
14e jaargang nr. 23 5 december 2018

Fo
to

’s
: 

A
g
ré

 v
an

 D
ijk

Bijzondere intocht van Sinterklaas in Koekange
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  9 dec. 11.00 uur Ds. P.J. de Haan Zwolle
 15.30 uur Ds. M. van Rijswijk 
16 dec. 11.00 uur Ds. M. van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. R.W.J. van Ommen Rouveen
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen
  9 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis 
16 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis 

Protestantse Gemeente Koekange
  9 dec.   9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen  2e Advent
16 dec.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   3e Advent

Kerkdiensten

De volgende Koegang is de laatste van dit jaar. 
Wilt u een kerstadvertentie plaatsen? Mail dan naar 

dekoegang@kleen.nl

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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 boommarter
De laatste jaren hoor je steeds vaker dat tijdens nachtelijke uren de bekabe-
ling rond een motor van een auto vernield is. Dat zijn nooit kwajongens-
streken, het is vrijwel altijd het werk van een steenmarter. Ik kan het weten, 
want toen ik ooit eens de buurman van mijn dochter, zij studeerde toen in 
Enschede, vroeg of hij zijn auto wilde wegzetten, stoof bij het starten een 
steenmarter onder zijn auto vandaan. Dit keer niet de bekabeling, maar de 
isolatie onder de motorkap was vernield.
Nu heeft de steenmarter een “broertje”, die tot op heden dergelijke fratsen 
niet uithaalt. Het is de boommarter en zoals zijn naam al doet vermoeden, 
leeft dit zoogdier voornamelijk in bosrijke gebieden. Denk bijvoorbeeld aan 
de Hoge Veluwe en het Drents-Friese Wold. Aangezien de boommarter aan 
een geleidelijke opmars bezig is, zijn er steeds meer (bos)gebieden waar 
deze goede klimmer zich vertoont.
Hoewel de boommarter een voorkeur voor bosrijke gebieden heeft, blijkt dat 
hij in sommige natte gebieden ook zijn weg weet te vinden. Dat bleek tijdens 
een lezing over het Nationaal Park Weerribben-Wieden, hij laat zich daar in 
de moerasbossen regelmatig zien. In eerste instantie werd gedacht aan de 
steenmarter, maar na bestudering van beelden van cameravallen bleek dat 
het toch om de boommarter ging. Hij vertoonde zelfs een soortgelijk gedrag 
als de steenmarter en het bleek dat hij goed kan zwemmen.
De reden van deze “vergissing” ligt in het feit dat de boommarter qua 
gedrag, grootte, vorm en kleur grote gelijkenis vertoont met de steenmarter. 
Beide zijn ongeveer driekwart meter lang, inclusief hun pluimstaart. Ze heb-
ben korte poten, een bruine vacht en een opvallende gele of witte bef. Hoe 
kun je ze dan in het veld uit elkaar houden? Let vooral op hun oren. Die van 
de boommarter zijn relatief groot (een beetje zoals die van Mickey Mouse) 
en tussen die twee oren is qua ruimte nauwelijks plek voor een denkbeeldig 
derde oor. Die van de steenmarter zijn kleiner, staan verder uit elkaar en er 
kan met gemak een denkbeeldig derde oor tussen. 

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Barcompetitie! Dorpshuis de Schakel

Volgend jaar bestaat Stichting Dorpshuis de Schakel 50 jaar! Alle reden voor 
meerdere feesten! 2019 zal dan ook volledig in het teken staan van feest en 
daar kun jij ook aan meewerken! 
De Activiteitencommissie organiseert namelijk een barcompetitie. Naast de 
vaste activiteiten (zoals toneel, greppeltocht, eindfeest) kunnen er in bepaal-
de maanden feesten/activiteiten worden georganiseerd. Dus kun jij, met je 
vriendengroep/keet/familie/collega’s of wie dan ook, een spetterend feest 
organiseren? Geef je dan z.s.m. op! Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1:
• Je geeft je op via de mail
• Je geeft aan welke maand jouw voorkeur geniet (maart, april, mei, septem-

ber of oktober). Let op! Wie het eerst komt wie het eerst maalt
• Er is dus nog ruimte voor 5 groepen!
Stap 2: 
• Je presenteert je idee(ën) aan de activiteitencommissie ter goedkeuring
• Je geeft aan welke avond in het weekend (20.00-02.00 uur), datum altijd 

in overleg
Stap 3:
• Je bent verantwoordelijk voor de complete organisatie (denk aan aankle-

ding, drinken schenken, schoonmaak etc.), natuurlijk is er begeleiding 
vanuit het Dorpshuis aanwezig 

• Je maakt je eigen kosten (denk aan aankleding, muziek etc.), inkoop van 
drinken wordt door het Dorpshuis gedaan

Stap 4:
• Een onvergetelijke avond met hopelijk een gigantische omzet!

