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De vuurwerkshow bij Kuiper was in het hele dorp te zien.
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Nestkasten bouwen in De Boerhoorn
Op donderdagochtend 27 december kunnen kinderen aan de slag met acti-
viteiten voor de vogels. 
Iedereen vanaf 6 jaar is welkom om onder begeleiding van vrijwilligers van 
de Natuurvereniging Zuidwolde nestkasten, vetbollen en pindasnoeren te 
komen maken. Ook kunnen uilenballen uitgeplozen worden om te bekijken 
wat vogels zoal eten.
De activiteiten zijn tussen 9.30 en 12.30 uur in ontmoetingscentrum De 
Boerhoorn in Zuidwolde. Deelname is gratis, ook voor begeleidende (groot)
ouders. Wel graag zelf een hamer, nijptang en (lichte) accuboor (bits hoeft 
niet) meenemen.

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhoutPrettige Feestdagen en een Groen 2019

Wij wensen u 

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig en Gezond 
NieuwjaarWeerwilleweg 20 - Koekange

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

Bouwbedrijf KRALE
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
23 dec. 11.00 uur Ds. L Sollie Meppel
 15.30 uur Ds. J Oosterbroek Ruinerwold
25 dec. 11.00 uur Ds. van Rijswijk  1e Kerstdag
30 dec. 11.00 uur Ds. J.H. Dunnewind Heemse
 15.30 uur Ds. M. van Rijswijk 
31 dec. 19.30 uur Ds. P.K. Meijer Meppel
  6 jan. HA 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  
 15.30 uur Ds. R. Meijer Meppel 
13 jan.  11.00 uur Ds. van ’t Foort   
 15.30 uur Ds. J. Dunnewind Heemse 
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen
23 dec. 10.00 uur Ds. R.D. van Hornsveld Den Ham
25 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Kerst
30 dec. 10.00 uur Ds. J. Stap Kolderveen
31 dec. 19.30 uur Ds. J.W. Muis Oudejaarsdag
  6 jan. 10.00 uur Ds. H. Linde Hoogeveen
13 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis Avondmaal

Protestantse Gemeente Koekange
23 dec.   9.30 uur Dhr. A. Lowijs Noordseschut 4e advent
24 dec. 22.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Kerstnacht
25 dec.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Kerst
30 dec.   9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle  
  6 jan.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof Koffiedrinken 
13 jan.   9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen  

Kerkdiensten

wenst u

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond 2019
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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 

Theelichtjestocht op 7 december

Ondanks het hele slechte weer ’s middags, veel improvisatie voor de orga-
nisatie, veel overleg, is de 1e Theelichtjestocht een feit, klokslag 19.00 uur 
was het droog en windstil....... Niet alle kaarsjes branden toen nog maar de 
vele vrijwilligers (40 totaal!!!) hebben heel goed hun best gedaan om al die 
duizenden lichtjes aan te steken. En wat was het sfeervol. Iedereen kreeg 
een bonnenboekje mee en een glow in the dark armbandje... In de kerk 
lekkere chocomelk en een kaarsje aansteken, onderweg een  marshmallow 
branden, richting het Hof van Koekange waar de kerstklanken klonken van 
de ‘Bergklanken’; richting Kia kantine waar een lekker kniepertie kon worden 
gegeten, bij Autobedrijf Slagter een heerlijk bakkie snert  en dan weer rich-
ting dorpshuis. De kids ff lekker in een donkere gymzaal met een lichtjesbal 
voetballen of gooien en de ouders even lekker nagenieten en nakletsen. 
G E W E L D I G wat een opkomst ongeveer 225 personen hebben meegewan-
deld. Deze tocht werd mede mogelijk gemaakt door  OVK bestuur,  heel veel 
ondernemers van Koekange,  Dorpsbelangen,  Jaarmarktcommissie,  dorps-
huis de Schakel en natuurlijk alle mensen die potjes hebben gespaard, gewel-
dig, zo’n 3500 potjes zijn binnengebracht binnen 3 weken. Wij willen ook 
alle vrijwilligers heel heel hartelijk danken voor hun inzet en wij hopen dat 
er volgend jaar een vervolg komt maar dan hopelijk zonder regen.....

Heeft of weet u iemand  
die voor een langere periode 
woonruimte voor 2 personen 

in Koekange verhuurd?  

