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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
11 dec. 9.30 uur Ds. J.W. Muis   3e advent
17 dec.  Dienst in 't Vonder
18 dec. 9.30 uur Ds. J.W. Muis   4e advent

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of 
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Protestantse Gemeente Koekange
11 dec. 9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen 3e Advent
18 dec. 9.30 uur Drs. B. Wiegman Haaksbergen 4e Advent

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
11 dec. 11.00 uur Ds. R. Meijer  Meppel
18 dec. 11.00 uur Ds. M. v. Rijswijk  Bedum

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Kerstdiner 2022

Wij organiseren op 23 december 2022 een KERSTDINER in dorpshuis de Schakel.
Wij nodigen iedereen uit boven de 67 jaar om samen te genieten van het Kerstdiner, 
met de vaste gasten van Samen aan Tafel.
Wij verzorgen een 3-gangen-menu voor u. Mevr. Lummy Boerhof verzorgt tussen de 
gangen door zang, gedichten, een quiz en een kerstverhaal. 
De kosten zijn € 10,- per persoon.
Opgave vóór woensdagavond 21 december 20.00 uur.
Lutina Bos, 06 14252052 of Jennie Zwiers, 06 29401859
U bent van harte welkom!
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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

Titel: 2e prijs schrijfwedstrijd Stukje Natuur

Uil doet een verbetering
Uil wandelt door het bos hij ziet een motor en een auto. Hij vraagt aan Rendier : 
`Wat zijn dat voor nieuwe dingen?´ Rendier antwoord : `Ken je dat niet, dat zijn de 
nieuwe vervoermiddelen.´ `Nieuwe vervoermiddelen?´, zegt Uil. `Ja die heeft ieder-
een, want het is makkelijk en leuk´, zegt Rendier.
Als Uil thuis is zoekt hij op internet :`Nieuwe vervoermiddelen.´ Hij leest: `Een 
nieuwe hype motors en auto's. Iedereen heeft het. Uil denkt maar dat weet ik al. 
Hij leest verder: `Motoren en auto's hebben benzine nodig om te kunnen rijden. 
Benzine is slecht voor het milieu. Sommige mensen denken dat de wereld over 50 
jaar al verwoest is door die verschrikkelijke benzine.
´Uil schrikt, daar moet ik iets tegen doen. Hij gaat gelijk bezig met een plan. Het 
plan is : `nieuwe machines maken die goed voor de natuur zijn.´ Hij gaat zelfs door 
tot midden in de nacht. Uiteindelijk heeft hij de bouwtekening. Nu moet hij alleen 
de spullen nog.
Uil denkt hoe krijg ik de spullen en toen had hij een briljant idee. Hij zorgde dat 
er een ruilmarkt kwam. Hij hangt overal posters op en vertelt het aan mensen. De 
volgende dag was de ruilmarkt er. Het was een groot succes. Uiteindelijk had hij alle 
spullen en ging bezig met maken.
Daar stond hij dan de Vervoer. Hij had een zitje waar je met z'n tweeën op kon 
zitten. Onder het zitje zat nog een vak waar je spullen kan opbergen. Het werkt op 
water. Aan het wiel zat een soort hendel. Af en toe moet je aan de hendel trappen. 
Als je weer vooruit wil.
Als eerst gaf hij het aan Rendier. Rendier vond het eerst een raar ding maar uitein-
delijk vond hij het geweldig en vertelde hij het door aan zijn vrienden. Al gauw wou 
iedereen er één en Uil maakte zijn eigen winkel. De winkel heet: MR. UIL. EINDE

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

Initiatiefrijk De Wolden wordt voortgezet!

