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Winnaars schrijfwedstrijd Koegang: v.l.n.r. Zoey Huizing (eervolle vermelding), 
Elise Steenbergen (1e prijs), Florien Koetsier (3e prijs), Gabriëlle Mazereeuw (2e prijs)
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Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO 
ondersteunt

bij het aanvragen
van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Pedicure Praktijk Jomas

Wenst u
Fijne feestdagen
en een gezond 2023!

Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
06-15102936

www.pedicurepraktijkjomas.nl
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

Voetverzoring - Voetmassage - Gelpolish

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

Gereformeerde kerk Berghuizen   
24 dec.  19.00 uur Kindernevendienst Kinderkerstdienst
 22.00 uur Kerstnachtdiensten Koekange en Blijdenstein
25 dec.   9.30 uur ds. J.W. Muis  1e Kerstdag
31 dec.   9.30 uur ds. J.W. Muis  Oudjaarsdienst
1 jan.   9.30 uur
8 jan.   9.30 uur Heilig avondmaal
Speciale diensten/vieringen buiten reguliere kerkdiensten
Geen diensten in Berghuizen, wel betrokken

Protestantse Gemeente Koekange
24 dec. 22.00 uur Ds. J. Muis Koekange 
25 dec.   9.30 uur Ds. R. Gosker de Wijk KERST
31 dec. 19.30 uur Geen dienst  
1 jan.   9.30 uur ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold   
8 jan.   9.30 uur ds. P. Lindhout Dedemsvaart koffiedrinken / nieuwjaar  

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
25 dec. 11.00 uur ds. K. Tamminga Meppel
31 dec. 19.30 uur
1 jan. 11:00 uur leesdienst

Update uitvoering van De Morgenstond

De uitvoering van toneelvereniging De Morgenstond zal plaatsvinden op zaterdag 
18 maart (en niet zoals eerder aangekondigd op 28 januari)

Aanvang middagvoorstelling 14.00 uur.
Aanvang avondvoorstelling 20 uur.

Ik bedank al mijn klanten voor het vertrouwen in 2022
En voor iedereen 
gezellige dagen en een gezond 2023
Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • Tel. 0522 451734

Pedicure Praktijk Betty
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Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9 

7958 SP  Koekange 
Mobiel 06-44167477 

www.hovenierroelofwestert.nl

Ook in het nieuwe jaar 
staan we weer 
voor u klaar!

Fijne Kerst
en een 

Gezond 
2023!

Handelsonderneming ter Meer
in- en verkoop dakpannen

Dorpsstraat 84    0522-473338
7958 RR Koekange  06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Handelsonderneming          

ter Meer 
in- en verkoop dakpannen

Dorpsstraat 84                                                  0522-473338

7958 RR Koekange                                          06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Handelsonderneming ter Meer
in- en verkoop dakpannen

Dorpsstraat 84    0522-473338
7958 RR Koekange  06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Handelsonderneming          

ter Meer 
in- en verkoop dakpannen

Dorpsstraat 84                                                  0522-473338

7958 RR Koekange                                          06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Wenst u fijne feestdagen
Wenst u fijne feestdagenen een goed 2023!

en een goed 2023!

12-uurs klaverjasmarathon

Op zaterdag 21 januari houden wij de jaarlijkse 12-uurs klaverjasmarathon.
We beginnen om  10.00 uur.  Opgeven kan tot 16 januari bij Henriette Mulder
 ( 0620022468) of  bij Gerdine de Kleine (0681471610) De kosten voor deze dag zijn 
€ 25.00  Dit is voor 2 maaltijden en de inleg voor het kaarten.  
We zien jullie graag op 21 januari  in dorpshuis De Schakel, Pr. Margrietlaan 1 in 
Koekange.

Groet, Henriette en Gerdine



5

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Winnaar schrijfwedstrijd Stukje Natuur

De boom voor ’t huis
Nu denk je waarschijnlijk van ‘het is maar een normale simpele boom’ maar dat is 
het echt niet hoor. 

Deze boom voor het huis aan Eggeweg is al 40 jaar oud! Bijna een halve eeuw!

