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Iedereen kent de Drentse hunebedden, echter in Denemarken kom je ze 
in originele staat nog tegen. In sommige mag je inkruipen.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  3 nov. 11.00 uur Ds J vd Wetering  Tuk 
  !!!!!! 16.30 uur Ds S de Bruine Balkbrug 
  6 nov. 19.30 uur PK Meijer Meppel Dankdag
10 nov. HA 11.00 uur Ds A.J. Minnema Balkbrug 
 15.30 uur Ds R.P. Heij Heemse 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
  3 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  ZWO
  6 nov. 19.30 uur Ds. J.W. Muis  Dankdag
10 nov. 10.00 uur d.z.d.

Protestantse Gemeente Koekange
  3 nov 9.30 uur  Ds. Sarolea Meppel
10 nov. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Zo. na Dankstond

Kerkdiensten

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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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 ijsvogel 

Roodborstje tikt tegen ‘t raam, tik, tik, tik. Laat mij erin, laat mij erin.
Deze tekst komt uit een bekend kinderliedje. Echter de inhoud van de tekst 
strookt niet geheel met de waarheid. Niet dat een roodborst nooit tegen een 
raam zal tikken, dat komt wel eens voor. Sommige vogels zien namelijk in 
de reflectie in het raam een mogelijke rivaal in hun territorium en reageren 
op het spiegelbeeld. Maar niet omdat het naar binnen zou willen vanwege 
de kou.
Wat helaas veel vaker voorkomt is dat een vogel tegen een raam aan vliegt. 
Soms is het dan even buiten bewustzijn, maar helaas komt het ook voor dat 
het arme beestje de botsing niet overleeft. Dat overkwam onlangs Anneke 
Spin aan de Eggeweg, zij mailde mij daarover. Zij vond onder haar raam een 
dode ijsvogel. Nu heeft zij een paar vijvers in haar tuin en daar had zij wel 
eens een ijsvogel gezien. Zij vroeg zich derhalve af of zich misschien ijsvo-
gels in haar tuin gevestigd hadden. Alhoewel zij twijfelde toch een beetje, 
want zij verwachtte ijsvogels vooral bij stromend water.
Dat ijsvogels vaak te zien zijn bij stromend water heeft vooral te maken met 
het feit dat je daar langs de oevers steile wanden hebt. Daarin graaft de ijs-
vogel zijn nest uit. Dat nest kan wel een meter diep zijn en loopt altijd licht 
omhoog, zodat water er niet kan inregenen of instromen bij hoog water. Aan 
het eind van de tunnel is de nestkamer. Ruim genoeg voor de zes tot acht 
jonge ijsvogels, die er zich per broedsel in bevinden.
Ik denk dat er in Nederland weinig tuinen zijn, waarin ijsvogels zich kunnen 
vestigen, een enkel groot landgoed uitgezonderd. Echter dat wil niet zeggen 
dat de ijsvogel in een tuin kan voorkomen. Mits er een vijver aanwezig is 
met voldoende kleine vissen of andere waterbeestjes. Klaarblijkelijk voldoet 
de tuin aan de Eggeweg daaraan, Anneke mag trots zijn op haar prachtige 
blauwe gast.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Beste dorpsgenoten,

Hoe zou jij willen dat Koekange er over tien jaar uitziet? Welke keuzes zou je 
maken voor het dorp? Meer woningen, betere verbindingen, goede voorzie-
ningen en ruimte voor bedrijvigheid, of zit onze kwaliteit hem juist in meer 
rust en natuur, recreatie en woongenot voor jong en oud? Of kunnen we die 
functies slim met elkaar combineren? Het zijn keuzes die bepalen hoe we als 
dorp de aankomende jaren vorm geven aan onze omgeving, en hoe we hier 
samen met elkaar prettig kunnen wonen, werken en ontspannen.
De dorpsvisie van Koekange over de periode 2010-2020 heeft als goede 
leidraad gewerkt om als inwoners onze wensen over de eigen leefomge-
ving richting de gemeente en andere partijen weer te geven. Maar 2020 
komt met rasse schreden dichterbij, en onze dorpsvisie is dan ook aan een 
herziening toe. Want of we het nu leuk vinden of niet, er zullen een aantal 
maatschappelijke veranderingen op ons afkomen die ook Koekange niet 
ongemoeid zullen laten. Denk aan de gevolgen van vergrijzing en krimp van 
de plattelandsbevolking op het in standhouden van voorzieningen (zoals 
scholen, zorg, openbaar vervoer en winkels). Of denk aan de gevolgen van 
het Klimaatakkoord op de inrichting van ons landschap en onze gebouwen. 
Hoe willen we daar samen vorm aan geven, en hoe willen we voorkomen dat 
er niet voor ons, maar mét ons wordt beslist over deze thema’s?
Wil jij hierover meedenken? Dat kan! Dorpsbelangen Koekange e.o. heeft het 
voortouw genomen om een projectgroep samen te stellen die met de nieuwe 
dorpsvisie aan de slag kan. Daarin worden we ondersteund door o.a. de 
gemeente en de BOKD Drenthe. 
 