Initiatiefrijk; dat zijn de inwoners van De Wolden! De inbreng en inzet van inwo-
ners van gemeente De Wolden werd de afgelopen jaren beloond. Aan veel mooie 
projecten werd geld toegekend vanuit het gemeentelijke programma Initiatiefrijk 
de Wolden. Deze projecten droegen bij aan meer leefbaarheid en gemeenschapszin 
in de dorpen. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
blijven deze initiatieven ondersteunen en stimuleren. Daarom wordt er voor de 
komende vier jaar € 800.000,- beschikbaar gesteld (per jaar € 200.000,-).
Initiatiefrijk De Wolden is een succes gebleken. Veel verenigingen en organisaties 
doen een beroep op de subsidieregeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fond-
sen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit 
de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De 
Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden ingediend en 
worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend 
voor 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november.
De gemeenteraad wil dat ook in de komende vier jaar weer volop gebruik gemaakt 
wordt van de subsidieregeling. Zo kan het saamhorigheidsgevoel in het dorp nog 
verder groeien en werken inwoners en gemeente samen aan een Krachtig De 
Wolden. De oude subsidieregeling is op advies van de rekenkamer aangepast. De 
criteria zijn duidelijker omschreven. Hierdoor is het voor de aanvrager helder hoe 
de aanvraag beoordeeld wordt.

Meer informatie?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden staat op dewolden.nl/initiatiefrijk. 
De dorpencontactfunctionarissen van de gemeente, Jacomijn de Jong en Suzanne 
Lammers, denken met initiatiefnemers mee over de haalbaarheid van een plan 
of het versterken ervan. Ze zijn telefonisch bereikbaar op 14 0528, of via de mail: 
gemeente@dewolden.nl. Neem gerust contact met hen op, ook als u niet zeker 
weet of uw project past binnen deze subsidieregeling.
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KATOOTJE als KADOOTJE
 
Nog op zoek naar een betaalbaar Kerstkadootje?
Denk dan eens aan een Katootje sleutelhanger in veler-
lei kleuren! Nog steeds verkrijgbaar bij de Sparwinkel 
van camping de Westerbergen. Voor de prijs hoeft men 
het niet te laten en men steunt gelijk KiKa. De 2 vliegen 
in 1 klap optie zogezegd.
Vast bedankt en fijne feestdagen toegewenst.
 
Vriendelijke groet, Wout / Sportlaan 19

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD

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

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 827 828 55
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

‘Terwijl echtgenote en dochter bezig zijn met het halen van
koffie en thee begint hij tegen me te praten: ‘Een bijzonder
beroep heb je, ik zou het niet kunnen.’ Ik probeer het ijs te
breken: ‘Dat hoor ik vaker, maar ik bewonder mensen die les
kunnen geven aan een klas met dertig kinderen.’ Er komt een
lach op zijn gezicht: ‘Precies dat heb ik jarenlang gedaan. 
Met heel veel liefde en plezier.’ 
Tegen de tijd dat de dampende kopjes en de doos met koekjes op
tafel staan hebben wij aan elkaar uitgesproken hoe belangrijk
het is, om juist dat te ervaren in je werk.
Er volgt een mooi en open gesprek, over de wensen die hij heeft
voor zijn naderende afscheid. Hij vertelt, ik vraag en zijn vrouw
en dochter vullen aan. Niets wil hij aan het toeval overlaten.

