 8 november om 9:45 uur zijn alle kinderen van de basisschool van 
harte uitgenodigd in dorpshuis de Barg’n in Berghuizen. Het wonderwolk-
theater zal de voorstelling: ‘’Hou je vast” opvoeren. Het is een afwisselende 
voorstelling vol humor, theaterliedjes en toneel. Voor een drankje en iets 
lekkers wordt gezorgd. Om 11:15 uur kunnen de kinderen weer opgehaald 
worden. Komen jullie ook?

DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.

Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Te koop
Electrische damesfiets maat S in 
zeer goede staat. Merk: Giant twist 
met 2 accu’s. Vaste prijs € 400,00
Te bevragen: Nerts 3, Koekangerveld, 
tel. 0528 251400.

Gevraagd:
Schoonmaakster voor 2 uur 
per week. 
Werktijden in overleg.
Anneke Windemuller
tel. 0522-451753
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange  Telefoon 0522-451236
www.koekange.praktijkinfo.nl Fax: 0522-451103
apotheekkoekange@kpnmail.nl 

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur. 
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende 
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar. 
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten 
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis 
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur: 
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente. 
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.

Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964

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.

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
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders

Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info

In format ie



Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 18 november 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 12 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  4 nov. De Koegang nr. 21
  5 nov. Italiaanse avond  in de Veldhoek - 19.30-22.00 uur
  6 nov. Culturele avond, duo Harm en Roelof - Havezathe de Wijk - 20.00 uur
  7 nov.  Open Huis Van Gijssel Computers - Mr. Harm Smeengeweg 15 - 10.00-

16.00 uur
  7 nov.  Braderie; org. Esther Slobben - Fluitenbergseweg 97, Echten - 10.00-

17.00 uur
  7 nov. Greppeltocht - start dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
  8 nov.  Kindervoorstelling voor kinderen van de basisschool - De Barg’n 

Berghuizen - 9.45 uur
10 nov. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 nov. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
12  nov. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
13 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
14 nov. Uitslag greppeltocht 20:30 uur
17 nov. Solovoorstelling over dementie - Dorpshuis Buddingehof - 19.00 uur
18 nov. De Koegang nr. 22
20 nov. Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
21 nov. Intocht Sinterklaas - ontvangst Herv. kerk - 13.00 uur
21 nov. Koekanger concert; Drents Klezmer Trio - 20.00 uur
24 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
25 nov. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
26  nov. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
27 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
27 nov. Dorpshuis de Schakel bar open 20:30 uur
  2 dec. De Koegang nr. 23
  8 dec. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
  9 dec. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
10 dec. PCOB; Hr. Harm Tibben, Mechanisatie in de landbouw Vroeger en nu
10  dec. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 
Koekangerveld - 10.00 uur

Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