Neem dan contact op met: N. Prins 

06-23615794

  famprins@gmail.com 

Heeft of weet u iemand  
die voor een langere periode 
woonruimte voor 2 personen 

in Koekange verhuurd?  

Neem dan contact op met: N. Prins 

06-23615794

  famprins@gmail.com 
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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 koolstofdioxide
Ongetwijfeld zal vrijwel iedereen geleerd hebben dat de mens de zuurstof uit 
de lucht nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Niet alleen wij hebben 
dat goedje nodig, alle op aarde levende dieren zijn daarvan afhankelijk. Bij 
ons komt via de longen het zuurstof in het bloed, die het vervolgens aflevert 
door het hele lichaam. In de lichaamscellen kan de zuurstof, via ingewik-
kelde chemische reacties, het voedsel omzetten in energie en bouwstoffen 
voor het lichaam.
Bij de omzetting van zuurstof komt koolstofdioxide, ook wel bekend als 
CO2, als een afvalproduct vrij. Logischerwijs ademen wij dus relatief veel 
CO2 uit. Nu zou je kunnen bedenken dat door alle dieren, gedurende de 
vele miljoenen jaren, zoveel CO2 hebben uitgeademd, dat leven op aarde 
niet meer mogelijk is. Gelukkig leven er op onze planeet planten, die in hun 
plantencellen CO2 en water omzetten in bouwstoffen en zuurstof. Kortom 
de aarde lijkt hiermee in balans te zijn.
De lucht die wij ademen bestaat voor ongeveer 20% uit zuurstof. De rest van 
onze lucht bestaat voornamelijk uit stikstof, bijna 80%. Minder dan één pro-
cent bestaat uit andere gassen, waaronder ook CO2. Nu lijkt die concentratie 
CO2 marginaal, maar dat is slechts schijn. Halverwege de 18e eeuw begon 
in Engeland de industriële revolutie, met een grootschalige productie van 
goederen. Daarvoor is veel brandstof nodig. In eerste instantie turf en kolen, 
later natuurlijk aardolie. Bij die verbranding van die brandstoffen komt veel 
CO2 vrij. Immers turf, kolen en aardolie zijn ooit ontstaan uit plantaardig 
materiaal.
De zon warmt al miljoenen jaren de aarde op en om qua temperatuur in 
evenwicht te blijven, straalt de aarde het overschoot aan warmte in de vorm 
van infraroodlicht weer uit. Sinds die industriële revolutie is de concentratie 
CO2 in de lucht bijna verdubbeld. Het probleem is nu dat CO2 de “slechte” 
eigenschap heeft om de uitgestraalde aardwarmte vast te houden. Zelfs in 
die relatief lage concentratie. Dit is één van de factoren voor de huidige 
opwarming van onze prachtige planeet.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Wij wensen je fijne feestdagen  
en een gezond en gelukkig nieuwjaar 

 
Heb je beschadigde natuurlijke nagels en wil je 
weer mooie nagels dan is een IBX behandeling 

iets voor jou! Maak dan snel een afspraak!! 
 

Cadeau TIP:  - diverse parfums ♀ en ♂  
     - een cadeaubon  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

Kerstknutselen in het Platte Dakkie

De kinderen uit Koekange zijn afgelopen week weer druk aan het knutselen 
geweest in het “Platte Dakkie”. Dit keer mochten ze een mooi knutselwerkje 
maken over het thema “kerst”. Er zijn weer heel veel mooie dingen gemaakt! 
Iedereen was erg enthousiast en het was een gezellige boel!
Langs deze weg willen wij dan ook ieder-
een bedanken die op ons gestemd heeft 
tijdens de Rabobank Coöperatieve weken. 
Het geld dat we hierbij gekregen heb-
ben, wordt straks weer gebruikt voor de 
inrichting van het “nieuwe plattedakkie”. 
We zijn er super blij mee!!
Wij als kinderclubwerk Koekange vin-
den het belangrijk dat alle kinderen in 
Koekange kunnen blijven knutselen, leren 
koken, figuurzagen, creatief met wol etc. 
etc. en zijn daarom nog op zoek naar 
vrijwilligers. Lijkt het je leuk om 6x per 
jaar een middagje club te begeleiden? Meld je dan nu aan!! Dit mag bij Jenny 
Mulder 06-15255377 of Esther Steenbergen 06-25588372.
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TRY OUT | SKIN EN RELAX
 
Anneke introduceert een nieuwe behandeling; 
Skin & Relax. Een heerlijke gezichtsbehandeling 
die in het teken staat van ontspannen.
 