Heb jij al concrete ideeën voor een leefbaar Koekange, of wil je meepraten? 
Meld je dan nu aan! Dat kan door een korte e-mail te sturen naar belangen-
vereniging.koekange@gmail.com. 

 
Namens het bestuur van Belangenvereniging Koekange & omgeving,

Rudolf Bosch
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Rederijkerskamer UDI speelt ‘De Bunder’

De najaarsvoorstellingen van rederijkerskamer UDI staan voor de deur. Op 
zaterdag 2 en 9 november zijn alle toneelliefhebbers om 20.00 uur van harte 
welkom bij café Centraal in Ruinerwold. De middagvoorstelling wordt de 
eerste zaterdag van november opgevoerd om 14.00 uur. 
De rederijkerskamer speelt wederom een blijspel van Cees Verwaaijen, 
namelijk ‘De Bunder’. In het voorjaar bezocht de schrijver één van de 
voorstellingen van UDI en hij was erg enthousiast over de spelers. Iedere 
dinsdag- en donderdagavond wordt er weer druk gerepeteerd.  De hoofdrol 
wordt voor het eerst vertolkt door: Joost van ’t Zand. De regie is in handen 
van Elly Remmelts en Jan van Elp is souffleur. 

De Bunder - De kerk heeft een bunder grond te koop. Beginnend schrijver 
Bertram Slangeveste en zijn buurman Bob Kamphuis - veehouder - hebben 
beide interesse. De kerkenraad geeft echter de voorkeur aan een gezin of 
aankomend gezin. Kunnen beide aan deze wens voldoen?  

Kaartverkoop - Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn verkrijgbaar bij 
kapsalon Van den Berg en café Centraal. Leden betalen € 5,00 en niet-leden 
€ 7,50. De voorverkoop geldt niet voor de middagvoorstelling. Deze kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de kassa. Er zijn weer leuke prijzen te winnen tijdens 
de verloting. Muziek, geluid en verlichting wordt verzorgd door Bart Kiers.
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Hoveniersbedrijf

Denk aan de najaarsbeurt 
voor uw tuin

Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Stapelerweg 59a
De Wijk    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Wist u dat...                                                                                                                                           
Er sinds 1 oktober in Haarsalon Gejanca 
een massagepraktijk gevestigd is? 
Bodycare massages, zo heet mijn praktijk.

U kunt bij mij terecht voor klachtgerichte of ontspanningsmassages. 
Dit kan zijn een indiase hoofdmassage, algehele ontspanningsmassage 
of een heerlijke hotstone massage. Dit is een massage met warme stenen 
van 45 graden met een diep ontspannende werking in de spieren. 

| Massage bevordert de doorbloeding | 
| Helpt afvalstoffen afvoeren |
| Vermindert spierspanning | 
| Ontspannende werking |

U bent van harte welkom bij mij in de praktijk.
Op dinsdag ben ik overdag beschikbaar en op donderdag-
avond. Ik werk op afspraak.
Bel of app voor informatie of het maken van een afspraak 
naar Angela Ems – 06 207 337 75
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Kringloop pakt uit met kerstshow

Voor je het weet staan de kerstdagen weer voor de deur. Daarom start 
Kringloop De Wolden op vrijdagavond 1 november met de verkoop van 
kerstartikelen. Van 19.00 – 21.00 uur is er volop gezelligheid in de winkel.
Kortom, de hele winkel is dan weer kleurig en fleurig aangekleed met onge-
looflijk veel ballen, slingers, kerstbomen, adventstrapjes, kerstkaarten en 
andere kerstartikelen. Coördinator Gerrit Brink: ‘Er is heel veel binnen geko-
men. En dit wordt wekelijks aangevuld. Dus het loont zeker de moeite om 
regelmatig even terug te komen als u iets zoekt’. 
Hoewel er natuurlijk ook volop sinterklaascadeautjes te koop zijn, is de 
kerstman al geweest om aanwijzingen te geven over hoe, waar en vooral 
wat er in de winkel moet. 
Behalve dat is Kringloop de Wolden nu ook depothouder van Wecycle. ‘Dat 
betekent dat we nu alles waar een stekker aan zit kunnen aannemen’, aldus 
coördinator Gerrit Brink. ‘O.a. ook oude niet meer werkende tv’s etc.’

