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Herfst(bladeren) voor de één inspiratie, voor een ander ergernis.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
12 nov. H.A. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  
 15.30 uur Ds. H.M. Smit Zuidwolde 
19 nov 11.00 uur Ds. E. Woudt Hardenberg 
 15.30 uur Ds. R.M. Meijer Meppel 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
12 nov. 10.00 Mw. ds. H.E.J. de Graaf Koekange
19 nov. 10.00 Ds. J.W. Muis  
     
Protestantse Gemeente Koekange
12  nov. 9.30 uur Dhr. A. Lowijs Noordscheschut 
19  nov. 9.30 uur Dhr. B. Metselaar Beilen 

Kerkdiensten

Drentse Oudejaarsconference 2017

Op vrijdag 15 december gaat de cabaretgroep ReuRing uit Zuidwolde een 
Drentse Oudejaarsconference opvoeren in Dorpshuis de Schakel.  De naam 
van de conference is ‘Zo Dreins kan het weden’. De spits wordt hier in 
Koekange afgebeten om daarna verder De Wolden in te trekken en te eindi-
gen in de Tamboer in Hoogeveen. 
De cabaretgroep ReuRing is zes jaar geleden onstaan en heeft vijf keer een 
oudejaarsconference gemaakt over Zuidwolde. De groep bestond uit vijf 
personen maar twee zijn er mee gestopt en nu gaan ze in afgeslankte vorm 
verder. Het cabaret zit deze dame en twee heren in het bloed. En zo hadden 
ze bedacht om een conference te maken over Drenthe. De groep bestaat 
uit Cisca den Uil, Jaap Wieken en Koop Drost allen uit Zuidwolde, alhoewel 
de vader van Koop Drost, Roelof Harm Drost geboren is in Koekange en op 
latere leeftijd verhuisd is naar Zuidwolde. Helaas is hij niet meer onder ons. 
De conference gaat over Drenthe want ondanks ze in het westen zeggen dat 
Drenthe saai en een achtergebleven gebied is, gebeurt er van alles in onze 
provincie. Ook is deze avond tijd ingeruimd voor Koekange zelf, want ook 
hier in Koekange gebeurt genoeg. Het wordt een gezellige avond met zang, 
conference en een gedicht. Dus wie van lachen en gezelligheid houdt, mag 
deze avond niet missen.
Drentse Oudejaarsconference Zo Dreins kan het weden op vrijdag 15 decem-
ber om 20.00 uur (zaal open 19.00 uur) in het dorpshuis De Schakel. Kaarten 
kosten 10 euro per stuk (incl. 1 koffie of thee) en verkrijgbaar op de avond 
zelf, maar ook in de voorverkoop bij Dorpshuis De Schakel en bij Spar en 
Partyservice Koetsier aan de Dorpsstraat 26.
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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 grote Canadese gans 

Tijdens mijn studie biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen was 
een stage van zes maanden verplicht. In 1981 ben ik voor een half jaar naar 
Reading University in Engeland geweest, waar ik onderzoek deed aan blad-
luizen op graan. In die periode woonde ik op de campus van de universiteit 
in een van de studentenflats, in mijn geval Wessex Hall. De campus bestond 
naast de verschillende gebouwen uit een parkachtig landschap, met een 
aantal grote vijvers. Daar zag ik voor het eerst de grote Canadese gans. 
Deze viel niet alleen op door zijn zwarte kop met een karakteristieke witte 
halsband, maar logischerwijs ook door zijn grootte.
Zoals zijn naam het al aangeeft is het een forse vogel met een lengte van 
ongeveer een meter. Dit komt deels door zijn relatieve lange nek, maar voor-
al zijn lijf is omvangrijker dan bijvoorbeeld de grauwe gans. Het herkennen 
van de grote Canadese gans is niet zo moeilijk. Zijn verenkleed is groten-
deels bruingrijs, zijn hals en kop zijn zwart met op zijn keel en wangen een 
opvallende witte vlek. Zijn snavel en poten zijn zwart van kleur.
Uit zijn naam is eveneens af te leiden waar deze vogel van oorsprong van-
daan komt. Niet verrassend dat hij uit Noord-Amerika komt, waar hij in de 
zomer in de noordelijke streken broedt en in de winter naar de zuidelijke 
staten trekt om te overwinteren. Opvallend is dat dit trekgedrag in Europa 
is verdwenen, toen hij als volière- en parkvogel aan deze kant van de 
Atlantische Oceaan terecht kwam en vervolgens ontsnapte.
In Nederland is hij sinds 1974 als broedvogel geregistreerd. De eerste jaren 
in kleine aantallen, waarna het aan het eind van de vorige eeuw plotseling 
fors steeg. Tijdens de eeuwwisseling waren er al ongeveer 1200 broedparen 
en dat aantal neemt nog steeds toe. In ons land is de grote Canadese gans 
dan vrijwel overal te vinden, zolang er maar water in de buurt te vinden is. 
Denk hierbij onder andere aan vennen, veenmoerassen en waterrijke gras-
landgebieden.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Kerstbomen 
TE KOOP