Wat houdt Skin & Relax in? 
• Reinigingsmassage Silk
• Healthy reset massage
• Double cream mask
• Hoofdhuid- en oormassage
• Oog- en dagverzorging  

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406, www.kapsalonanneke.nl, info@kapsalonanneke.nl

Kom jij puur voor de ontspanning? 
Dan is deze behandeling echt iets voor jou.
In de maand januari voor een speciale 
TRY OUT prijs van e 39,95
(Ook leuk in de vorm van een kadobon voor 
onder de kerstboom)
 
Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2019 toe.

Hardloopwedstrijd in Koekange
Op 10 juni is het zover de eerste editie van Loop 
Rondje Koekange zal dan van start gaan.
Loop Rondje Koekange is een initiatief van BEEsports.
nl en Christina Tijmens.
Koekange was een van de weinige dorpen van 
Gemeente De Wolden waar nog geen hardloopwed-
strijd werd georganiseerd. Een gat om op te vullen, 
dus gebrainstormd en hier het resultaat.
Geen ultralange afstanden, maar afstanden die voor een ieder te lopen 
zijn. Jeugdlopen van 1 en 2,5 kilometer en een 5 en 10 kilometer voor vol-
wassenen en jeugd vanaf 15 jaar. Het parcours zal door de dorpskern van 
Koekange gaan, gedeeltelijk verhard en gedeeltelijk schelpenpaden. Start 
en finish zal in de buurt van de Sportlaan zijn. Inschrijving is inmiddels 
geopend. Dit kan via de website.
Wil jij je voorbereiden op het Loop Rondje Koekange dan kun je terecht bij 
Loopgroep Koekange. Deze loopgroep verzorgt looptrainingen op dinsdag-
avond. Onder leiding van ervaren trainers kun jij je perfect voorbereiden op 
de loopwedstrijd in Koekange.
Info over het trainen bij loopgroep Koekange (loopgroepkoekange@gmail.
com). Info over het Loop Rondje Koekange staat op www.looprondjekoe-
kange.nl of stuur een mail naar info@beesports.nl.
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Autobedrijf en 
Tankstation

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

Wij wensen 
iedereen 

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig en 
Gezond 2019! 

Wim, Janet, Esmé en Twan

Namens alle medewerkers wensen wij u 
prettige kerstdagen 
en een gezond 2019!!De Berken 11
Koekange
De Berken 11
Koekange

De Berken 11
Koekange

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons 
gestelde vertrouwen en hopen u ook in 2019 
weer van dienst te kunnen zijn.

- 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

Autobedrijf Slagter 

wenst iedereen 

Fijne Kerstdagen 
en een 

Goed 2019!
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Prettige Kerstdagen
en een

Kleurrijk 2019

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip 
in de wijde omgeving

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-21:00 uur
Zaterdag 08:00-17:00 uur

Plantenjacht in Zuidwolde

Natuurvereniging Zuidwolde organi-
seert 27 december een plantenexcur-
sie. Op uitnodiging van planteninstituut 
FLORON wordt gekeken naar wilde plan-
ten die in de winter bloeien. Start is om 
13.30 uur bij de Vlindertuin op het 
volkstuinencomplex in Zuidwolde 
(ingang aan de Westerveldseweg of ach-
ter Waardeel nr. 4). Vanaf 12.45 uur 
staat koffie en thee klaar aan Waardeel nr. 4.

In de winter is er nog genoeg bloeiends te vinden. Klein kruidkruid, 
Madeliefje en Paarse dovenetel lukt eigenlijk altijd. Vorig jaar vonden de 
deelnemers de Akkerereprijs (Veronica agrestis), een soort die in Drenthe 
bepaald niet algemeen is en nog nooit in onze buurt is waargenomen.
Iedereen kan meedoen aan de excursie. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wel graag aanmelden via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.
Bij zeer ongunstig winterweer gaat de plantenjacht niet door. Kijk voor de 
laatste informatie op www.natuurverenigingzuidwolde.nl.
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Stotijn notariaat & mediation neemt nieuwe vestiging 
Ruinerwold in gebruik