Hoe win je? De groep met de meest ingeleverde consumptiemunten op de 
feestavond wint! Voor de deelnemende groepen wordt een totale prijzenpot 
van € 3600 beschikbaar gesteld waarbij het minimale winstbedrag € 300 
bedraagt. Gegarandeerd prijs! 
Opgave (alleen groep en maand, nog geen ideeën) geschiedt vóór 21 decem-
ber 2018 via dorpshuisdeschakel@gmail.com. Voor dringende vragen kun 
je contact opnemen met (Mike Tijmens) (0629052987) of (Ruben Keizer) 
(0611989650).
Alle festiviteiten worden beëindigd met een spetterend eindfeest, georgani-
seerd door de Activiteitencommissie, in december 2019. Tevens wordt op 
deze avond dan ook de winnaar bekend gemaakt! Kortom een super manier 
om het jubileumjaar mee af te sluiten.

De Activiteitencommissie 
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Kerstnachtdienst Koekange

Op maandagavond 24 december 2018 vieren we onze kerstnachtdienst in de 
protestantse kerk van Koekange. Thema is: In de kerststal. 
Medewerking wordt verleend door gospelkoor Testimony to the Lord o.l.v. 
Paula Claassen. Voorganger is ds. Henriëtte de Graaf, bijgestaan door de 
gezamenlijke dienstencommissie. 
U bent allen van harte uitgenodigd.
Aanvang: 22.00 uur / vanaf 21.45 uur inzingen!

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 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Kerstmarkt
Op zaterdag 15 december van 16.00 tot 19.00 uur gezellige Kerstmarkt 
achter de kerk in Berghuizen. Kom sfeer proeven en elkaar ontmoeten! Deze 
keer hebben we o.a. kerstbloemstukjes, -kaarten, -kandelaars, -kransen, 
Levend Tafelvoetbal…. en draaien we weer het Rad van Avontuur. Ook heer-
lijke snert, knieperties en oliebollen. Rond 17.30 uur is er een optreden van 
de jeugd van de Bergklanken.
Het goede doel is dit jaar ‘Kinderen van de Voedselbank de Wolden’, een 
ander deel voor het gezamenlijk kerkelijk jeugdwerk!!

Namens het hele Kerstmarktteam, 
Bea de Vries, 0522-451414, janbea48@gmail.com.
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Bloembollen voor nieuwe bibliotheekleden

Wie lid is van de bibliotheek kan een keuze 
maken uit heel veel boeken, e-books, tijdschrif-
ten, dvd’s  en muziek. Als lid kun je in iedere 
Drentse bibliotheek lenen en terugbrengen. 
Behalve lenen uit de  collectie van de eigen 
bibliotheek kun je ook alle materialen uit heel 
Drenthe gratis aanvragen. 
Iedereen die tussen 12 november en 12 janu-
ari een betaald lidmaatschap neemt, krijgt een 
grote krat met bloembollen. Want een goed 
verhaal geeft kleur aan je leven én aan je ach-
tertuin. De actie geldt voor alle bibliotheken 
in Drenthe en dus voor alle bibliotheken in de 
gemeente de Wolden. 
Naast het uitlenen is de bibliotheek de plek 
waar mensen heen kunnen om te ontdekken, te ontmoeten, te ontspannen 
en zich te ontwikkelen. In dat kader organiseren bibliotheken activiteiten als 
computercursussen, taallessen en voorleesuurtjes.

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen
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Kerst-
brunch

Kerstbrunch 
bij Pitch en Putt Koekange 

1e en 2e Kerstdag van 11.00 tot 14.00 uur
Reserveren verplicht
Volwassenen € 26,95 per persoon
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 2,00 per levensjaar.