Uitzwaaien

Ook de rouwkaart moet perfect zijn. Heel stellig is hij: ‘Niet van dat dunne flutter papier
en beslist een opmaak die klopt.’ Ik beloof binnenkort een proefdruk te laten zien. 
‘Het geeft me rust dat je geweest bent.’ Hij zegt het met een zucht, duidelijk opgelucht.
Hij loopt met me mee. Als ik wegrij, zie ik hem in mijn achteruitkijk spiegel staan op de
oprit. Hij zwaait me uit tot ik uit zijn zicht ben verdwenen en dat gebaar ontroert me. 
Twee weken later haal ik de proefdruk van de kaart bij de drukker en rijd ik door naar de
familie. Onder de indruk zijn ze. ‘Prachtig. Dit overtreft echt onze verwachting. Weer
iets afgerond.’ Hij zegt het terwijl hij me aankijkt, de kaart in zijn hand. Uit hoe we met
elkaar verder praten blijkt dat het voor zijn naasten soms best confronterend is dat hij
bezig blijft met details, terwijl zij bezig zijn met afscheid nemen van hem. 
Wanneer ik vertrek laat zijn vrouw me uit. Als ik op de oprit sta zie ik dat hij opstaat.
Terwijl hij leunt op de tafel, zwaait hij naar me van achter het raam. Voor ik in mijn auto
stap kijk ik nog een keer om en zwaai terug. Een relatief korte periode ligt nog voor ons,
voor hij zal overlijden en we hem over zullen brengen naar het rouwcentrum. En het
moment daar is, dat hij voor de laatste keer zijn huis verlaat, terwijl zijn vrouw en
dochter op de oprit staan om hém uit te zwaaien. 
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Derde competitieronde walking voetbal bij HZVV
Op het terrein van voetbalvereniging HZVV in Hoogeveen staat voor donderdag  
8 december de derde van vijf competitieronden Zuidwest Drenthe van het walking 
voetbal op het programma. Op de drie kleinere speelvelden worden in totaal 12 
wedstrijden van elk 20 minuten op kunstgras gespeeld. 
Op dit moment voert de organiserende vereniging HZVV de ranglijst aan met 14 
punten. De Hoogeveners worden op de voet gevolgd door vv Steenwijk met 13 
punten. Hierna volgen Vitesse ’63 (Koekange) met 12 en FC Meppel en Sport Vereent 
(Oldeberkoop) beide met 10 punten. De andere deelnemende ploegen zijn, naast de 
al genoemde, IJVV (IJsselmuiden), Vitesse ’63, Zuidwolde en Dedemsvaart. 
Deze derde ronde is de laatste speeldag voor de winterstop en de deelnemende ploe-
gen zijn uitermate benieuwd naar wie zich ‘Herbstmeister’ mag noemen. 
De inloop is ook nu vanaf 13.00 uur en voor de eerste drie wedstrijden wordt om 
14.00 uur gefloten.

College De Wolden blijft komende jaren inzetten op veiligheid
Inwoners van De Wolden ervaren de gemeente als een veilige gemeente om in te 
wonen, blijkt uit onderzoek. Dat wil het college van burgemeester en wethouders 
graag zo houden. Daarom stelde zij aandachtspunten op voor de komende jaren in de 
kadernota veiligheid, toezicht en handhaving. Het college vraagt de gemeenteraad om 
deze aandachtspunten te onderstrepen. 
Het college zet in op het voorkomen en aanpakken van ondermijning in de samenle-
ving. Ondermijning gaat om criminele activiteiten waarbij de grens tussen de legale 
bovenwereld en de illegale onderwereld vervaagt. Voorbeelden zijn mensenhandel, 
witwassen en drugscriminaliteit. De gemeente werkt bij de aanpak van ondermijning 
samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. 
Signalen die kunnen duiden op ondermijning worden door verschillende overheids-
diensten in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk opgepakt. De gemeente richt 
zich daarbij ook op het voorkómen van ondermijnende criminaliteit. Dit doet ze door 
bijvoorbeeld vergunningen te weigeren of in te trekken of door integrale controles uit 
te voeren. Het college wil alcoholmisbruik en drugsgebruik terugdringen. Langdurig 
overmatig gebruik van deze middelen is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar 
kan daarna leiden tot mentale en sociale problemen. Het heeft gevolgen voor onze 
gemeente als geheel. 
Daarnaast vindt het college het belangrijk om prioriteit te geven aan de punten 
die inwoners aangeven: vergroting van de verkeersveiligheid, zoals te hard rijden en 
parkeeroverlast, en zorgen dat de openbare ruimte schoon en heel blijft zodat deze 
niet verloedert. De kadernota veiligheid, toezicht en handhaving is de basis voor 
de komende jaren. De rode draad is dat overtreders aangesproken worden op hun 
verantwoordelijkheid en er gehandhaafd wordt als het nodig is. Zo blijft De Wolden 
een mooie en veilige gemeente om te wonen, ondernemen en te recreëren.
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GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

Historische Vereniging de Wijk-Koekange

Verzamelalbum
In samenwerking met de COOP 
Koekange en de COOP de Wijk heeft u 
de laatste maanden plaatjes kunnen 
sparen voor: De Wijk-Koekange, een 
verzamelalbum vol geschiedenis.
De actie is nu voorbij en bij de 
Historische Vereniging, in ons onder-
komen in de molen Dorpsstraat 65a 
de Wijk, is het mogelijk in de maan-
den december 2022 en januari 2023 uw album aan te vullen met ontbrekende 
plaatjes (uiteraard zolang de voorraad strekt).
Ook is het mogelijk een verzamelalbum met plaatjes te kopen voor €10,- (zolang de 
voorraad strekt).
U kunt bij ons terecht elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de molen. 