Dijkhuizen 7, Ruinerwold. Bij 
veel inwoners van Ruinerwold 
staat nog vers in het geheugen 
dat hier hun Gemeentehuis was 
gevestigd. Het oorspronkelijke 
pand werd hier in 1849 als eer-
ste gemeentehuis van Drenthe 
gebouwd. In 1903 werd het 
min of meer herbouwd en ver-
groot. Sinds de gemeentelijke 
herindeling heeft het pand zijn 
functie als gemeentehuis verlo-
ren. Tegenwoordig is het als ‘Businesscentrum Het Raadhuis’ in gebruik bij 
meerdere bedrijven en stichtingen. 
Toen er dit najaar kantoorruimte rechts aan de voorzijde bij de entree vrij-
kwam en notaris Johan Stotijn hierover in gesprek raakte met de eigenaar 
van het gebouw, hakte hij de knoop door om naar deze plek te verhuizen. Al 
in 2016 besloot Stotijn notariaat & mediation de dienstverlening wat dichter 
bij de klanten uit Ruinerwold en omgeving aan te bieden en vestigde het 
notariskantoor zich hier op het bedrijventerrein De Hoge Akkers. De locatie 
Dijkhuizen 7 heeft met haar trapgeveltjes en markante uurwerk een karak-
teristieke uitstraling. Bovendien heeft het een prominentere en herkenbare 
plek in het dorp, direct aan de rotonde. Bezoekers kunnen parkeren aan de 
overkant van het gebouw. 
De openingstijden van het full-service notariskantoor blijven in Ruinerwold 
vooralsnog op dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagochtend 
van 8.30 tot 12.30 uur. Vanzelfsprekend blijven klanten welkom op onze 
vestiging in de Wijk. Daar zijn we van maandag tot en met vrijdag van 08.30 
tot 17.00 uur geopend. Op dinsdag bovendien van 17.00 tot 20.00 uur.
Er is behoorlijk wat animo vanuit Ruinerwold, Ruinen en de omgeving. 

Mensen vinden het toch wel pret-
tig om dichter bij huis met ons om 
tafel te gaan. Ook voor ouderen 
is het een uitkomst, dat merken 
we. We zijn en blijven graag een 
notariskantoor dat voor iedereen 
toegankelijk en bereikbaar is, ook 
wat ligging betreft.

Meer informatie 
www.stotijnnotariaat.nl
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Verboden voor paarden

Vanaf 2005 woon ik met veel plezier op 
Broekhuizen, samen met mijn man en twee 
Noorse fjordpaarden. Hier in Drenthe kun 
je prachtig paardrijden in de bossen en 
natuurgebieden. Bijna elke zondag rijden 
wij samen, Tunprins en ik, een rondje bij 
huis. Dit doen wij al 14 jaar. Mooi rondje 
van bijna een uur. Wat schetst mijn verba-
zing, opeens zijn er op deze route borden geplaatst waarop staat ‘verboden 
voor paarden’. Ik heb contact gehad met Gemeente De Wolden, er is iemand 
geweest om samen met mij te kijken naar deze borden. Bij de gemeente is 
hierover niets bekend en zijn ook niet door hun geplaatst. Het zijn geen offi-
ciele borden, volgens de gemeente. Ze gaan het uitzoeken. Wij hebben ook 
geïnformeerd bij een bewoner langs de route en die weet ook niet waarom 
en door wie de borden zijn geplaatst. Ik rij al zoveel jaren langst deze paden. 
Mijn paard poept nooit op de fietspaden en als dat wel onverwachts gebeurd, 
ruimen wij het later op. Ik wil graag degene spreken die de borden geplaatst 
heeft en waarom. Email: henju@hetnet.nl of bellen naar 0646027035 

Met vriendelijke groeten, June Konings en paard Tunprins    

 
  

Party service
H. Koetsier-Koekange  T 0522-451331  www.sparkoekange.nl

Heerlijke

KERST 
VARKENSROLLADE

            Kilo  € 6,98
AANBIEDING geldig van 19-12-2018 tot 22-12-2018
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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

Op goede voet 2019 tegemoet
Wij wensen u een gelukkig en gezond nieuwjaar

Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • pedicurepraktijkbetty@outlook.com

Pedicure Praktijk Betty

12-uurs klaverjasmarathon

Op zaterdag 19 januari 2019 houden wij weer een 12 uur durende klaver-
jasmarathon. We beginnen ‘s morgens om 9.30 uur tot 21.30 uur. De kosten 
voor deze dag zijn 20 euro p.p. Dit is inclusief 2 maaltijden en inleg. Lijkt 
het jou leuk en gezellig om een dag te klaverjassen? Geef je dan op voor 15 
januari bij Henriette 0620022468 of bij Gerdine 0681471610.
We hopen jullie te zien op 19 januari.