Zowel Nordmann als Servische Spar.

GRATIS  bezorging  
binnen  Koekange!

Of stuur een mail naar:
kerstbomenkoekange@gmail.com

Bel voor meer informatie naar:
Jerrold: 06 154 417 35 
Ron:  06 290 811 67

Kerstbomen ook te bekijken vanaf 
6 December aan de Kerklaan 10

Verschillende afmetingen vanaf

 ¤14,95

s1,;,,/Y/enSho,r,
0 
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� pe Ver3eet-Me-n�-è� 
t . � 

voor al uw bloemwerk 
Schutstraat 106 7901 EH Hoogeveen 

Tel: 0528-274632 E-mail: marrybakker@gmail.com 

s1,;,,/Y/enSho,r,
0 

• -· 

� pe Ver3eet-Me-n�-è� 
t . � 

voor al uw bloemwerk 
Schutstraat 106 7901 EH Hoogeveen 

Tel: 0528-274632 E-mail: marrybakker@gmail.com 

Aangesloten bij
Topbloemen.nl en 

Euroflorist.nl

Voor 14.00 uur besteld, 
dezelfde dag geleverd.

Crea Cafés in de bibliotheken

Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die gepland staan in de bibli-
otheken in De Wolden. 9 november is het Crea Café in de bibliotheek in De 
Wijk van 14.00 tot 16.00 uur en op 14 november in Ruinerwold van 18.30 
tot 20.00 uur. 15 november bent u tussen 9.30 en 11.30 uur van harte wel-
kom in de bibliotheek in Ruinen en een dag later, op 16 november, tussen 
14.00 en 16.00 uur in de bibliotheek in Zuidwolde. Heeft u zin om creatief 
bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte uitgeno-
digd! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje meeneemt, 
maar mocht dit niet mogelijk zijn dan is er in de bibliotheek ook het één en 
ander aanwezig.  De Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, 
leden en niet- leden van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor u klaar en 
de toegang is gratis. De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken en 
Welzijn De Wolden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
betreffende bibliotheek of kijk op www.welzijndewolden.nl.

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Bedankt

Wij willen een ieder hartelijk bedanken, voor het meeleven, na het ernstig 
ongeluk op 22 augustus. 
Voor de vele kaarten en attenties, het was een steuntje in de rug.           

 Vriendelijke groeten, 
Woutje Willem Kraaij
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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

- 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

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

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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Voorlichtingsavond over uilen in Koekange

Vogelwerkgroep Vliegvlug 
uit Meppel is dit jaar van 
start gegaan met de werk-
zaamheden voor de kerk- 
en steenuilen in het gebied 
Koekange en De Wijk. 
De heer Bisschop uit De Wijk 
heeft dit werk jarenlang 
gedaan, maar is er nu mee 
gestopt. Tijdens een overleg 
met aangrenzende vogel-
werkgroepen bleek dat er 
in dit gebied geen personen 
waren, die de werkzaamhe-
den wilden overnemen. Vogelwerkgroep Vliegvlug heeft toen aangeboden 
om een gedeelte van het werkgebied van de heer Bisschop over te nemen 
voor een proeftijd van een jaar. De nestkasten die zich in Broekhuizen, de 
Schiphorst, De Wijk, gedeelte van de Stapel, Koekangerveld en Koekange  
bevinden, worden nu dus bijgehouden door de vogelwerkgroep Vliegvlug. 