Oude foto’s delen
Het verzamelalbum was alleen mogelijk door het bewaren van foto’s door onze 
voorouders. Voor de Historische Vereniging een reden om aan u te vragen foto’s uit 
vroeger tijden met ons te delen, zodat wij ons fotoarchief kunnen aanvullen.
In januari 2023 is het mogelijk met uw foto’s bij ons te komen om deze foto’s te 
laten scannen, bij voorkeur foto’s van voor 1980. Alles uit vroeger tijden is welkom, 
zoals foto’s van personen, gebouwen, straten, schoolfoto’s of van verenigingen. 
Indien u foto’s meeneemt graag alvast op papier vermelden wie op de foto staat. 
Bijvoorbeeld: naam, geboortejaar, adres etc.
Wanneer: 14 januari 2023 van 13.00 tot 17.00 uur in dorpshuis De Schakel in 
Koekange en 21 januari 2023 van 13.00 tot 17.00 uur in dorpshuis in de Wijk.

Kiekiesmiddag
Tevens zal er op deze zaterdagen een deel van ons fotoarchief uitgestald staan in de 
dorpshuizen zodat eenieder zelf kan snuffelen in onze fotoboeken.



9

Kerstconcert Meppeler Muziekfestival

Het bestuur van de Stichting Meppeler Muziekfestival prijst zich gelukkig om 
opnieuw het jaarlijkse Kerstconcert te kunnen organiseren. Na een lange periode 
waarin twee maal door Corona moest worden afgezien van deze mooie traditie, kan 
er gelukkig weer met publiek gemusiceerd worden.
Op zaterdag 17 december om 20.00 is er in de Samenstroom, Groenmarktstraat 2 
Meppel, het jaarlijkse Waarborgfonds Kerstconcert. Dit jaar  voor de 22e keer. 
De deelnemers aan dit concert zijn de muziekvereniging Euphonia uit Nijeveen, het 
Meppeler Mannenkoor en twee jeugdige solisten Coen Manche en Victor Beck. Zij 
spelen piano en accordeon.

In een sfeervol verlichte kerk wordt een gevarieerd programma uitgevoerd. Daarbij 
is er gelegenheid om, samen met koor en orkest,  bekende Kerstliederen te zingen.

Ook dit jaar is het dankzij subsidiebijdragen weer gelukt, om de kosten laag te 
houden. Kaarten à €10,00 zijn te bestellen via: www.meppelermuziekfestival.nl
Of te koop bij Boekhandel Riemer Barth, Woldstraat 5 Meppel. Daarnaast is het 
mogelijk om op 17 december kaarten te kopen bij de kerk.

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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Weggeefwinkel Noppes geopend door burgemeester 
Nieuwenhuizen
“Een plek waar mensen elkaar vinden”
 
