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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
10 dec 11.00 uur Ds. L. Sollie Meppel 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk  
17 dec 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  
 15.30 uur Ds. v. ‘t Foort  

Gereformeerde kerk, Berghuizen
10 dec. 10.00 uur Mw. ds. M. Develing Nieuwleusen Advent
17 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Advent

Protestantse Gemeente Koekange
10 dec. 9.30 uur Ds. G. Naber Ruinen 2e advent
17 dec. 9.30 uur Mw. T. Koster Meppel 3e advent

Kerkdiensten

ReuRing presenteert i.s.m. Dorpshuis De Schakel 

Drentse Oudejaarsconference 2017

‘Zo Dreins kan het weden’
Op vrijdag 15 december 

in Dorpshuis De Schakel in Koekange

Kaarten kosten 10 euro per stuk (incl. 1 koffie of thee) 
Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar Dorpshuis de Schakel en 

Spar en Partyservice Koetsier aan de Dorpsstraat 26.

 Dus als je van lachen en gezelligheid houdt 
mag je deze avond niet missen

Want het leven is een roggeveld dat meijd wodt met de zeinde 
En of het mét of tegen valt dat mark ie an het einde

Let op!
De volgende Koegang is de laatste van 2017.

Wilt u adverteren met een kerstgroet? Bel of mail ons dan.
Tel. 0522 255 449 of dekoegang@kleen.nl
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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 wintervlinders

De pepernoten zijn (bijna) de winkel uit en in de meeste winkelstraten brandt 
de kerstverlichting. De dagen worden korter en het weer is niet om over 
naar huis te schrijven. Kortom de winter staat voor de deur. In de natuur is 
er logischerwijs veel minder activiteit dan in de zomer. Veel bomen hebben 
hun bladeren al lang laten vallen en veel kruiden hebben zich onder de grond 
teruggetrokken. Insecten zie je eveneens niet meer. Niet een periode om het 
over vlinders te hebben. Die hebben zich toch allemaal teruggetrokken?
Niets is minder waar, zelfs in deze periode zijn er vlinders waar te nemen. 
Dan moet je niet denken aan de dagpauwoog of het koolwitje. Die zie je 
inderdaad in deze periode niet. Maar er bestaat een speciale databank voor 
planten en dieren en daar hebben onderzoekers alle waarnemingen vanaf 
2000 eens nagekeken. Daaruit bleek dat er in de tweede helft van november 
meer dan 300 soorten vlinders zijn waargenomen.
Nu zijn dat niet de soorten vlinders die je in de zomer overdag op een vlin-
derstruik tegenkomt. Er bestaan namelijk een zeer omvangrijke groep nacht-
vlinders. Zoals de naam al vermoedt zijn die ’s nachts actief. De nachtvlinders 
zijn onderverdeeld in micro-nachtvlinders en macro-nachtvlinders. Het mag 
duidelijk zijn dat het onderscheid tussen deze twee groepen voornamelijk 
gebaseerd is op hun grootte. Het herkennen van veel van deze nachtvlinders 
is voor een beginneling bijna niet te doen, met name die uit de micro-groep.
Hoewel het merendeel van de wintervlinders uit de micro-groep komen, zijn 
er ook exemplaren uit de macro-groep actief. De meeste daarvan hebben 
gelukkig een fatsoenlijke Nederlandse naam. Voorbeelden daarvan zijn de 
bosbesuil, de kromzitter en de wachtvlinder. Nu staan er in de winter weinig 
bloemen in bloem, hoe kom je dan achter welke nachtvlinders er rondvlie-
gen? Onderzoekers gebruiken dan een simpel hulpmiddeltje, ze smeren 
stroop of andere zoetigheid op een boomstam. De kans is groot dat derge-
lijke nachtvlinders daarop afkomen, die met een goede lamp te bekijken zijn. 
Verwacht echter geen kleurrijke insecten.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Allemaal op een rij - Deel 3: Een Kei  