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

Weer een pubquiz in Berghuizen 1 november a.s. 
 
Vorig winterseizoen werd voor het eerst de Pubquiz Berghuizen gehouden in 
dorpshuis ‘de Barg’n’. Dat was een leuke avond met zeven teams, uitdagende 
vragen en een verrassende winnaar. De eerste keer was zeker een succes en 
voor herhaling vatbaar! Daarom gaat het team van de Pubquiz Berghuizen 
komend winterseizoen niet één maar twee keer een pubquiz houden: de 
wintertijdquiz op vrijdagavond 1 november a.s. en de schrikkelquiz op 28 
februari 2020. Dorpshuis de Barg’n, Berghuizen aanvang 20:00 uur, zaal 
open vanaf 19:30 uur. Deelname per team kost € 5. 
Dus doe weer mee aan deze leuke quiz met verrassende vragen over van 
alles. Teams van 4 tot 6 personen kunnen zich voor de wintertijdquiz van 1 
november a.s. opgeven bij het team Pubquiz Berghuizen: 
e-mail: shsteendam@gmail.com
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Vanaf zaterdag 

 2 november  
 

Heerlijke zelfgemaakte snert 
Vanaf 11:30 uur  
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Gratis proefles “Tai Chi Tao/Qigong” Koekange
Donderdag 7 november 2019 om 14.00 uur

Om kennis te maken met deze nieuw op te starten cursus Ta Chi Tao/Qigong 
nodigen we u graag uit mee te komen doen met een gratis proefles.
De les wordt gegeven in het Dorpshuis De Schakel te Koekange. 

Wat is Tai Chi en Qigong
Tai Chi is van oorsprong een eeuwenoude Chinese gevechtstechniek. Echter 
in de laatste honderd jaar is Tai Chi veranderd van vechtkunst tot bewegings-
leer. Het nog oudere Qigong is daar een van de fundamenten van. Qigong is 
een wetenschap over houding, beweging, ademhalen en het verbeteren van 
het functioneren van ons lichaam. 

Waarom Tai Chi Tao/Qigong
Veel mensen hebben baat bij het uitoefenen van Tai Chi Tao. De langzame 
oefeningen die begeleid worden met zachte muziek, hebben een zeer ont-
spannen effect op lichaam en geest. De bewegingen lopen vloeiend in elkaar 
over en samen met een juiste manier van ademhalen brengen we rust en 
balans in onszelf. 
De kracht van Tai Chi Tao zit in de aandacht die we in de bewegingen leggen 
en niet in de kracht of het uithoudingsvermogen van ons lichaam. 

Voor wie: Tai Chi Tao/Qigong is een bijzondere bewegingsleer die tot op 
hoge leeftijd kan worden beoefend. Ook bij een minder goede lichamelijke 
conditie kan men meedoen. De oefeningen worden staand uitgevoerd maar 
kunnen zo nodig ook zittend gedaan worden. 

Wat heeft u nodig: Gemakkelijk zittende kleding, bijvoorbeeld een trai-
ningsbroek, pantoffels of sokken.

Cursuskosten: Stempelkaart van 10 lessen voor € 80.

Waar: Dorpshuis De Schakel, Pr. Margrietlaan 1, 7958 SB Koekange.

Tot slot: Omdat we beginnen met een nieuwe groep kunnen we alleen bij 
voldoende aanmeldingen met de cursus van start. Graag zien we u dan elke 
donderdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Docente Angely Kok: Na de docentenopleiding bij “Tai Chi Tao Drenthe” 
in Hoogeveen behaalde Angely in 2014 het diploma Docent TaiChiTao/
Qigong. Zij is lid van de Oostelijke groep van Tai Chi Tao en Qigong leraren. 
website: www.akide.nl/nl/tai_chi_taoqigong/ contact: info@akide.nl
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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 

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

- 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

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
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Activiteiten Pitch en Putt