 

Kerstbrunch bestaat uit:
 

Soepen 
Champignonsoep
Gevulde tomatensoep

Broodsoorten 
Maisbrood 
Bruinbrood 
Luxe broodjes 
Suikerbrood 
Croissants 
Kerstbrood

Belegsoorten 
Zoetwaren 
Coburgerham 
Paté 
Ham 
Diversen kaassoorten 
Brie 
Gerookte zalm

Warme gerechten 
Pasteitjes met    
 champignonragout 
Scrambled eggs 
Gekookte eitjes 
Beenham met  
 honing-mosterd 
Bacon 
Pannenkoekjes 

Salades 
Diversen groene 
 salades 
Huzarensalade 
Vers fruit 

Dranken 
Koffie/thee 
Melk Jus d’orange 
Fristi/chocomel 
Appelsap 
Ranja

Weerwille 16

7961 LV Ruinerwold

0522-452059

www.pitchenputtkoekange.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 

Begeleiden (startende) ondernemers

Verwerken financiële administratie

Verzorgen aangifte omzetbelasting 

Verzorgen loonadministratie

Samenstellen jaarrekening

Aangifte inkomsten-, loon- en vennoot-

schapsbelasting

Financieel en fiscaal advies

Hoge Linthorst 13 A 

7958 NZ  Koekange

Mob: 06 - 2128 8406

www.ocin.nl

NIEUW IN KOEKANGE !!!

Administratiekantoor
OCIN  Financial Services
Advisering, administratie, belastingen

Voor hulp bij dyslexie, 
dyscalculie en overige 

(leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 
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Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al u riool werkzaamheden 
   Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-30995067 

B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.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

Winteravondshow De Zuidwesthoek op 14 december

Op vrijdag 14 december wordt in de hallen van loonbedrijf Pieter van der 
Linde te Wanneperveen de jaarlijkse winteravondshow van tentoonstellings-
vereniging de Zuidwesthoek gehouden. Een show met mooie koeien, een 
kalvervoorbrengwedstrijd voor de jeugd en met een veiling voor het goede 
doel; dit jaar is dat hospice ‘het Riemkehuis’ in Steenwijk.
De winteravondshow staat elk jaar garant voor mooie koeien, veel vertier én 
gezelligheid voor jong en oud; dit alles in een sfeervol aangeklede hal door 
de leerlingen van opleidingscentrum Terra uit Meppel. Vanaf 18.30 uur bent 
u van harte welkom. Het loonbedrijf Pieter van der Linde is gelegen aan de 
Roekebosscheweg 3a in Wanneperveen. 
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Vertrek wethouder Jan ten Kate 
 
Wethouder Jan ten Kate (Gemeentebelangen) heeft op 22 november 2018 
tijdens de raadsbijeenkomst aangekondigd dat hij zijn functie per 18 
december neerlegt. Tot die tijd blijft hij zijn taken vervullen. Op 18 decem-
ber 2018 wordt Jan ten Kate geïnstalleerd als wethouder voor de gemeente 
Hardenberg. 
Jan ten Kate is de afgelopen zeventien jaar actief geweest in de politiek 
in De Wolden. In 2002 begon hij zijn politieke carrière als raadslid voor 
Gemeentebelangen, in 2006 werd hij fractievoorzitter. Sinds 2010 is hij 
wethouder.
Tijdens zijn wethouderschap had hij een diverse portefeuille. Waaronder 
de programma’s Duurzaam leven in De Wolden en De Wolden Onderneemt. 
Binnen deze programma’s was wethouder Jan ten Kate o.a. verantwoor-
delijk voor projecten zoals de Energietransitie, Vitale Vakantieparken, 
Centrumplannen, de Omgevingswet, de woningbouwopgave en Glasvezel 
De Wolden. 
Wethouder Jan ten Kate: “De afgelopen jaren kenmerken zich door de goede 
samenwerking, binnen het college, met de raad en vooral ook met inwoners 
en ondernemers van de gemeente. Ik kijk positief terug op mijn tijd bij 
gemeente De Wolden en nu is het moment daar voor een nieuwe uitdaging.”
Ronald Brouwer namens Gemeentebelangen: “Jan ten Kate en Gemeente-
belangen zijn bijna synoniemen met elkaar. Wij vinden het erg jammer dat 
hij weg gaat, maar gunnen hem deze nieuwe uitdaging bij de gemeente 
Hardenberg. Als fractie hebben wij het vertrouwen, niet om Jan ten Kate te 
vervangen, want hij is onvervangbaar, dat wij binnen onze partij genoeg 
talent hebben om deze functie te vervullen.”
Burgemeester Roger de Groot, namens college van burgemeester en wet-
houders en gemeenteraad, betreurt zijn vertrek en zegt: “met het vertrek 
van Jan ten Kate verliest De Wolden een betrokken, enthousiaste en ambiti-
euze wethouder. We respecteren zijn beslissing en wensen hem het beste in 
gemeente Hardenberg.” 
Er is in de week voor 18 december nog gelegenheid tot afscheid nemen, 
berichtgeving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie hem opvolgt. 

