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Midwinterhoornblazer bij opening Anneke hair & beauty.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
20 dec.
9.30 uur Dhr. C.F. Dees
Meppel
24 dec. 22.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf/J. Muis		
25 dec.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf 		
27 dec.
9.30 uur Ds. R. Kloosterziel		
31 dec. 19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf
In de Venehof
3 jan.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		

4e advent
Kerstnacht
Kerst
Oudjaar
koffiedrinken

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
20 dec. 11.00 uur Ds. Sollie
Meppel
15.30 uur Ds. Hidding
Bunschoten
25 dec. 11.00 uur Ds. Rijswijk			
27 dec. 11.00 uur Ds. de Vries
Balkbrug
15.30 uur Ds. de Haan
Zwolle
31 dec. 19.30 uur Oudjaarsavond
LEESDIENST
Gereformeerde kerk, Berghuizen
20 dec. 10.00 uur ds. J.W. Muis
25 dec. 10.00 uur ds. J.W. Muis
27 dec. 10.00 uur ds. P. de Vries
31 dec. 19.30 uur ds. J.W. Muis
3 jan.
10.00 uur ds. J.W. Muis

advent
Kerst
Beilen
oudjaarsdag

Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84
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Stukje Natuur groenling
Tegenwoordig hoor je er niet meer bij als je niet “groen” bent. Nu zijn er
veel simpele manieren, bijvoorbeeld door het afval te scheiden of geen goor
vergif te gebruiken in de (moes)tuin. Echter wanneer je volledig groen wilt
leven, zul je terug moeten naar het stenen tijdperk. Ik denk dat er niet veel
Nederlanders zijn die dat willen. Wilde dieren en planten hoeven zich niet
groen te gedragen, die zijn het al volledig. Wat dat betreft is de groenling
misschien wel het meest groen van alle in Nederland voorkomende vogels.
Het zal niet verbazingwekkend zijn dat de basiskleur van deze vinkachtige
vogel groen is. Echter hij heeft een paar opvallende gele accenten. De randen
van zijn vleugel en de meeste staartpennen zijn aan de basis helder geel.
Vooral als hij vliegt vallen deze gele delen op. Ik heb het hier bewust over
“hij”. Het vrouwtje is namelijk meer grijsgroen en haar geel in de veren is
valer van kleur. Qua grootte heeft de groenling dezelfde afmetingen als de
huismus.
Van nature komt de groenling voor aan de randen van bossen. Echter in de
huidige maatschappij kun je hem op allerlei plekken vinden, variërend van
bos, duinen, parken tot tuinen. Zolang er maar genoeg dichte struiken staan
waarin hij kan broeden. Daar kan hij zijn nest bouwen op een hoogte van
ongeveer twee meter. Soms meerdere nesten bij elkaar, wat dat betreft is hij
geen strikt territoriale vogel.
Qua voedsel is de groenling een echte zaadeter, zijn stevige snavel duidt
daar op. Met een bijzondere techniek weet hij de zaden te kraken. Al ronddraaiend trilt hij als het ware de zaden in zijn snavel. Op deze manier raakt
de vrucht los van de schil en kan hij de kern opeten. Daarnaast is hij bijzonder gek op de rozenbottels van de hondsroos. Let maar eens op als je
vanaf het spoor de Dorpsstraat oprijdt. Aan beide zijden van de weg staat
de hondsroos en als in het najaar de rozenbottels rijp zijn, kun je geregeld
de groenling in de struiken tegenkomen.
Paul Mentink

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Een complete Supermarkt met veel Extra’s

DEZE KOEGANG BIJ DE SPAR:

Vanaf zaterdag 7 november wordt elke zaterdag
Heerlijke
zelfgemaakte
vanaf 11:30 uur weer
warme
SNERT verkocht.

VERSE WORST
Snertcoupon

GROF of FIJN volgens oud
drents recept
Tegen
inlevering van deze coupon
1 snert voor € 3.00

NU € 3,98 per kilo

Alleen geldig op 7+14-november 2015

Voor vragen kunt u bellen of mailen.
Tel
Fax
Mail

Wat je dichtbij haalt is lekker!
Spar Koetsier
Dorpsstraat 26
7958 RN
Koekange
www.sparkoekange.com

0522-451331
0522-452124
spar@koekange.com

Aanbiedingen geldig van donderdag 17-12-2015 tot 19-12-2015

12-uurs klaverjasmarathon
Op 23 januari 2016 houden wij een 12 uur durende klaverjasmarathon. Deze
wordt gehouden in dorpshuis “de Schakel”, Pr. Margrietlaan 1 in Koekange.
We beginnen om 10.00 tot 22.00 uur. De kosten hiervoor zijn 17.50 euro per
persoon. Dit is inclusief inleg en 2 maaltijden. Opgeven kan tot 17 januari
2016. Dit kan via de marathonkaarten@gmail.nl of telefoonnummer 0522452113. We hopen jullie allen te zien op 23 januari.