3 november Snerttoernooi, Koppeltoernooi, 2 rondes Greensome, € 22,50 
per persoon. Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl 0522-452059 
9 november Apres Ski Party. Aanvang 21:00 uur. Entree GRATIS
Apres Ski Party met DJ Robert van Drive in Vipers 
30 november Pokertoernooi. Inschrijven 18:45-19:30 uur. Aanmelden via 
lexkruger@outlook.com of via pokerlexie.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

Hallo lieve kinderen uit Koekange 
 
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover.
23 november komt Sinterklaas ook weer in Koekange.
Dit jaar verwachten we hem bij het Hof van Koekange. En wel om 13.00 uur 
heeft de sint en zijn pieten aangegeven. Vanuit het Hof zullen we een kleine 
optocht houden waarna we weer een mooi feest houden in het  dorpshuis.
Dit jaar heeft Sint weer iets anders in petto en mogen de ouders er ook bij 
zijn in het dorpshuis. Het grote feest is om ca 14.30 uur weer afgelopen en 
krijgen de kinderen weer een leuke traktatie mee. Het is voor kinderen tot 
en met groep 4. 
Tot dan allemaal! Groetjes, de Sinterklaascommissie

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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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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 .

Kosten particuliere advertenties:

Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Verslag inloopavond Familiepad

Op dinsdagavond 22 oktober werd in de De Schakel de inloopavond voor het 
Familiepad georganiseerd. 
Het Familiepad, een wandelpad langs de Koekanger Dwarsdijk tussen de 
Kerklaan en Stationsweg wordt aangelegd als veilige wandelverbinding in de 
dorpsommetjes van Koekange. Tijdens de avond gaven vertegenwoordigers 
van de Belangenvereniging en de gemeente een toelichting. Ingegaan werd 
op de aanleiding, de voorbereiding, verkenningen van het tracé, de situatie, 
planning en uitvoering. Ongeveer 25 geïnteresseerden hebben de avond 
bezocht. 
Vragen werden gesteld over de toegang naar de aanliggende percelen, con-
structie, enz. Verwacht wordt dat na het volgen van de planologische pro-
cedure en aanbesteding het pad begin 2020 kan worden aangelegd. Meer 
informatie: Belangenvereniging Koekange of Gemeente De Wolden.  

Verslag inloopavond Familiepad 

Op dinsdagavond 22 oktober werd in de De Schakel de inloopavond voor het Familiepad 
georganiseerd.  

Het Familiepad, een wandelpad langs de Koekanger Dwarsdijk tussen de Kerklaan en 
Stationsweg wordt aangelegd als veilige wandelverbinding in de dorpsommetjes van 
Koekange. Tijdens de avond gaven vertegenwoordigers van de Belangenvereniging en de 
gemeente een toelichting. Ingegaan werd op de aanleiding, de voorbereiding, 
verkenningen van het tracé, de situatie, planning en uitvoering. Ongeveer 25 
geïnteresseerden hebben de avond 
bezocht. 

Vragen werden gesteld over de toegang naar de aanliggende percelen, constructie, enz. 
Verwacht wordt dat na het volgen van de planologische procedure en aanbesteding het 
pad begin 2020 kan worden aangelegd. Meer informatie: Belangenvereniging Koekange 
of Gemeente De Wolden.   
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Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Stroom

Andere tijden – ander 
straatbeeld. Zwengelde 
ik 45 jaar geleden in 
militaire dienst nog wel 
eens een legervoertuig 
aan, stond ik aan de 
pomp om normaal af 
te tanken, eerst met de 
brommer en later met 
de auto, of sjokte ik al 
hoofdschuddend naar 
de pomp want tank leeg dus jerrycannetje even vol, kreeg ik een duwtje 
vanwege startproblemen; nu sta je te stekkeren. De BAM was er maar druk 
mee jl. woensdag 16 oktober. Verrees er in ene een duo laadpaal bij een 
parkeerplaats a/d Sportlaan, tegenover de OBS de Rozebottel. Ook Koekange 
gaat dus met de tijd mee, want op meerdere plekken in het dorp verrijzen 
laadpalen (oa. bij het algemeen herdenkingsmonument 2e wereldoorlog aan 
de Dorpsstraat). Wat mij de eerste paar dagen echter opviel was dat het wél 
even wennen bleek voor parkeerders, aangezien een standaard diesel- en 
benzineauto niet zo hip is dat die aan het stroominfuus kan. Zelf heb ik 
mijn geliefde parkeerplek in de hoek hierom nu 2 vakken verplaatst. Maar 
zie daar: zondag 20 oktober stond ‘s-morgens de eerste autoklant echt met 
kabel op te laden. Nu op naar nog een volgende stap of te wel dat je plots 
voorbij wordt gesuisd door een voertuig met zonnecellen op het dak? Of dat 
een borrel in de tank verdwijnt ipv door het keelgat? De toekomst zal het 
leren denk ik maar. PS: wel jammer dat de elektrische bladblazer niet effe 
aan de laadpaal kan nu de blaadjes weer rijkelijk vallen deze herfst. Ik zal 
de hark dus maar weer uit het stof halen en ouderwets aan het werk gaan 
straks.