Het is nog een best wel bijzondere boom want: in een van de takken zit een mooie 
soort van hartjes vorm, in ’t voorjaar worden de takken een beetje oranje/groen 
en mooie takken, zo hangen daar ook nog hele mooie bladeren aan. Zo is er een 
hele boel te herkennen in de boom. Als je onder de boom gaat staan dan heb je 
een super mooie inkijk naar boven. Zo gaan we door naar de bladeren, de bladeren 
hebben een mooie puntige vorm en een ovale vorm. Zoals ik al zei de bladeren 
worden in ´t voorjaar een beetje oranje/groen. In de herfst vallen de bladeren er 
vaak af maar dan worden ze groen/geel en in de winter gewoon groen. Daarom vind 
ik dat deze boom best wel bijzonder is. Laatst zaten er laat in de avond ook nog 2 
uilen in de boom. Dat vond ik best wel bijzonder/mooi om te zien. Jammer genoeg 
was ik te laat met een paar foto’s maken, in dat geval heb ik nog wel een paar foto’s 
van een eekhoorntje gemaakt ook leuk. Zo zie je maar weer in elke boom kan je 
wat vinden, bij ons in de boom dan een hartje in de stam, in een andere boom 
misschien wel een gaatje waar een konijntje ofz. Inzit. In elke boom zit wel wat 
bijzonders dus mijn boodschap is: “kap nooit zomaar bomen om zonder te kijken 
of er wat moois inzit.”

Zo hoop ik dat er wat minder bomen worden omgekapt.

Elise, OBS de Rozebottel
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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.

‘Het is aan het eind van de middag, op een koude eerste
kerstdag. Na een wandeling in de frisse buitenlucht zitten we
met een kop warme chocolademelk met slagroom aan tafel,
als mijn telefoon gaat. Het is een half uur rijden naar het
verzorgingshuis waar de moeder is overleden van de dame die
zojuist belde. Als ik daar aan kom rijden, twinkelt de kerstboom
in het donker. Ik word de kamer binnengelaten, waar ik twee
zussen ontmoet. Ze geven me een hand en pakken vervolgens
elkaars hand weer, terwijl ze blijven staren naar hun overleden
moeder. Dan draaien ze zich opeens tegelijkertijd om en kijken
me verwachtingsvol aan. ‘Help je ons op weg? We willen zelf
onze moeder wassen en aankleden’. De andere zus begint vast
wat spulletjes te verzamelen. 