Henriette en Gerdine

HAIR
FASHION
KOEKANGE

Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Hairfashion Koekange is 
gesloten van 27 december tot 
en met 31 december. 
Vanaf 2 januari zijn wij er weer.

 
Wij wensen iedereen fijne 

kerstdagen en een goed 2019.

Annemieke, Christina en José
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Speeltuinvereniging De Hommel-Koekange

Dag Hommels!
Binnenkort is het alweer kerstvakantie. We hebben de vol-
gende activiteiten voor jullie:
Alle Hommels die minimaal diploma A hebben, mogen vrijdag 4 januari 
discozwemmen in Staphorst. Om 18.30 uur vertrekken we vanaf de Prins 
Bernhardlaan. Om 21.00 uur is het tijd om af te drogen en weer naar huis te gaan.  
Logees kunnen mee tegen betaling van € 3,-. Dit graag vermelden bij de 
opgave.
Ouders, let op: uw kind moet vertrouwd zijn in het water en minimaal 
diploma A hebben. Indien gewenst kunt u mee zwemmen (entree dan zelf 
betalen).
Voor alle Hommels die nog GEEN zwemdiploma hebben is er op donderdag 
3 januari in het dorpshuis de voorstelling ‘Worteltjestaart’ van Rita Keep. Het 
begint om 10.00 uur en om 11.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald 
worden. Voor drinken en lekkers wordt gezorgd!
Aanmelden vóór maandag 31 december op svdehommel@hotmail.com. We 
gaan er van uit dat iedereen zelf vervoer regelt voor naar het zwembad 
vrijdag.
Graag tot dan!

Groeten van Het bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel

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

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond 2019
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Wedstrijduitslagen De Bosruiters

Vinkega
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur  2e met 191 punten
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur  2e met 195.5 punten

Veeningen 
Erin Krijt met Aron L1 dressuur 1e met 197 punten
Erin Krijt met Aron L1 dressuur 1e met 197.5 punten

Pesse
Marjolein Hilberts met Alanda- B M2 dressuur 1e met 200.5 punten
Marjolein Hilberts met Alanda- B M2 dressuur 2e met 198 punten

Egbert en Hennie Warnders wensen iedereen 

Prettige Kerstdagen en een Gezond 2019

Boekweitkamp 28
Ruinerwold

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
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9 
7958 SP  Koekange 

Mobiel 06-44167477 
www.hovenierroelofwestert.nl

Fijne Kerst 
en een 

Gezond 2019!

Ga genieten van het 
buitenleven thuis in 
het nieuwe jaar!

Ook in 2019 sta ik 
weer graag voor u klaar!
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Zingen in een (pop)koor, is dat wel leuk? 

We worden omringd door muziek. Overal in winkels en winkelcentra word je 
door muzikale klanken verwelkomd. Op radio en televisie hoor je niet alleen 
muziek als het om muziek gaat, maar zijn melodieën ook vaak op de achter-
grond van gesprekken te horen. Je zou bijna denken dat muziek altijd van 
buitenaf moet komen, maar dat hoeft gelukkig niet waar te zijn. 

Muziek doet iets met je
Zomaar ineens zit je vol met muziek. Misschien tikken je voeten ineens een ritme, 
of trommelen je vingers op tafel een vrolijk ritme mee met een liedje dat je op 
de radio hoort. Soms betrap je jezelf erop dat je een melodietje zachtjes mee-
neuriet, of sta je onder de douche een favoriet lied te galmen.. En laten we wel 
wezen, muziek maakt dat je je beter gaat voelen, dat je blijer wordt. Mooi toch? 

Niet alleen maar samen
Het kan al best leuk zijn om zelf muziek te maken, maar het is nog leuker 
om dat samen met anderen te doen.
Om samen muziek te maken kun je muziekinstrumenten gebruiken, maar 
ook gewoon je eigen stem. Je kunt gaan zingen in een duo, in een band of 
misschien in een koor. Als je samen zingt kun je elkaar helpen en versterken. 
En dat maakt het allemaal nóg mooier.
 