Met vriendelijke groet, Wout – Sportlaan 19
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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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

 H. Tillemaweg 63b | De wijk | 0522 44 10 90 

DICHTBIJ

PERSOONLIJK

Meer info? www.atlassport.nl

F

Hee t u iets te vieren? 
Zoekt u een vergaderlocatie? 

Denk aan onze Hooiberg.

Komende activiteiten: 

22 nov. Verhalen rond de Kachel 

20 dec. Landgoed Kerstdiner 

14 feb. Verhalen rond de Kachel 

www.welgelegen.com 

0522-451771 
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Literair Concert, dinsdag 19 november 2019 om 19.30 uur

Van de hand van de welbeken-
de emeritus predikant Carel ter 
Linden verscheen in 2008 de 
gedichtenbundel “Om een zin” bij 
de Arbeiderspers.
Gedichten ontstaan vanuit bele-
venissen uit het dagelijks leven, 
sprekend van de verwondering 
en de geheimen van dit bestaan. 
Zinnen, woorden en beelden 
resoneren na in de muziek die 
pianiste Mirjam Karres daarbij 
koos. De voorgedragen gedichten worden afgewisseld door composities van 
Bach, Scarlatti, Chopin, Schumann, Liszt en Debussy (www.literairconcert.
nl). Hun programma klonk vele malen in vrijwel alle provincies in kerkjes, 
theatertjes, boekhandels en nu dus ook bij ons in Koekangerveld!
Carel ter Linden em.pred., gedichten en Mirjam Karres, piano
Dit literair concert vindt plaats in De Veldhoek, Ruinerweg 24 a, Koekangerveld. 
Entree 5 euro incl. 1 gratis koffie/thee en hapjes. Geen pin.

50 jaar

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

Maatje / vrijwilliger gezocht:

Hallo,  
Ik ben Angelo, 31 jaar en woon 
in woonvorm Koekange. Ik ben 
op zoek naar een vrijwilliger M/V 
om samen af en toe leuke dingen 
mee te ondernemen. 
Mijn hobby’s zijn: muziek draaien 
en luisteren, gamen, natuur, een 
stad bezoeken, attractieparken en 
zwemmen.
Lijkt je dit leuk, ben je net 
zo enthousiast als ik of wil je 
inlichtingen, neem dan contact 
op per mail via m.doldersum@
baalderborggroep.nl
Hoop binnenkort met je te mogen 
kennismaken.



Agenda

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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 13 november 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 7 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  1 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  1 nov. Pubquiz - Dorpshuis De Barg’n Berghuizen - 20.00 uur
  Vanaf 2 nov. Heerlijke zelfgemaakte snert - Spar - vanaf 11.30 uur
  2 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
  2 nov. Smullen op Slachtdag - De Wemme, Zuidwolde - 11.00-16.00 uur
  2 nov. Voorstelling UDI - Café Centraal Ruinerwold - 14.00 uur en 20.00 uur
  2 nov. Greppeltocht
  3 nov. Snerttoernooi; koppeltoernooi - Pitch en Putt
  5 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  7 nov. Gratis proefles Tai Chi Tao / Qigong - De Schakel - 14.00-15.00 uur
  9 nov. Voorstelling UDI - Café Centraal Ruinerwold - 20.00 uur
  9 nov. Après Ski Party - Pitch en Putt - 21.00 uur
13 nov. De Koegang nr. 21
15 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
17 nov. Huisconcert De Eikenheuvel - Berghuizen 34
19 nov. Literair Concert - De Veldhoek, Koekangerveld - 19.30 uur
22 nov. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
23 nov. Sint in Koekange - ‘t Hof van Koekange - 13.00 uur
26 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 nov. De Koegang nr. 22
29 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
29 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 nov. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
30 nov. Pokertoernooi - Pitch en Putt
11 dec. De Koegang nr. 23
13 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
14 dec. Bekendmaking winnaar Barcompetitie
17 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
20 dec. Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur

2e ma. v.d. maand,  Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur -
behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag  Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de 

Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 