Afgelopen maandag is de weggeefwinkel 
Noppes feestelijk geopend door burge-
meester Nieuwenhuizen van de gemeente 
De Wolden, samen met vrijwilliger van het 
eerste uur Samya Nin. De opening vond 
plaats in een bijeenkomst met vrijwillige 
medewerkers, beroepskrachten en een 
aantal vaste bezoekers. 
Noppes is de weggeefwinkel in de gemeen-
te De Wolden en is gericht op duurzaam-
heid. In een weggeefwinkel kun je kleding 
brengen die je zelf niet meer gebruikt. De winkel zorgt er voor dat deze worden 
weggegeven aan mensen die ze wél kunnen gebruiken. Daarmee voorkomt Noppes 
verspilling en biedt een uitkomst voor mensen die geen nieuwe kleding kunnen of 
willen kopen.
Burgemeester Nieuwenhuizen sprak in haar toespraak haar waardering uit over 
de vrijwilligers van Noppes. Daarnaast benadrukte ze niet alleen de basisfunctie 
van de weggeefwinkel, maar ze had ook oog voor de ontmoetingsfunctie van de 
winkel.  Lian Molema van Welzijn de Wolden licht dat toe: “Hier komen mensen 
met dezelfde belangstelling, idealen en vraagstukken. Ze doen samen een bakkie 
en maken hier een praatje. Zo ontstaan nieuwe contacten en ideeën. Soms zijn er 
vragen die door de vrijwilligers zo nodig meteen worden doorgegeven naar mede-
werkers van Welzijn de Wolden. Mensen hebben ook tips en advies voor elkaar, of 
ze gaan elkaar helpen. Dat vinden we belangrijk, dat er zo’n plek is waar mensen 
elkaar vinden. En waar ze binnen kunnen lopen voor vragen.” 
De nieuwe locatie van Noppes zit aan de Kloosterstraat 12 in Ruinen en is open op 
woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdagen van 10.00 uur tot 12.00 
uur. Inwoners zijn dan welkom om kleding te brengen of te halen én natuurlijk voor 
een praatje. Voor informatie over Noppes kunnen mensen bellen: 0528 378 686.

STICHTING DORPSHUIS Prinses Margrietlaan 1
7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel
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Goede waardering voor gemeente De Wolden 
in cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021
Een ruime meerderheid (86%) van de inwoners van De Wolden die gebruik maken 
van de Wmo zijn tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. 
Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek van de Wmo 2021.

Elk jaar vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats. De Wolden vindt het belang-
rijk om de ervaringen van inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo regelmatig 
te monitoren. Het is daarnaast een verplichting vanuit het Rijk. De ondervraagde 
inwoners zijn opnieuw tevreden over de Wmo ondersteuning. Doordat de onder-
steuning aansluit bij de hulpvraag, kunnen inwoners zich beter redden en ervaren 
zij een betere kwaliteit van leven. Van de inwoners die hulp ontvangen werden er 
593 aangeschreven voor een steekproef, waarop 254 reacties kwamen (43%).
De gemeente helpt vanuit de Wmo inwoners die dat nodig hebben met bijvoor-
beeld huishoudelijke ondersteuning, vervoer, dagbesteding en hulpmiddelen. 
Wethouder zorg, Mark Turksma, is tevreden over de uitkomsten: “Het onderzoek 
laat zien dat de Wmo dienstverlening door onze klanten goed gewaardeerd wordt. 
Toch blijven we eraan werken om het verder nog te verbeteren. Zo blijft de bekend-
heid van de onafhankelijke cliëntondersteuning nog een punt van aandacht. Het is 
belangrijk dat de inwoners weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.”

Heeft u iets te vieren? Wilt u lekker 
uit eten? Denk aan onze Hooiberg.

16 dec. Kerstdiner 

17 dec. Kerstdiner 

23 dec. Kerst diner 

10 feb. Verhalen rond de kachel 

www.welgelegen.com 

0522-451771 

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
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Verslag “Verhalen rond de kachel”