Aansluiten bij een koor
Je vindt het leuk om te zingen en je wilt er iets mee gaan doen? Nieuwe 
melodieën leren, aanwijzingen krijgen hoe je muzikaal het beste uit 
jezelf krijgt en bovendien wil je dat allemaal samen met anderen beleven! 

Popkoor “Nameless”  de Wijk-IJhorst biedt de mogelijkheid om jou dit muzi-
kale gevoel te laten ervaren. Iedere woensdagavond repeteren wij in zaal “de 
Burcht” op camping “de Vossenburcht” Bezoensweg 5 IJhorst. Sinds afgelo-
pen zomer staan wij onder bezielende leiding van de altijd enthousiaste diri-
gente Claudia Conijn.  Als één van de weinige popkoren beschikt “Nameless” 
over een eigen combo en dat is uniek.  En net als bij voetbal heeft “Nameless” 
ook een derde helft. Na afloop is het met z’n allen gezellig nazitten in “de 
Burcht” maar daar hoef je natuurlijk niet aan deel te nemen.
Ben jij nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website www.popkoorname-
less.nl en volg ons op facebook www.facebook.com/Popkoor-Nameless 
Wil jij ons eens horen zingen? Popkoor “Nameless” zingt zondagmiddag 23 
december meerdere keren tijdens “Songs in the City” te Meppel.
En natuurlijk ben jij iedere woensdagavond  vanaf 20.00 uur welkom  in “de 
Burcht” om eens te kijken, te luisteren en sfeer te proeven. 

Samen zingen in een koor, dat is gewoon erg leuk!!  
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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 

Fijne Feestdagen 

en een 

Goed Geknipt 2019

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

www.kapsalongejanca.nl
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Gemeente De Wolden gekozen als 
Koploper Cliëntondersteuning!

Gemeente De Wolden is uitgekozen als één van de veertien koplopers 
Cliëntenondersteuning in Nederland. 
Wethouder Jan van ’t Zand pitchte de ideeën van gemeente De Wolden in 
Almere tijdens een Koplopers bijeenkomst georganiseerd door de VNG: “Ons 
doel is dat inwoners snel en goed geholpen worden. Met onze vorm van  
cliëntondersteuning willen we meer doen dan alleen de wettelijke verplich-
ting. De ervaring van nu is dat men onnodig lang met een hulpvraag of 
probleem blijft rondlopen. De gemeente wil dit voorkomen door een andere 
invulling te geven aan cliëntondersteuning.  Door betere communicatie en 
duidelijke toegang, kunnen we eerder hulpvragen signaleren en hulp bieden. 
Hulp vragen, kan nu al bij cliëntondersteuners. Maar het kan nog beter!”
Met deze ambitie is gemeente De Wolden nu dus één van de koplopers van 
Nederland geworden.
 
Wat zijn cliëntondersteuners?
Cliëntondersteuners zijn professionals die inwoners helpen bij een hulp-
vraag of probleem over zaken als mantelzorg, Wet maatschappelijke onder-
steuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Participatiewet. In de gemeente 
De Wolden is een project gestart om cliëntondersteuning te verbeteren, in 
samenwerking met MEE Drenthe, Stichting Welzijn De Wolden en de Sociaal 
Ombudsvrouw Irma van Beek.

Project Koplopers Clientondersteuning
Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van gemeentekoe-
pel VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein, met financiering van het ministerie van VWS. Doel van het project 
is Cliëntondersteuning door te ontwikkelen. Van Koplopers wordt een rol als 
ambassadeur gevraagd voor de omliggende gemeenten. 

Samenwerkende instanties zijn:
MEE Drenthe: MEE geeft informatie en advies en ondersteunt mensen 
met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Kijk op 
www.meedrenthe.nl of bel: 0592-303999. 
Stichting Welzijn De Wolden: Welzijn De Wolden biedt vrij-toegankelijke zorg- 
en dienstverlening aan mensen, met of zonder beperking, die dit op de één 
of andere manier niet (meer) zelf kunnen organiseren of (nog) onvoldoende 
zelfredzaam zijn. Telefoonnummer 0528-378686.
Sociaal ombudsvrouw Irma van Beek: De sociaal ombudsvrouw is er voor 
inwoners die vragen, klachten hebben of iets missen bij de uitvoering van 
de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet door de gemeente. Telefoonnummer 
06-53800811.
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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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
STOTIJN 

notariaat & mediation

Let op! Op onze 
NIEUWE VESTIGING: 

Dijkhuizen 7 
in Ruinerwold

kunt u dinsdags van 
13.00 - 17.00 uur en 

vrijdags van 
8.30 - 12.30 uur 

terecht.