Kerst

‘Mijn ondersteuning is nagenoeg niet nodig. Het gaat bijna als vanzelf. En terwijl ze hun 
moeder verzorgen beginnen ze te vertellen over haar: niet altijd een gemakkelijke 
vrouw. Toen Alzheimer zijn intrede deed namen ze steeds een beetje meer afscheid van 
haar. Met een diepe zucht zegt de jongste dochter: ‘Maar het heeft ook veel gebracht 
hoor.’ Ik kijk haar vragend aan en ze vertelt verder: ‘Daar kon mijn moeder natuurlijk 
niets aan doen. Maar het gaf zó de gelegenheid haar opnieuw te leren kennen, haar te 
vergeven en opnieuw van haar te houden.’ Ik voel zoveel oprechtheid in deze woorden. 
Ze bevestigt ze met de liefdevolle manier waarmee ze de witte haardos van haar moeder 
in model brengt. ‘The finishing touch,’ fluistert haar zus, terwijl ze een flinks spray van 
haar moeders favoriete parfum spuit. Dan zien we de koplampen van een auto in het 
donker. De kist voor Moeders arriveert en samen leggen we haar er in. De zussen doen 
een stapje achteruit. ‘Haar gezicht lijkt ontspannen en trots,’ zegt de ene. De ander vult 
aan: ‘Dat zijn wij op haar.’ We staan nog even met elkaar rondom de kist van hun moeder 
en nemen dan afscheid. Een afspraak voor de volgende dag is gemaakt. 
Als ik weer in mijn auto stap, kijk nog even naar de twinkelende lichtjes van de kerstboom. 
Dan rijd ik het donker in. Een bijzondere levensles wijzer.
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Een sporthulpmiddel op maat uitproberen? 
De Wolden start met Uniek Sporten Uitleen!
Vanaf nu is Uniek Sporten Uitleen beschikbaar voor inwoners van De Wolden. Wat is 
Uniek Sporten Uitleen en waarom zou je hier gebruik van willen maken? 
Sport en bewegen houdt je fit. En het geeft plezier. Maar welke sport past het best 
bij jou? En waar vind je de benodigde sporthulpmiddelen? Uniek Sporten Uitleen 
zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking binnen sporthulpmiddelen 
kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een 
uitleenpool, kun je uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk de sport kiezen die 
het beste bij je past. 
Werkwijze - Uniek Sporten Uitleen is meer dan alleen een sportrolstoel of handbike 
uitleen, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulp-
middel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op 
je wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschik-
baar. Indien nodig wordt het product afgeleverd op een gewenste locatie. Bovendien 
zijn er geen kosten verbonden aan deze dienst.
De sportrolstoel of ander hulpmiddel leen je dan minimaal een week tot maximaal 
zes maanden. Binnen die periode kun je namelijk een goed beeld krijgen of die sport 
bij jou past, zegt Monique Kalkman van Uniek Sporten Uitleen. “Ook of het fysiek bij 
je past. Als je wilt gaan basketballen maar je kunt die bal niet tot de hoogte gooien 
van de basket, dan kan ik me voorstellen dat het geen leuke sport is om te doen. Het 
kan dus dat het aan je fysieke gesteldheid ligt dat basketbal geen optie is. Kom je 
daar na twee maanden achter en je wil bijvoorbeeld gaan rolstoel hockeyen met een 
andere rolstoel dan is dat geen probleem bij Uniek Sporten Uitleen. Zo kun je meer-
dere keren een beroep doen op deze uitleenservice om te kijken wat bij jou past.” 
Na de uitleenperiode kan de gebruiker een rapport krijgen met de maten van het 
gewenste hulpmiddel. Met dit rapport kan men vervolgens naar de gemeente voor 
het aanvragen van het juiste sporthulpmiddel. 
Hulpmiddelen - In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn vijf hulpmiddelen 
beschikbaar, te weten de allround sportrolstoel, court sportrolstoel, lig bike, aankop-
pelbare handbike en Running Frame. Sport wethouder Egbert van Dijk: “Sport 
is voor iedereen belangrijk en we vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. 
Daarom is het van groot belang dat onze gemeente meedoet aan de uitleenpool. 
Lichaam en geest hebben beweging nodig. Een jeugdlid op de schietvereniging heeft 
een rolstoel aangevraagd. Hij kan straks niet alleen zelfstandig schieten vanuit een 
rolstoel, maar kan ook toewerken naar zijn droom; het EK volgend jaar in Rotterdam. 
Dat is waarom we dit faciliteren.”
Vanaf 1 november is Uniek Sporten Uitleen voor in ieder geval drie jaar beschik-
baar in De Wolden. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met 
SportDrenthe, Uniek Sporten, Welzorg, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport. 
Wilt u meer informatie over Uniek Sporten Uitleen, kijk dan op www.unieksporten.
nl/uitleen.
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Steenwijk Herbstmeister bij competitie walking voetbal

Voetbalvereniging Steenwijk is de competitie van walking voetbal ingegaan als 
Herbstmeister. Het verdringt daarmee HZVV, dat na twee ronden de ranglijst 
aanvoerde, van de eerste positie. Het team van Steenwijk won, op het terrein van 
HZVV in Hoogeveen, alle drie de wedstrijden met een doelsaldo van maar liefst 15 
voor en 0 tegen. Voorwaar een huzarenstukje. HZVV had een gedeeltelijke offday. 
Het speelde gelijk tegen Dedemsvaart (0-0) en verloor vervolgens van Vitesse ’63 
uit Koekange (0-1). De laatste wedstrijd tegen FC Meppel revancheerde het zich 
door met 6-1 te winnen. Vitesse ’63 klom door drie overwinningen naar de tweede 
plaats op de ranglijst na drie speelronden. Het staat zelfs nog voor HZVV. Ook IJVV 
uit IJsselstein deed donderdagmiddag goede zaken. Ook dat team won haar drie 
wedstrijden en staat in de tussenstand op plaats vier. Het nog puntloze Dedemsvaart 
verraste in Hoogeveen. Eerst versloeg het Zuidwolde met 2-1 en speelde het ook 
nog eens gelijk tegen het sterke HZVV. De derde wedstrijd tegen IJVV ging met 2-1 
verloren. De stand leert nu dat Steenwijk op de eerste plaats staat met 22 punten, 
gevolgd door Vitesse ’63 met 21 en HZVV met 18 punten. IJVV bivakkeert op plaats 
vier met 17 punten. FC Meppel volgt, samen met Sport Vereent uit Oldeberkoop, 
met 10 punten. De laatste twee plaatsen worden bezet door Dedemsvaart met nu 
4 punten en Zuidwolde 
dat tot nu toe slechts 
een puntje veroverde. 
Ook het walking voet-
bal kent een, vrij lange, 
winterstop. De compe-
titie gaat pas weer van 
start op 2 maart en 
dan is Zuidwolde de 
gastheer van de acht 
deelnemende vereni-
gingen.
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Inwoners met goed idee beloond door Initiatiefrijk De Wolden
Vier initiatieven gehonoreerd in vierde ronde 2022 
Initiatiefrijk De Wolden
Vier projecten krijgen subsidie vanuit de regeling “Initiatiefrijk De Wolden”. 
In totaal ontvangen zij ruim € 40.000,-. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden 
ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van de 
projecten bedragen deze ronde ruim € 197.000,-. Dit betekent dat met 
€ 40.000,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van 
bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die 
anders niet tot stand waren gekomen.
De initiatieven die dit keer een bijdrage krijgen zijn de ondernemersvereniging 
Zuidwolde, Natuurvereniging Zuidwolde, projectgroep Bloeiend Ruinen en basis-
school de Arendsvleugel in Ruinerwold. Het betreft de volgende projecten: 