Keuning

Henriëtte Mulder en Gerdine de Kleine

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Erwin Keuning

Fijne Feestdagen
Tel. 0522 - 440 522
en een Kleurrijk 2016
Mail: keuning2@planet.nl
Kosterweg 6

Wij wensen
7949u AM Rogat
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Mob. 06 2513 6069
ERKEND

BETERE SCHILDER

Een Noodoproep!!! IJsplein bij de Westerbergen
Het ijsplein ligt al bij de Westerbergen. De ijsver. Voorwaarts heeft het toezicht op maandag en dinsdag op zich genomen. Klasse!!! Er hebben zich al
wat vrijwilligers opgegeven, maar we hebben er nog niet genoeg. Je hoeft
alleen maar toezicht te houden. Dus kom je met je kind of kleinkind, dan
kun je je al opgeven.
We zoeken nog vrijwilligers voor de volgende dagdelen:
Donderdag 31 dec. van 9.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag 1 jan. van 9.00 tot 12.30 / 12.30 tot 16.00 / 16.00 tot 19.00 / 19.00
tot 22.00 uur.
Zaterdag 2 jan. van 9.00 tot 12.30 uur / 19.00 tot 22.00 uur. Zondag 3 jan.
van 9.00 tot 12.30 uur / 12.30 tot 16.00 uur / 19.00 tot 22.00 uur.
Geef je op bij Ageeth Heuvelman, De Wilgen 29, tel.nr. 451714 of via de mail
heuvelman.j@hotmail.com.
P.S. Voor het huren van de schaatsen moet je 5 euro borg betalen, die 5 euro
krijg je terug wanneer je de schaatsen weer inlevert.
IJsvereniging Voorwaarts en de Belangenvereniging Koekange e.o.

Kapsalon

Sonja
Kijk voor het complete
assortiment op:
WWW.MARCEMMINK.NL
info@marcemmink.nl - 0522-241145 - Meppel

wenst iedereen

fijne kerstdagen
en een

voorspoedig 2016
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Uw warme belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Bertus Nijstad
heeft ons goed gedaan.
Wij wensen u een fijne Kerst en een Gezond 2016.
J. Nijstad-Evenhuis
Janny, Rosanne, Lisa en Jitze,
Henk en Lita, Rick, Mark
Koekange, december 2015

Streekradio
De Streekradio bedankt de ondernemers van Koekange voor de financiële
bijdrage voor de jaarlijkse Kerstgroeten bij Streekradio, welke worden uitgezonden in de week voor Kerst.
De Streekradio draait op basis van vrijwilligers en is met name bekend van gevarieerde muziekprogramma’s en de uitzendingen van de Raadsvergaderingen.
Speciaal voor Koekange zorgt Jan Willem Krale voor het wekelijkse verslag
van de voetbalwedstrijden van Vitesse ‘63.
De streekradio is te beluisteren via FM 104.8 en via de TV kanaal ziggo 44
info@streekradio.com, www.streekradio.com.

Kerstmarkt Berghuizen
Zaterdag 19 december is er kerstmarkt in Berghuizen van 15.30-19.30 uur.
Net als voorgaande jaren proberen we er weer een gezellige markt van te
maken voor jong en oud d.m.v. spel, muziek, marktkramen, ponyrijden,
vuurkorven en ander vertier.
Komt allen en geniet mee op het terrein achter de kerk.

STICHTING DORPSHUIS
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Denk met een glimlach terug aan 2015
Kijk hoopvol en positief naar 2016
Dorpshuis de Schakel
wenst iedereen veel geluk
in grote én in kleine dingen.
Geniet van de feestdagen
en tot gauw in het nieuwe jaar.