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
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KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

Vrijwillige Thuisondersteuning zoekt vrijwilligers! 
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) 
zoeken wij vanuit Welzijn de Wolden in samenwerking met ViP De Wolden, 
nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteu-
ning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je 
geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 11 december in 
Dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen. 
Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in Dorpshuis ’t Neie 
Punt in Ruinen. Aanmelden of meer info kan via info@vipdewolden.nl, tele-
fonisch via 0528-378686 of via de website www.vipdewolden.nl 

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Spar Koetsier Party Service 
7958 RN Koekange 
  

Bent u op zoek naar een prachtig Kerstpakket?? 
 

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw                  
of wie dan ook bedanken of verrassen? 

Dan hebben wij bij Spar Koekange een origineel en aantrekkelijk pakket. 
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook uw 
artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van.  
Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen. 
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen. 

Bijvoorbeeld: 

-Houdbare pakketten 
-Vers pakketten 
-Vleespakketten 
-Rollades 
-Non-food Pakketten 
- Of uw eigen idee 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Voor informatie of  een offerte  
Kunt u bellen met Spar Koekange     
Tel.  0522-451331        
Mail:  spar@koekange.com                 
U kunt ook langs komen.   
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Bent u op zoek naar een prachtig Kerstpakket?? 
 

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw                  
of wie dan ook bedanken of verrassen? 

Dan hebben wij bij Spar Koekange een origineel en aantrekkelijk pakket. 
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook 
uw artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van.  
Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen. 
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen. 

Bijvoorbeeld: 

-Houdbare pakketten 
-Vers pakketten 
-Vleespakketten 
-Rollades 
-Non-food Pakketten 
- Of uw eigen idee 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Voor informatie of  een offerte  
Kunt u bellen met Spar Koekange     
Tel.  0522-451331         
Mail:  spar@koekange.com                 
U kunt ook langskomen.   

  

 
  
Spar Koetsier Party Service 
7958 RN Koekange 
  

Bent u op zoek naar een prachtig Kerstpakket?? 
 

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw                  
of wie dan ook bedanken of verrassen? 

Dan hebben wij bij Spar Koekange een origineel en aantrekkelijk pakket. 
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook uw 
artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van.  
Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen. 
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen. 

Bijvoorbeeld: 

-Houdbare pakketten 
-Vers pakketten 
-Vleespakketten 
-Rollades 
-Non-food Pakketten 
- Of uw eigen idee 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Voor informatie of  een offerte  
Kunt u bellen met Spar Koekange     
Tel.  0522-451331        
Mail:  spar@koekange.com                 
U kunt ook langs komen.   

Bent u op zoek naar een mooi Kerstpakket?

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw 
of wie dan ook bedanken of verrassen?

Spar Koekange maakt voor u een origineel en aantrekkelijk pakket.
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook 
uw artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van. 

Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen.
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen.
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Muziekvereniging De Bergklanken organiseert Kerst Sing-in

Op zondag 16 december organiseert Christelijke muziek vereniging De 
Bergklanken een Kerst Sing-in. Tijdens de Kerst Sing-in kunt u luisteren naar 
muzikale Kerstklanken van de fanfare van de Bergklanken. Maar een Kerst 
Sing-in zou geen Sing-in zijn zonder samenzang. De muzikale stukken wor-
den afgewisseld met samenzang van bekende Kerstliederen, begeleid door 
de fanfare. Komt allen luisteren en meezingen. Zo kunnen we samen op 
weg naar het Kerstfeest. De Kerst Sing-in wordt gehouden in de kerk van 
Berghuizen en begint om 15.30 uur. 