Zelf aan de slag? Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op www.
dewolden.nl/initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw 
initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, 
contact op te nemen met de dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit 
zijn Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. Zij denken graag met u mee over de 
haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via tele-
foonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker 
weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op. 

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een 
beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projec-
ten 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.

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig 2023

info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Eindelijk weer de kerstkilo’s 
eraf wandelen bij Museum 
De Wemme
Op tweede kerstdag de kerstkilo’s 
eraf wandelen? Dat kan na twee jaar 
weer op maandag 26 december! De 
vrijwilligers van Stichting Promotie 
Zuidwolde en Museum De Wemme 
uit Zuidwolde hebben twee prachtige 
routes uitgezet. Vanuit het museum 
aan de Burg. Tonckensstraat 49, dat 
in kerstsfeer is ingericht, kun je tussen 11.00 en 13.00 uur starten. Er kan gekozen 
worden voor een afstand van 5 of 10 kilometer. De prijs bedraagt € 5,00, inclusief 
twee consumpties. Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen € 1,00. 
De hele familie, van jong tot oud, kan meedoen. De wandeling is uitgezet over 
mooie bos- en zandpaden en kleine weggetjes in en rondom Zuidwolde. De routes 
zijn, jammer genoeg, niet geschikt voor mensen met een rollator. Honden zijn van 
harte welkom, maar moeten wel de hele wandeling aangelijnd zijn. 
Ergens op de route is een rustpunt ingericht. Daar staat voor alle deelnemers iets 
te drinken en wat lekkers klaar. Kinderen kunnen er een broodje bakken bij een 
vuurkorf en daarna vullen met een warm worstje. Voor de honden is er een bak 
vers water en een hondenkoekje. Bij terugkeer in het museum is er voor iedereen 
koffie, thee, warme chocolademelk of ranja met iets erbij. Een aantal Ekelbloazers, 
met midwinterhoorns, is ook aanwezig, om met hun kenmerkende geluid iedereen 
een winters gevoel te geven. 

Sportschool Atlas Sport organiseert 
Kerstwandeling op Tweede kerstdag

Op tweede kerstdag organiseert sportschool Atlas Sport een kerstwandeling. De 
start is bij Atlas Sport, H. Tillemaweg 63b in De Wijk. Starten kan tussen 9 en 11 uur 
en je kunt kiezen uit twee routes: 5 of 10 kilometer.  
Halverwege de routes staat er drinken en lekkers klaar voor alle wandelaars. En 
natuurlijk kun je onderweg genieten van de bijzondere klanken van de midwinter-
hoorn, die de Riesteblaozers laten horen.  
Meedoen kost € 3,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar: € 1 per persoon. Betalen 
kan met pin of contant. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Veel wandelplezier gewenst!
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Prettige Kerstdagen
en een 
Gezond 2023

Hoi dorpelingen,

Speeltuinvereniging de Hommel heeft voor haar leden en niet-
leden een hele leuke activiteit op het programma staan! 
Tijdens de kerstvakantie organiseren wij een speciale bingo met 
aansluitend een kinderdisco.