Na deel 1 over Jan zonder koeien, deel 2 over paarden zonder Willem, nu het 
laatste deel uit mijn trilogie van Koegang stukjes. Het betreft een kei (3 zelfs) 
en het is KEIhard de waarheid wat ik hier neerschrijf. Afgelopen zomer werd 
ik door een groepje (vakantie) bejaarden voorbij gefietst, toen er plots eentje 
riep dat ze net Halfweg passeerden. Ik moest even snel schakelen in mijn 
hoofd, want voor zover ik wist zijn er wel een paar Halfwegjes in Nederland, 
maar niet hier. Of bedoelden ze het buurtschap Halfweg bij Staphorst? Maar 
ook dán nog waren ze een flink eind uit de richting. Ik kon ze gelukkig staan-
de houden en vroeg wat ze bedoelden en of ze hier wel goed zaten. Ja hoor; 
klonk het haast in koor en wijzend naar 3 keien op een rij. We fietsen hier wel 
vaker langs en als we die passeren dan zijn we gerekend vanaf de dorpsrand 
Koekange, na een boodschapje Sparren, ongeveer op de helft richting onze 
volgende stop, het restaurant voor koffie met gebak. Ik was stomverbaasd 
en zei dat ik dát wel eens uit zou zoeken en of ze gelijk hadden. Nou; ik kan 
ze dat gelijk wel geven. Als we hier niet gaan lopen muggenziften over wat 
(fiets)metertjes meer of minder, dan liggen die 3 keien inderdaad aardig op 
de helft. En vooruit: wie van U als lezer het adres (straatnaam+huisnummer) 
denkt te weten van de (woon)boerderij waar de 3 keien op rij zich bevin-
den, dan is een briefje met Uw EIGEN naam+adres en de oplossing welkom 
in de brievenbus van Sportlaan 19 (tot 1 week na het verschijnen van deze 
Koegang). Onder de goede inzenders verloot ik dan een doosje chocolade 
welke thuisbezorgd zal 
worden (oplossing en 
winnaar in de volgende 
Koegang). Dan ben ik 
nu met mijn K(oe)P(aard)
K(ei) op een rij trilogie 
uitgeschreven. 

Hartelijke groet, Wout Met de fiets voorbij 3 keien op een rij

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE



5

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

 
Deze Koegang bij de Spar 

 

 

 
Ook dit jaar bakken we weer 

heerlijke zelfgemaakte oliebollen 
 

elke zaterdag en op 28, 29 en 30 december 
 

 
 

H. Koetsier           Dorpsstraat 26 Koekange       T 0522-451331 
    www.sparkoekange.nl  

 
Deze Koegang bij de Spar 

 

 

 
Ook dit jaar bakken we weer 

heerlijke zelfgemaakte oliebollen 
 

elke zaterdag en op 28, 29 en 30 december 
 

 
 

H. Koetsier           Dorpsstraat 26 Koekange       T 0522-451331 
    www.sparkoekange.nl  
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Roelof
H O V E N I E R
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
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            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange

0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl

NIEUW

Samenwerking met 
orthopedagogisch bureau 
Fievelekwint Floreren:
Vergoede Dyslexie-behandelingen 
zijn weer mogelijk in RT-praktijk 
De Vlinder óf op de eigen school

Dyslexie Screening Test:
Om in korte tijd het risico 
op Dyslexie in te schatten
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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. Belangenvereniging Koekange

Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen 

terecht komt.

Belangenvereniging Koekange
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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

Affinity zoekt een sopraan!
 
Ongeveer een half jaar geleden is in Meppel een Close Harmony Groep opge-
richt; Affinity.
Het is een kleine, gezellige groep bestaande uit twee bassen, twee tenoren, 
drie alten en (nu nog) twee sopranen. Alle leden hebben ruime koorervaring. 
We oefenen eens in de twee weken in het centrum van Meppel.
Onze dirigente is Rosemary de Souza. Zij is heel ervaren, bevlogen en inspi-
rerend! Naast het instuderen van het repertoire wordt door haar ook de 
nodige aandacht besteed aan zangtechniek.
Ons doel is om in een gezellige sfeer met elkaar een goed resultaat te 
bereiken. Momenteel zijn we druk bezig een repertoire op te bouwen in een 
gevarieerd genre, dat we in de (nabije) toekomst graag eens aan een breder 
publiek willen laten horen.
Onze sopranen kunnen wel wat versterking gebruiken. Lijkt het je leuk om 
bij ons te komen zingen, neem dan contact met ons op voor meer informa-
tie: (06) 54756050.

Bergklanken in winterwonderland 

Bevries al je afspraken voor zaterdagavond 9 december, bevestig je winter-
banden onder de auto en kom naar het concert van muziekvereniging ‘De 
Bergklanken’. De muzikanten nemen je mee op reis door winterwonderland 
en laten je genieten van onder andere ‘Land of Legends’, ‘The power of your 
love’ en de soundtrack van de filmklassieker ‘Forrest Gump’. Op de koude 
winteravond klink ook de hartverwarmende stem van kleinkunstenaar Ken 
Besuijen, begeleid door de fanfare. Natuurlijk zullen de beginnende blazers 
van het BBB-orkest niet ontbreken. De Buddingehof in Ruinerwold opent z’n 
deuren om 19:00 uur, het concert begint om 19.30 uur. De entree bedraagt 
slechts € 5,-, terwijl kinderen t/m zestien jaar gratis naar binnen mogen.   
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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 

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 

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.

Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  
bij Maaltijdservice Thuis! 