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

Volop kerstbomen
Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Officiële opening kunstgrasveld Koekange 

Zaterdag 17 november heeft 
wethouder Jan van ’t Zand het 
nieuwe kunstgrasvoetbalveld 
bij Vitesse ’63 in Koekange 
geopend. 
Kunstgrasveld Koekange
Vitesse’63 heeft de afgelopen 
jaren een aanzienlijke groei van 
nieuwe leden gekend. Mede door 
de populariteit van het dames-
voetbal. In het kader van het 
project Hard Gras, in combinatie 
met de nieuwe woningbouw in Koekange, is besloten om een nieuw kunst-
grasveld aan te leggen zodat het sportpark toekomstbestendig kan worden 
ingezet. 
Voorbereidingen kunstgrasveld
Aan het begin van dit jaar is begonnen met de concrete voorbereidingen 
voor de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld voor Vitesse’63. Door de 
inrichting van het sportpark in Koekange, moesten we een creatieve oplos-
sing zoeken om het kunstgrasveld netjes in te passen. Hiervoor is een water-
gang gedempt en een houtwal verwijderd. 
Na aanbesteding van de werkzaamheden is aannemer Domo in het voorjaar 
begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld. Het veld is half augustus 
in gebruik genomen door de vereniging en de reacties van de spelers zijn 
positief.

Ledenvergadering IJsvereniging “Voorwaarts”

IJsvereniging “Voorwaarts” nodigt u uit voor de Ledenvergadering op  
10 december 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis de Schakel. 
U bent van harte welkom!

Het Bestuur
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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 19 december 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 13 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  5 dec. Klompje/schoentje halen bij Kuiper
  7 dec. Theelichtjestocht - start dorpshuis De Schakel - 18.00-19.00 uur
  7 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 dec. Ledenvergadering IJsvereniging ‘Voorwaarts’ - De Schakel - 20.00 uur
11 dec.  Informatiebijeenkomst Vrijwillige Thuisondersteuning - Dorpshuis  

‘t Neie Punt Ruinen - 14.30-15.30 uur
11 dec. Kerstworkshop - achterzaal De Schakel - 19.30 uur
13 dec. Kerstconcert; Roon Staal - Protestantse kerk - 20.00 uur
14 dec.  Winteravondshow De Zuidwesthoek - Loonbedrijf Pieter v.d. Linde, 

Roekebosscheweg 3a, Wanneperveen - 18.30 uur
14 dec. Vuurwerkshow Kuiper - vanaf 19.00 uur
15 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
15 dec. Kerstmarkt achter de kerk in Berghuizen 
16 dec. Kerst Sing-in De Bergklanken - Kerk Berghuizen - 15.30 uur
18 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2018
21 dec. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
21 dec. De lekkerste koopavond van het jaar bij de Spar
21 dec.  Landgoed kerstdiner - Landgoed Welgelegen - 18.30-22.30 uur
21 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 dec. Kerstnachtdienst - Prot. kerk - 21.45 uur
25-26 dec.  Kerstbrunch - Pitch en Putt Koekange - 11.00-14.00 uur - Reserveren 

verplicht
29 dec.  Klaverjasmarathon Berghuizen - aanvang 10.00 uur
  5 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - 10.00 uur
  8 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 
  8 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
11 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 jan. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
16 jan. De Koegang nr. 1
19 jan. Klaverjasmarathon - 9.30-21.30 uur
19 jan.  Concert Bergklanken - Herv. Kerk Blijdenstein - 19.30 uur
19 jan.  Pubquiz - Pitch en Putt Koekange - 20.00 uur - Teamticket € 7,50. 

Team bestaat uit maximaal 5 personen.

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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



VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ

 

HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL
06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR

   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

 

 
GEHEEL COMPLEET!

OP VOORRAAD!!

VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGSVOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

GEHELE VOORRAAD MOET WEG! 
ALLES GAAT WEG VOOR HALVE PRIJS

OPHEFFINGSUITVERKOOP

GEHELE VOORRAAD MOET WEG! 
ONZE BEDRIJFSLEIDER GAAT HET ONDERWIJS IN!!!

Nu of nooit!