Wat is hier nou zo speciaal aan?
Deze bingo heeft namelijk een dresscode. Alle kinderen die mee willen doen aan de 
bingo, moeten verkleed zijn. Dus trek je allermooiste of hele stoere verkleedkleren 
aan en doe mee aan deze bingo en dans daarna heel gek mee tijdens de disco. (niks 
moet, maar het is wel veel leuker als iedereen verkleed is) 

Wanneer gaan we dit allemaal doen? 
Op 4 Januari 2023 in het dorpshuis in de grote zaal.
Inloop vanaf 15.45 uur
Start bingo: 16.00 uur (neem een pen of stift mee)
Na de bingo begint de disco en eindigen we ongeveer om 18.00 uur.
Tijdens de bingo en disco is er drinken en zijn er snacks voor de kinderen.

Opgave voor deze activiteit is niet nodig.
Leden mogen gratis meedoen. Niet leden betalen € 3.50 p.p.
Belangrijk voor de ouders, er is een mogelijkheid om in de kleine zaal te blijven 
wachten. Het eerste kop koffie of thee inclusief een overheerlijke plakje cake is van 
ons. Hierna is het voor eigen rekening. 
Wil je graag lid worden van de speeltuinvereniging. 
Stuur een mail naar svdehommel@hotmail.com. Dan sturen wij u een aanmeldings-
formulier toe.

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

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

altijd scherp!altijd scherp!

OOK IN 2023 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!OOK IN 2023 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAREEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR notariaat & mediation
Stotijn

HAIR
FASHION
KOEKANGE

Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Wij wensen iedereen
 

fijne kerstdagen 
en een 

gezond en goed 
2023

Annemieke en José

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 

Wij wensen u 

Fijne 
Feestdagen

Ook in 2023 zijn wij 
u graag van dienst!
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Expositie ‘Leefgrond’ 
van Harm Jan Dunnink in Museum De Wemme

Museum De Wemme in Zuidwolde 
is normaal altijd gesloten in de 
winter. De oude tentoonstelling is 
afgebroken en de nieuwe staat er 
nog niet. Dit jaar zijn we toch vier 
dagen open en kun je van maan-
dag 26 t/m donderdag 29 decem-
ber de tentoonstelling ‘Leefgrond’ 
van Harm Jan Dunnink bezoe-
ken. De expositie, aan de Burg. 
Tonckensstraat 49, is op maandag 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
De andere dagen tussen 13.30 en 16.30 uur. De toegang is gratis.
Harm Jan is in 2019 afgestudeerd aan de kunstacademie ArtEZ Zwolle als docent 
Beeldende Kunst en Vormgeving. Hij woont met zijn gezin in Rouveen. Hij maakt 
foto’s en ruimtelijk werk. In de expositie ‘Leefgrond’ laat hij, naast één groot ruim-
telijke werk,  een deel van zijn foto’s zien. Thema’s als ‘opgroeien’ en ‘veiligheid’ 
zijn onderwerpen die vaak in zijn werk terugkomen. Zijn werk is een ode aan het 
landschap dat hem dierbaar is, waar hij is opgegroeid en waar hij de meeste tijd 
doorbracht.
In de koffiekamer van het museum is tegelijkertijd van dinsdag t/m donderdag 
‘Kiekies Kiek’n’. De Oudheidkamer van Zuidwolde heeft een deel van hun grote 
collectie (school)foto’s en krantenartikelen uit het archief gehaald. Iedereen die dat 
wil, kan komen kijken. Er zijn deskundigen aanwezig om je vragen te beantwoorden. 
Ook hier is de toegang gratis.

Foto: Harm Jan Dunnink

Bedankt

Vanaf half augustus tot begin december ben ik 2x opgenomen geweest voor de 
vervanging van mijn knie en als gevolg van een val op het slecht onderhouden 
fietspad voor ons huis, waarbij ik o.a. 4 ribben heb gebroken. Beide keren ben ik 
ongeveer 2 weken opgenomen geweest in Isala-Zwolle/Meppel en daarna 2 weken 
in het revalidatiecentrum Reestdal.
Wij (Anneke en ik zelf) hebben veel steun en aandacht ervaren van buren, vrienden 
en bekenden uit ons dorp en wijdere omgeving. Door kaarten, bezoek en tele-
foon. Wij voelen ons dankbaar voor al deze steun en aandacht. 

Anneke en Sjoerd Windemuller
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Floron Eindejaars Plantenjacht: op zoek naar winterbloeiers

Floron planteninstituut organiseert tussen kerst en oud en nieuw jaarlijks de 
Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijke periode: midden in de 
winter. Plantenliefhebbers overal in Nederland gaan op zoek naar bloeiende wilde 
planten. Floron is benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan 
en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. 