Af en toe, 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 

Wij zoeken 
bezorgers !  
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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
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

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
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Kerstconcert
21 december a.s.

in het
Hof van Koekange

Door de gemengde zangvereniging
‘Kunst naar Kracht’
De Wijk-Koekange

Aanvang 14.00 uur

Mag ik mij even voorstellen

Ik ben Rennie Grootenhuis en ik ben 35 jaar oud.
In april 2003 ben ik gestart met de opleiding all-
round politieagent, ik heb de opleiding gevolgd 
in Leeuwarden. Toen ik in 2007 klaar was met de 
opleiding ben ik geplaatst in Hoogeveen.
Ik heb de afgelopen jaren heel wat verschillende 
dingen aangepakt binnen de politie. 
Nu vond ik het weer tijd voor wat anders. Toen ik 
hoorde dat er plaatsen voor wijkagenten vrij kwa-
men heb ik aan gegeven dat ik graag wijkagent 
wilde worden aangezien dit mooi aan sluit op mijn opleiding die ik gevolgd 
heb. 
Ik ben per 1 januari 2017 geplaats als wijkagent in de Wijk, Koekange en 
Koekangerveld. Ik heb veel zin in mijn taak als wijkagent. Ik vind het belang-
rijk om als aanspreekpunt voor de politie in uw gebied te fungeren, maar ik 
zal niet 24 uur per dag bereikbaar zijn.  Mocht u zaken hebben die u met 
mij wilt bespreken ben ik te bereiken via het algemene nummer 0900-8844 
of via mijn mailadres Rennie.grootenhuis@politie.nl.

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl
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M
eer info op

www.bix.

nl

Omschrijving : Perceel cultuurgrond gelegen aan de 
  Koekanger Dwarsdijk te Koekange;

Oppervlakte : 00.65.61 hectare;

Kadastrale aanduiding : Gemeente De Wijk, sectie I, 
  nummer 90, groot 00 ha 65 are 61 ca;

Ruilverkavelingsrente : Niet van toepassing;

Productierechten : Niet van toepassing;

Uitbetalingsrechten : Niet van toepassing;

Bergerslag 1a • 7951 DR  Staphorst
T 0522-464040 • E poortman@bix.nl

PERCEEL GROND 
GELEGEN AAN DE 

KOEKANGER DWARSDIJK
TE KOEKANGE

Prijs op aanvraag
Meer info op www.bix.nl
Of neem contact op 
met Jacob Vrieling 
via 06-53271521.
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

IJsvereniging “Voorwaarts”

IJsvereniging “Voorwaarts” houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op maan-
dag 18 december a.s. in dorpshuis De Schakel.
Aanvang 20.00 uur. Agenda ter tafel.   

Met vriendelijke groet, Het Bestuur
www.voorwaartskoekange.nl

    

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

Nu
Winter-
schilder-
korting

Kerstbomen
vanaf

e 5,-
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Gratis aangeboden
Zonnebank (Riho design)
Af te halen, Marterhaar  Wissel 2  (0528-250224 / 06-22234043)

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.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

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel
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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 brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 
uur aangevraagd is ligt deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.

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.

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

In format ie

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

VOEDING ALS MEDICIJN
Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

IK KAN JE HELPEN! 
Met advies en persoonlijke 
begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op mijn website 
of bel voor een afspraak.

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

______________________________________
_______________________

______________________________________
____



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 20 december 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 14 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  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. Vuurwerkshow - op het terrein bij Kuiper - 19.00 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
16 dec. Kerstmarkt - achter de kerk Berghuizen - 16.00-19.00 uur
19 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
20 dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2017
20 dec. Kerstworkshop - Pitch en Putt Koekange - deze datum is al vol
21 dec.  Kerstconcert Zangver. ’Kunst naar Kracht’ - Hof van Koekange - 14.00 uur
21 dec.  Kerstworkshop - Pitch en Putt Koekange - 19:30 uur - Opgeven via 

info@pitchenputtkoekange.nl
21, 22, 28, en 29 dec. 4-ballen biljarttoernooi Biljartvereniging De Veldhoek in 
 Koekangerveld
22 dec.  Landgoed kerstdiner - Landgoed Welgelegen
24 dec. Kerstnachtdienst - Dorpskerk Koekange - 22.15 uur
28 dec. Klaverjasmarathon berghuizen - aanvang 10.00 uur
29 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 jan.   Klaverjasmarathon Vitesse’63 - aanvang 10.00 uur
  9 jan.  De Koegang nr. 1
  9 jan.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
12 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
13 jan. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
20 jan. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
26 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 jan. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
27 jan. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur               
30 jan.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  9 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 feb. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
20 feb.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 feb. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur

26 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - basisschoolkinderen, 19.30 uur
27 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - middagvoorstelling 14.00 uur; 

avondvoorstelling 20.00 uur 