Inmiddels is door de vogelwerkgroep besloten om ook de komende jaren 
het uilenwerk in dit gebied voort te zetten. Door middel van het ophangen 
van nestkasten, het controleren en schoonmaken ervan en  het ringen van 
de jonge uilen probeert de vogelwerkgroep de populatie uilen in het gebied 
in stand te houden.

De vogelwerkgroep zal tijdens een voorlichtingsavond, die wordt gehouden 
op 22 november, aanvang 20.00 uur in het dorpshuis “De Schakel”, Prinses 
Margrietlaan 1 in Koekange, een presentatie geven over o.a. uilen. Iedereen, 
die de natuur een warm hart toedraagt, is welkom. 

Lammert van der Heide
uitvaartverzorger

voor wederzijds vertrouwen

Berghuizen 18
7961 LT Ruinerwold

0522 451039 / 06 31932952 
lammert.v.d.heide@gmail.com

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

In samenwerking met Uitvaartverzorging Kiers

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

Lammert van der Heide
uitvaartverzorger

voor wederzijds vertrouwen

Berghuizen 18
7961 LT Ruinerwold

0522 451039 / 06 31932952 
lammert.v.d.heide@gmail.com

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

In samenwerking met Uitvaartverzorging Kiers

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

Lammert van der Heide
uitvaartverzorger

voor wederzijds vertrouwen

Berghuizen 18
7961 LT Ruinerwold

0522 451039 / 06 31932952 
lammert.v.d.heide@gmail.com

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

In samenwerking met Uitvaartverzorging Kiers

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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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

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

12 november Bach Cantate

Zondagmiddag 12 november om 15.00 uur wordt in de Hervormde kerk te 
Ruinerwold (Blijdenstein) weer een cantatedienst gehouden. Het Sallands 
Bach Cantate Koor en Ensemble o.l.v. Leendert Runia zal “Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit” (BWV 106) en enkele kleinere stukken ten gehore brengen.
Vanaf 14.30 uur is de kerk open. De toegang is gratis, maar wel wordt een 
collecte gehouden voor de onkosten waarbij een bedrag tussen € 5 en € 10 
p.p. ons een eind in de goede richting zou helpen.

Ds. Roelof Kloosterziel



9

                                                                                     

                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedicure Praktijk Jomas 
 
Sabine ter Meer 
Dorpsstraat 84 
7958 RR Koekange 
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

 06-15102936
 

 
 
Voetverzorging 

Bodysugaring 
 Voetmassage 

   Gelpolish 
 
 
 

 

Startavond OVK een groot succes  

De startavond van de ondernemndersvereniging ‘nieuwe stijl” was vrijdag-
avond 6 oktober een groot succes. Niet alleen was de zaal van De Schakel tot 
de nok toe gevuld met ondernemers, ook het ledenaantal van de vernieuwde 
OVK kreeg een flinke boost. Het ledenaantal is inmiddels al verdubbeld en 
de aanmeldingen druppelen nu nog steeds binnen.
Namens de gemeente leverde wethouder en dorpsgenoot Jan ten Kate een 
bijdrage. Hij benadrukte het belang van een samenwerking tussen onderne-
mers in een dorp als Koekange. 
Na de pauze stapte gastspreker Erik Hulzebosch het podium op. De 
schaatser vertelde over zijn eigen leven en de kracht van samenwerking. 
Hulzebosch komt zelf uit een ondernemersfamilie en snapte het doel van de 
avond daarom maar al te goed.
Vrijdag 10 november houdt de OVK een bijzondere ledenvergadering voor 
alle leden om 20.00 uur in dorpshuis De Schakel. Bent u ondernemer en wilt 
u zich ook bij ons aansluiten? Dan bent u ook deze avond van harte welkom.
Voor vragen kunt u mailen naar ovk.koekange@gmail.com of stuur ons een 
bericht via onze facebookpagina. Bellen mag ook naar Anneke Westenbroek 
0522 451406.

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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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp

Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Dinsdagmiddag 28 november 2017 

Najaarsmarkt in ‘t Hof van Koekange 

Van 14.00-17.00 uur, komt allen!   

 

Bezoek de gezellige koffiecorner met heerlijke  
eigen gebakken waren, doe mee met de  
verloting en kom langs bij onze kramen  
met mooie zelfgemaakte spullen.  
 