Beste lezer, 
Op vrijdag 25 november ben ik met 
de vrouwe naor een culturele aovend 
ewest in De Hooibarg te Koekange.
Dizze Hooibarg stiet op het terrein 
van Huize Welgelegen met de familie 
Bout an ’t roer.
De Hooibarg is hielemaol verneid en 
het schient daj der ok lekker kunt 
eten.
Zo’n culturele aovend bestiet uut 
verhalen en gedichten en mooie 
muziek.
Dit jaor bent der twei aovenden en in 
’t neie jaor nog iene op 10 februari.
Der waren zeker viefendartig meinsen anwezig en ze mussen 16 mensen ofzeggen.
De plattelaandsvrouwen uut Ruune en Oosteinde kwamen speciaal veur Herman.
Dat was Herman Sandman die wat vertelde over zien Grunniger afkomst.
Herman hef 14 boeken eschreven, is journalist en warkt bij de kraante.
Hij vertelde dat hij geboren is op een industrieterrein in Stadskanaol en wat hij daor 
beleefde in zien jeugd. 
Hij had under aander een biografie eschreven over Rooie Rinus en Pé Daalemmer 
en vertelde een verhaal over Bob Dylan die op fietse deur de provincie Grunningen 
reed.
Ria Westerhuis is dichter uut de Wiek, zorgt veur de artiesten en les veur uut eigen 
wark, dizze keer uut de neie bundel Dwaalstroom.
De muziek  was van Rob Zandgrond  en Lasso girl Dorien Akkerman.
Mooi eigen wark en ze eindigden met een verzoeknummer uut het publiek: Jolene 
van Dolly Parton.
Ik vund dat de zangeres op het nivo van Eva Cassidy zat en de zaal vund dat ze nog 
wel poosie deur much gaon. Toen was het pauze en kunnen wij drinken halen bij de 
bar, dit leste mussen wij zölf betalen.
Al met al een mooie aovend met een goede verzorging deur Mieneke en heur 2 
dochters en wij koomt zeker de volgende keer weer!
Nog vergeten dat Rob het geluud ok regelt op de andere aovenden en dat is ok wel 
een pluumpie weerd.

P.S. Op 10 februari koomt Frank Belt, uut Frieslaand, verhalen vertellen en döt  
Casper de Jong de gedichten en Geert Jan Brader de Muziek.
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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 
(kwart pagina e 28,13 / halve pagina e 49,49)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341  8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl 
Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl
Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? Of op/
aanmerkingen laat het ons weten.
Henk Koetsier: 06-21854875 
Historische Vereniging
Coby Tijmens-Boverhof: 0522-451905
www.historiedewijkkoekange.nl
Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl
Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten voor 
kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339
Kinderclub Plat Dakkie
Activiteiten na schooltijd
Voor alle kinderen van Koekange
van 6 tot 12 jaar
Jenny Mulder 06-15255377
Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-53606777

Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange
Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl 
of mail: jc@vitesse63.nl
Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en 
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com
OVK
Vereniging voor Ondernemers uit 
Koekange 
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com
IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl 
Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed voor 
lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044
Bridgeclub Koekange
Elke 2e en 4e maandag van de maand. 
Info of aanmelden:
Annie Smink 0522451981

Ve r e n i g i n g e n  e n  a c t i v i t e i t e n

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten: 
Belangenvereniging.koekange@gmail.com
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De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

Informatie

Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur per dag  
via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website: 
www.koekange.praktijkinfo.nl.

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.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl

o.b.s. De Rozebottel: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel. 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel. 451384

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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Agenda

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 21 december 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

  7 dec. De Koegang nr. 23
  9 dec. Theelichtjestocht - start dorpshuis de Schakel tussen 18.00-20.00 uur
15 dec. Jaarvergadering IJsvereniging Voorwaarts - De Schakel - 20.00 uur
16 dec.  Kerstconcert Ouderenkoren Kunst naar Kracht en Meander - Dorpshuis de 

Wijk - 14.00 uur
16-17 dec. Kerstdiner Landgoed Welgelegen
17 dec. Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
17 dec.  Kerstconcert Meppeler Muziekfestival - De Samenstroom, Groenmarktstraat 

2, Meppel - 20.00 uur
18 dec. Kerstconcert De Bergklanken - Geref. kerk Berghuizen - 16.00 uur
20 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 dec. De Koegang nr. 24
23 dec. Samen aan Tafel; Kerstdiner - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
23 dec. Kerstdiner Landgoed Welgelegen
23 dec. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
29 dec. Klaverjasmarathon Berghuizen
  3 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  6 jan. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  7 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur
  7 jan. Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
11 jan. De Koegang nr. 1
20 jan. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
24 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
25 jan. De Koegang nr. 2
28 jan. Uitvoering De Morgenstond
  3 feb. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  4 feb. Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
  8 feb. De Koegang nr. 3
10 feb. Verhalen rond de kachel - Landgoed Welgelegen



Coop Scherff Koekange
Dorpsstraat 26