Mogelijk zijn er aardig wat bloeiende wilde planten te vinden. Het gaat dan bijvoor-
beeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat 
weten te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn.
De Eindejaars Plantenjacht is een mooie aanleiding om er samen gezellig op uit te 
trekken en de bloeiende planten te noteren. Er worden door het gehele land plan-
tenjachten georganiseerd. 
Natuurvereniging Zuidwolde gaat woensdag 28 december op zoek in de Vlindertuin 
en de Volkstuin, aan de westrand van het dorp. 
Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur bij de Vlindertuin in Zuidwolde, achter 
Waardeel  4.
Na afloop  wordt gezamenlijk koffie of thee gedronken.

Graag  aanmelden via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.

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

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar
Namens alle medewerkers wensen wij u 
prettige kerstdagen 
en een gezond 2023!!Koekanger
Dwarsdijk 5
KoekangeKoekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons 
gestelde vertrouwen en hopen u ook in 2023 
weer van dienst te kunnen zijn.
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Wij wensen je fijne feestdagen  
en een gezond en gelukkig nieuwjaar 

 
Cadeau TIP:  

• Heerlijke olie, scrub en lotion te gebruiken 
voor het hele lichaam 

• diverse parfums ♀ en ♂  
   •een cadeaubon  

Bel, mail of app gerust voor de openingstijden! 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

Wij wensen iedereen 
gezellige dagen toe 

en voor 2023 heel veel geluk, 
gezondheid en vrede.

Johan en Anneke Westenbroek 

Dorpsstraat 63 - 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406

www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl

Autobedrijf en 
Tankstation

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

Wij wensen 
iedereen 

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig en 
Gezond 2023! 

Wim, Janet, Esmé en Twan

STICHTING DORPSHUIS

De Schakel
Op de drempel van het nieuwe jaar 
danken wij u hartelijk voor het 
in ons gestelde vertrouwen en 
het prettig contact.
Graag wensen wij u 

Sfeervolle Kerstdagen
en een 

Gelukkig Nieuwjaar 
waarin wij hopen u nog vaak 
van dienst te mogen zijn.
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U kunt ook online boeken,  
via de link op onze website.

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

Wij wensen jullie 
fijne feestdagen 

en een gezond en 
goed verzorgd 2023

 
Groeten,  

Celine, Marloes en Gejanca
Elisa en Merit

- 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 2023!
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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

Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold 
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nlWeerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold 

Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

wenst u

Prettige KerstdagenPrettige Kerstdagen
en een 

Gezond en Gelukkig Gezond en Gelukkig 
Nieuwjaar!Nieuwjaar!
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Agenda

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 11 januari 2023
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 5 januari 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

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
26 dec. Kerstwandeling - start Atlas Sport de Wijk tussen 9.00 en 11.00 uur
26 dec.  Kerstwandeling - start De Wemme, Zuidwolde tussen 11.00 en 13.00 uur
26-29 dec. Expositie Leefgrond - Museum De Wemme, Zuidwolde
28 dec. Eindejaars Plantenjacht - De Vlindertuin, Zuidwolde - 13.30 uur
29 dec. Klaverjasmarathon Berghuizen
30 dec.  Old en Nej Koekange - terrein Highlandgames, Harm Smeengeweg - 21.00 uur
31 dec.  Old en Nej Koekange - terrein Highlandgames - 13.00 uur en 21.00 uur
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
  3 feb. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  4 feb. Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur

Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS

rietdekkersbedrijfschipper.nl rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS

rietdekkersbedrijfschipper.nl rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS

rietdekkersbedrijfschipper.nl rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Wij bedanken alle adverteerders, fotografen en iedereen 

die dit jaar een bijdrage geleverd heeft aan De Koegang 

en wensen alle lezers

Prettige Kerstdagen

en een 

Goed en Gezond 2023



Donderdag 29 december

Vrijdag  30 december

Zaterdag  31 december

In samenwerking met:Openingstijden
24 december 07.00-18.00 uur

25 december Gesloten

26 december 11.00-17.00 uur

31 december 08.00-17.00 uur

1 januari Gesloten

Samen maak je het verschil

Samen maak je ‘t verschil
Coop Scherff
Dorpsstraat 26