Deze middag wordt met gezellige  
muziek omlijst!  
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Rond de tafel gesprek 5 oktober 2017

Op donderdagavond 5 oktober werd het vijfde Rond de tafel gesprek gehou-
den in Dorpshuis de Schakel, op uitnodiging van Welzijn de Wolden en 
Belangenvereniging Koekange e.o.
Op deze avond waren er initiatiefnemers vanuit de Speeltuinvereniging de 
Hommel, Dorpshuis de Schakel, Stichting Welzijn de Wolden, Vitesse ‘63, 
Belangenvereniging Koekange, Oud en Nieuwviering en enkele belangstel-
lende. De initiatieven van voorgaande bijeenkomsten zijn besproken en het is 
mooi om te zien dat er al het een en ander gerealiseerd wordt. Zo is de speel-
tuinvereniging bezig met de renovatie van de grote speeltuin, is de renovatie 
van het dak van  het Dorpshuis een feit en heeft het al nieuwe plannen voor 
het Platte Dakkie. De werkgroep van het  voetpad Kerklaan-Stationsweg ook 
nog steeds druk bezig met fondsen werven. Al met al genoeg plannen! Deze 
avond is ook de Oud en Nieuwviering uitvoerig behandeld, de jeugd is hier 
actief mee bezig in samenwerking met de gemeente en de wijkagent. Ook 
is er goed nieuws voor de leden van Vitesse’63, het kunstgrasveld gaat er 
komen! Als alles goed gaat, gaat volgend jaar de schop de grond in. 
Het is mooi om te zien dat er initiatieven bedacht worden in de samenleving 
en dat deze handen en voeten krijgen door er gezamenlijk de schouders 
eronder te zetten! 
De ideeën en wensen zijn van en voor de inwoners van Koekange. Het is 
dan ook van belang dat mensen steeds nieuwe ideeën blijven ontwikkelen. 
Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor verenigingen en andere 
instanties, maar voor alle inwoners van Koekange. Dus hebt u een idee of 
een initiatief, sluit u dan bij de volgende bijeenkomst aan want samen krijg 
je dingen voor elkaar!
De Belangenvereniging en Welzijn de Wolden merken dat deze bijeenkom-
sten helpen om de juiste contacten te leggen. 
Het was wederom een interessant overleg waar contacten worden gelegd en 
kennis wordt gedeeld. In maart 2018, exacte datum volgt nog, zal er voor de 
zesde keer een Rond de tafel gesprek georganiseerd worden. In de tussentijd 
wensen wij een ieder succes met het verder uitwerken van alle initiatieven.  
Koekange is actief en zorgzaam zo blijkt maar weer.

Welzijn De Wolden en de Belangenvereniging Koekange en omgeving
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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 

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

 
Deze Koegang bij de Spar 

 

 

 
Vanaf zaterdag 11 november  

is er weer heerlijke zelfgemaakte snert 
Vanaf 11.30 uur  

  

 
Deze Koegang bij de Spar 

 

 

 
Vanaf zaterdag 11 november  

is er weer heerlijke zelfgemaakte snert 
Vanaf 11.30 uur  
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Allemaal Op Een Rij - deel 1: De Koe  

Helaas; het kan verkeren. Zo ben je tijdens wat wekelijkse tuinierwerk best 
wel vaak in het gezelschap van nieuwsgierige koeien-pinken-vaarzen als je 
ze begroet of roept, zo is er na vele jaren die plotselinge leegte en stilte om 
mij heen. Het valt sinds afgelopen voorjaar (en tot op de dag van vandaag) 
gewoon op dat Jan Oshaar, als buurman van mijn kennis Marijke, na lang wik-
ken en wegen toch maar was gestopt met zijn melkveehouderij. Erg jammer; 
die lege weilanden nu als aangezicht (behalve met vogels dan), geen gazon-
randen meer kaal etend door zijn grazers tijdens mijn maaien (ze hielpen 
lekker mee zogezegd), geen horens meer te bewonderen (bleef mooi om te 
zien), geen luid geloei meer als Jan in aantocht was (hij kende al zijn beesten 
uit zijn hoofd), geen kalfjes meer aan de hand (als ze al dichtbij kwamen voor 
een aai) en geen drukte meer op of rond het erf (trekkers-melktankwagen-
mestafvoer-onderhoud materieel etc). Gelukkig kan ik middels foto’s nog wél 
genieten van zijn verdwenen veestapel. Zo had ik een deel van zijn kudde 
in het najaar van 
2016 plots voor mijn 
neus op een rij, met 
naar wat dus later 
bleek, hun afscheids-
concert wat ik orkes-
treerde (dank aan 
Dick die snel een 
kiekje schoot van dit 
bijzondere moment).
Het ga je goed Jan. 
Volgende keer deel 2 
uit mijn KPK trilogie: 
dan over Het Paard. 