SCHENKINGEN DOEN? GOED, INTEGER EN MET AANDACHT 

GEREGELD VOOR U!
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Vanaf 1 januari 2019 blijft de deur bij Tandartspraktijk 
J.S. Visser te de Wijk gesloten.
Na 41 jaar zijn werk als tandarts uitgeoefend te hebben 
op de Dorpsstraat 80, is nu de tijd aangebroken, om ook 
wat meer vrije tijd te hebben.
De praktijk wordt overgenomen door Tandartspraktijk 
De Wijk, Dorpsstraat 10, 7957 AV De Wijk.

Het nieuw team staat daar voor u klaar vanaf 2 janauri 2019. Niet helemaal 
nieuw,  Annett, de assistente gaat ook daar weer aan de slag.
Mocht u het aardig vinden, om Sjoerd Visser de hand te drukken, zonder de 
tandheelkundige omgeving en de bekende witte jas, dan is daar de mogelijk-
heid voor op 5 januari 2019 in de Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. Vanaf 
15.30 uur. 

J.S. VISSER
TANDARTS

Kerst is een periode van terugblikken, maar ook van vooruitkijken naar 
de toekomst.
Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en dromen ,
wij wensen u veel geluk en vele mooie momenten met elkaar.
2019 wordt voor Dorpshuis de 
Schakel een bijzonder jubileumjaar, 
Op de drempel van het nieuwe 
jaar danken wij u voor het in ons 
gestelde vertrouwen en prettige 
samenwerking.
Wij wensen u fijne feestdagen 
en staan ook in 2019 als 
vanzelfsprekend weer voor u klaar!

Voor de vele hartverwarmende steunbetuigingen die wij mochten ontvan-
gen, na het overlijden van onze lieve man en vader 

Piet Hummel

willen wij via deze weg onze oprechte dank uitspreken. Met name het 
bezoek van zoveel buren, vrienden en bekenden tijdens de condoleance 
heeft ons erg goed gedaan!!
Via deze weg willen wij als kinderen, ook heel graag iedereen bedanken die 
altijd klaar stonden en staan voor onze vader en moeder!

Diet Hummel, kinderen en kleinkinderen

STICHTING DORPSHUIS

De Schakel
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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), 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 4 janu-
ari 2019 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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OLIEBOLLENACTIE 2018
Dit jaar verkopen Spar Koetsier en Korfbalvereniging K.I.A. weer oliebollen bij de 
winkel van Spar Koetsier. 

Dit jaar zijn de oliebollen verkrijgbaar op zaterdag 29 december (vanaf 08.00 uur) 
en maandag 31 december (vanaf 08.00 uur)!

Er kan van tevoren al besteld worden, dit kan per mail naar 

kia.koekange@hotmail.com

Snertwandeling op 28 december in Berghuizen

Kom de nieuwe wandelpaden ontdekken tij-
dens een lange of kortere wandeling in en om 
Berghuizen.
Al langere tijd wordt er door een aantal enthousi-
aste vrijwilligers gewerkt aan nieuwe wandelpa-
den langs bosranden, akkers en sloten. Hierdoor 
zijn er leuke ommetjes vanuit Berghuizen ont-
staan en tijdens de snertwandeling kunnen deze 
paden door wandelliefhebbers verkend worden. 
De tocht gaat zoveel mogelijk langs natuurlijke 
paden, dat loopt leuk maar houd er rekening mee 
dat het hier en daar wat nat en ruig kan zijn. 
De start is in het Dorpshuis ‘De Bargn’. Er kan 
gekozen worden voor een lange route van ca. 8 
km maar omdat de route uit twee lussen bestaat 
kan er ook gekozen worden voor een kortere versie. Starten kan tussen 9.00 
en 11.00 uur ’s ochtends. Onderweg krijg je een warme drank bij de thee-
schenkerij van Kwekerij van Dijk en na afloop kun je in het dorpshuis genie-
ten van een goed kop snert. Kosten voor deze tocht zijn 4 euro per persoon.
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Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

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

Gerrie Hempe-Prent (GB) voorgedragen als nieuwe wethou-
der gemeente De Wolden

Gerrie Hempen-Prent, huidige fractievoorzitter van 
Gemeentebelangen De Wolden is door de frac-
tie voorgedragen als opvolger van wethouder Jan 
ten Kate. Jan ten Kate wordt op 18 december 
2018 geïnstalleerd als wethouder van de gemeente 
Hardenberg.