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond 2016
Hilco Scheper
Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Bouwbedrijf KRALE
Wij wensen u

Fijne Feestdagen
en een

gelukkig en gezond
nieuwjaar
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel
ELECTROWORLD.NL
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slagter
TECHNIEK

Pedicure Praktijk Jomas
Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
06-15102936

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

A A N N E M I N G S B E D R I J F

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S
TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN,
BESTRATING OF OVERKAPPING

Wij wensen iedereen
gezellige dagen
en een
heel gelukkig,
gezond 2016 toe.
Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406

Energieweg 3, Nijeveen
Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl
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www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Bedankt
Mede namens Henny hartelijk bedankt voor de belangstelling en het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Weidesteyn, alsook thuis.
Het doet ons goed! Verder herstel duurt lang.
Een hartelijke groet van Roelof Evert Geerts

Dringende oproep voor ”Samen aan Tafel”
Iedere laatste vrijdag van de maand is er in Dorpshuis de Schakel ”Samen
aan Tafel”. Heeft u er wel eens over gedacht om hieraan deel te nemen? Maar
is het er nooit van gekomen? Kom het dan nu toch eens uitproberen!
Wij zijn namelijk dringend opzoek naar nieuwe mensen.
Er is ruimte voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging.
Lijkt het je leuk om in een ongedwongen en gezellige sfeer samen te eten,
geef je dan nu op!
Eerst volgende ”Samen aan Tafel” 18 december, opgave t/m 16 december bij
Lutina Bos 06-14252052 ook voor verdere informatie.
In 2016 op 29 januari, 26 februari, 25 maart ?, 29 april, 27 mei, 26 augustus,
30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december?

Wij bedanken alle adverteerders, fotografen
en iedereen die een bijdrage geleverd heeft
aan De Koegang. Ook in 2016 hopen wij op
uw medewerking te kunnen rekenen.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

wenst u een gezond en gelukkig 2016
Henrieke en Christina
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Autobedrijf en
Tankstation

DE BOO

Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Wij wensen
iedereen

Voor hulp bij dyslexie,
dyscalculie en overige
(leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig en
Gezond 2016!
Wim, Janet, Esmé en Twan
Deze week in de aanbieding

We hebben heerlijke kerststollen
krenten- en rozijnenwegge
voor de kerst.
Ook suikerbroden
en diverse soorten kerstkoeken.
Wij wensen iedereen
een fijne kerst
en een gelukkig nieuwjaar

op de minimarkt in Koekange
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Sport
Vitesse’63 E1 Kampioen!!
Zaterdag 5-12-2015 is Vitesse’63 E1 kampioen geworden in de 2e klasse.
De spelers van Vitesse’63 moesten in en tegen Geesbrug de topper spelen.
In deze wedstrijd lieten de jonge mannen uit Koekange het spelletje zien
waar ze goed in zijn, dus met positiespel en mooie aanvallen. Deze wedstrijd werd dan ook gewonnen met 0-3. Deze uitslag gaf Vitesse’63 dus de
3 punten, waar het nu op aan kwam was de wedstijd in Elim tussen Elim en
Pesse. Als Elim zou winnen of gelijk spelen zou Vitesse’63 kampioen zijn
met nog één wedstrijd te spelen. Het bleef dus spannend tot ongeveer een
Drents kwartiertje na de wedstrijd. Er werd telefonisch contact gelegd met
Elim en daar kwam het verlossende woord: Elim had gewonnen met 3-2!
Dit betekende KAMPIOEN!! De spelers waren nog aan het douchen toen het
mooie bericht werd gedeeld, wat volgde was een groot feest. Bij thuiskomst
zijn de spelers en begeleiders in een vrachtwagen van Claassen transport
uit Rogat nog door het dorp gegaan om het kampioenschap te vieren. Een
fantastisch einde van een mooi seizoen, met volgende week nog de derby
tegen Ruinerwold in het verschiet.

Foto: Ruben Hamberg

Op de foto van links naar
rechts:
Staand: Leider Alexander
van Noord, Leider Albert
Hendriks, trainer Jurrian
Barelds, leider Rene
Brinkman. (niet op de foto
trainer Lars Heuvelman)
Staand spelers: Keeper
Nikolai Benning, Tobias
Hamberg, Almar van Noord,
Sven Benning
Zittend spelers: Tygo
Brinkman, Stijn Barelds, Bjorn
Hendriks, Danny Rumph
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HAIR
FASHION

Landgoed “Welgelegen”
Vanuit Welgelegen

KOEKANGE

wensen wij een ieder

Gesloten van 25 december
tot en met 2 januari.
Vanaf 5 januari zijn wij er weer.

Fijne Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar!