Hartelijke groet, 
Wout   Het loeikoor op een rij met dirigent

www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Textieldruk 
en borduren
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“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

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

Workshop ‘Spreken in het openbaar’

Een presentatie voor een groep collega’s of voor een zaal met belangstellen-
den? Voor veel mensen een enorme uitdaging!
In deze voorbeelden is het van belang jezelf goed te presenteren. 
Vanzelfsprekend is een goede voorbereiding van groot belang. Wie is je doel-
groep? Wat is hun kennisniveau en wat beoog je met de presentatie? Allemaal 
vragen die je jezelf vooraf moet stellen. Tijdens de presentatie is een losse 
houding, een prettige stem en een goede inhoud van belang. Tijdens de 
workshop zal Jeanette gaan oefenen met de deelnemers. Daarnaast geeft ze 
handvatten voor een goede presentatie zodat de zenuwen niet de overhand 
krijgen. Haar stelling is dat iedereen kan leren presenteren.
De training is geschikt voor iedereen die af en toe moeten spreken voor een 
groep en dat beter onder de knie willen krijgen. De workshop vindt plaats 
op dinsdag 21 november in ontmoetingscentrum De Havezate te De Wijk 
van 19.00 – 22.00 uur. Workshopleider deze avond is Jeanette Brouwer van 
‘Jeanette Brouwer, Verandermanagement en Presentatie’. De kosten bedragen 
€ 15,- incl. koffie, thee en koek

Meer informatie en/ of aanmelden voor de workshop kan via www.vipde-
wolden.nl of neem contact op met Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander van 
het ViP De Wolden via tel. 0528 – 378686 of via mail info@vipdewolden.nl.
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Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

www.zzwd.nl 
Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

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

Kunstveiling

Op zaterdag 25 november bent u welkom op de vervolgveiling van het 
gemeentelijk kunstbezit. Het gaat hier om werken die bedoeld waren voor 
de op te richten Artotheek, die evenwel niet van de grond gekomen is. Deze 
werken -doorgaans van iets hoger niveau dan de eerder geveilde schilde-
rijen- worden opnieuw aan de man gebracht door veilingmeester Henk 
Tissing. U kunt de “kunstschatten” komen bezichtigen vanaf 12.30 uur, 
waarna om 14.00 uur de veiling plaats zal vinden.



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
Volgende uitgave 22 november 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 16 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  8 nov. De Koegang nr. 21
10 nov. Bijzondere ledenvergadering OVK - De Schakel - 20.00 uur
11 nov. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
11 nov. Regioconcert vier mannenkoren - Kerk IJhorst - 20.00 uur
12 nov. Bach Cantate - Herv. kerk Blijdenstein - 15.00 uur
14 nov.  Houtcultuur en houtonderzoek, lezing Prof. dr. Pieter Baas, botanicus 

- de Veldhoek Koekangerveld - 19.30 uur
17 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
18 nov. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
18 nov. Greppeltocht
21 nov.  Workshop ‘Spreken in het openbaar’ - De Havezate, de Wijk - 19.00-

22.00 uur
22 nov. De Koegang nr. 22
22 nov. Voorlichtingsavond over uilen - De Schakel - 20.00 uur
24 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
24 nov. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
25 nov. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur 
28 nov. Najaarsmarkt - ‘t Hof van Koekange - 14.00-17.00 uur
28 nov.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  1 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 dec. De Koegang nr. 23
  9 dec. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  9 dec.  Winterconcert Chr. muziekvereniging de Bergklanken - dorpshuis 

Buddingehof Ruinerwold - 19.30 uur 
15 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 dec. Drentse Oudejaarsconference - De Schakel - 20.00 uur
16 dec. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
19 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