Fractievoorzitter
Gerrie Hempen-Prent zit sinds 2014 in de gemeente-
raad voor Gemeentebelangen, ze is fractievoorzitter 
sinds maart 2018. 
Gerrie Hempen-Prent is nu zelfstandig ondernemer 
en eigenaar van Prent Vormgeving, zij rond haar 
werkzaamheden af voor haar onderneming en zal zich na haar benoeming 
fulltime inzetten als wethouder. 
Ronald Brouwer, vice-fractievoorzitter Gemeentebelangen: “Gerrie is zeer 
betrokken bij De Wolden. Als raadslid staat ze midden in onze Woldense 
maatschappij en dat zal ze als wethouder ook doen. Ze kan mensen verbin-
den met elkaar en is zeer waardevol voor onze gemeente.” 

Benoeming
Voor de benoeming van Gerrie Hempen-Prent als wethouder is de instem-
ming van de raad nodig. Dit gebeurt op 20 december 2018 tijdens de raads-
vergadering.
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www.kleen.nl

Prettige

Gelukkig
KERSTDAGEN

2019

Wandel de kerstkilo’s eraf bij Museum De Wemme

Museum De Wemme in Zuidwolde opent op tweede kerstdag haar deuren om 
ook dit jaar weer de “kerstkilo’s” eraf te kunnen wandelen. 
U kunt starten tussen 11.00 en 13.00 uur vanuit een in kerstsfeer ingericht 
Museum De Wemme aan de Burgemeester Tonckensstraat 49. Er kan geko-
zen worden uit twee afstanden: 5 of 10 kilometer. De prijs bedraagt € 4,00, 
inclusief twee consumpties. Kinderen tussen 4 en 12 jaar betalen hiervoor  
€ 1,00. Er is een pinautomaat in het museum aanwezig. 
De vrijwilligers van Stichting Promotie Zuidwolde en het museum hebben 
weer prachtige routes uitgezet. De wandeling gaat over mooie bos- en zand-
paden en kleine weggetjes rondom Zuidwolde. De routes zijn niet geschikt 
voor scootmobielen. De 5 km is wel goed te doen voor rollators en kin-
derwagens. Honden zijn ook van harte welkom, maar moeten wel de hele 
wandeling aangelijnd zijn. Bij de rustpunten staat voor alle wandelaars iets 
te drinken met wat lekkers klaar en voor de honden vers water. Kinderen 
kunnen een broodje bakken bij een vuurkorf en daarna vullen met een warm 
worstje. Een aantal Ekelbloazers, met hun midwinterhoorns, is ook aanwe-
zig, om met hun kenmerkende geluid iedereen een winters gevoel te geven. 
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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 16 januari 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 10 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

19 dec. De Koegang nr. 24
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
26 dec.  Kerstwandeling - start Museum De Wemme, Zuidwolde tussen 11.00 en 

13.00 uur
27 dec.  Nestkasten bouwen voor kinderen - De Boerhoorn, Zuidwolde - 9.30-

12.30 uur
27 dec. Plantenexcursie - Volkstuinencomplex Zuidwolde - 12.45 uur
28 dec. Snertwandeling - start Dorpshuis De Barg’n tussen 9.00 en 11.00 uur
29 dec. Oliebollenactie Spar Koetsier & KV KIA bij Spar Koetsier - vanaf 8.00 uur
29 dec.  Klaverjasmarathon Berghuizen - aanvang 10.00 uur
31 dec. Oliebollenactie Spar Koetsier & KV KIA bij Spar Koetsier - vanaf 8.00 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.
22 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 jan.  Kangoeroeclub KV KIA Kantine KV KIA 10.00-11.00 uur LET OP!!!!! 

ANDERE LOCATIE!!!!
29 jan.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 jan. De Koegang nr. 2
  2 feb.  Gezellige avond met Joop Akse  - Pitch en Putt Koekange - 21.00 uur - 
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