Hairfashion Koekange
wenst iedereen

fijne kerstdagen
en een goed 2016!
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

Familie Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771 info@welgelegen.com
www.welgelegen.com

Dorpsstraat 33 Koekange Tel. 06-12362374 - 06-50938266
E-mail schilders@koekange.com www.schilders.koekange.com

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk,
wandafwerkingen het plaatsen
van isolerende beglazing

Prettige Kerstdagen
en een

Kleurrijk 2016

Nu

Winterschilderkorting
Vraag vrijblijvend
prijsopgave
6% b.t.w. tarief

Tevens verkoop van behang, glas, tapijt en professionele verven
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Speeltuinvereniging De Hommel – Koekange
Dag Hommels!
Nog even en dan is het kerstvakantie! Er staan weer leuke activiteiten op de
kalender!
Kinderen t/m groep 2
Voor de kinderen t/m groep 2 is er op maandag 28 december een poppenvoorstelling van Rita Keep in het dorpshuis. De voorstelling begint om 10.00
uur, om 11.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.Voor wat
drinken en wat lekkers wordt gezorgd. Graag aanmelden per e-mail svdehommel@hotmail.com voor woensdag 23 december.
Groep 3 t/m 15 jarigen
De kinderen vanaf groep 3 gaan in de kerstvakantie naar de bioscoop.
Nadere informatie over film, datum en tijdstip krijgen jullie per e-mail.
Groeten, Het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel

Wervingscampagne voor Burgernet begonnen
Gemeente De Wolden is een wervingscampagne begonnen voor deelname
aan Burgernet. Bij alle huishoudens in de gemeente valt een dezer dagen een
brief op de deurmat met het verzoek zich aan te melden. De Wolden is sinds
2014 aangesloten bij Burgernet en de gemeente wil met deze actie nog meer
inwoners overtuigen van het belang om mee te doen.
Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en ondernemers.
Deelnemers aan Burgernet krijgen van de politie een sms of een voicemailbericht om uit te kijken naar bijvoorbeeld een verdwaald kind, een overvaller
of een gestolen voertuig.
Veiligheid
Burgernetdeelnemers kunnen een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid
van de buurt. Een proef heeft aangetoond dat het betrekken van inwoners bij
veiligheid in hun wijk zichtbaar bijdraagt aan het vergroten van de kans op
de opsporing van verdachten of het terugvinden van vermiste personen. Hoe
meer deelnemers aan Burgernet, des te groter de kans dat gemeente, politie
en inwoners samen verdachte en vermiste personen opsporen, waardoor
de veiligheid in de buurt wordt verhoogd. Daarnaast kan Burgernet worden
gebruikt om te informeren en te alarmeren, bijvoorbeeld om te waarschuwen
tegen het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of tegen een inbraakgolf in een
bepaalde wijk.
Ruim anderhalf miljoen deelnemers
Inmiddels hebben zich meer dan anderhalf miljoen inwoners aangesloten
bij Burgernet. De meest voorkomende incidenten waarvoor de hulp van de
inwoners wordt ingeroepen zijn vermissingen. Andere veel voorkomende
incidenten zijn woninginbraak, winkeldiefstal, overval en straatroof.
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- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Autobedrijf Slagter
wenst iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Goed 2016!

Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange
T. 0522 451748
F. 0522 452687
E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Kerstconcert
Zangvereniging Wijker Kunst geeft op zaterdag 19 december a.s. een kerstconcert in de kerk te IJhorst.
Naast een optreden van het mannenkoor en het vrouwenkoor van Wijker
Kunst afzonderlijk, zal er ook een gezamenlijk optreden zijn als gemengd
koor.
Bovendien zijn in het programma een aantal liederen opgenomen waarbij het
publiek mee kan zingen. De teksten hiervoor zijn afgedrukt in het programmaboekje.
Het belooft een sfeervolle en gezellige zangavond te worden.
Het geheel staat onder leiding van Bert Lammers, al vele jaren de vaste dirigent.
De begeleiding op piano en orgel wordt verzorgd door Joke Venhuizen.
Robin van Braam is de drummerboy.
De kerk in IJhorst ligt op een unieke locatie en voor het koor in een vertrouwde omgeving. De goede akoestiek van de kerk maakt het tot een ideale
plaats voor een concert.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Univé
Verzekeringen Noord Nederland.
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Wist u dat u naast overnachten en kamperen
ook
een middag
/ avondenkunt
Wist u dat
u naast
overnachten
kamperen
ook uw verjaardag of ander feestje
Wist u dat
u naast overnachten
en kamperen
genieten
Sauna?
bij onsvan
kuntonze
vieren?
ook uw verjaardag of ander feestje
In een gezellige, ongedwongen ambiance.
onsclubje
kunt gebruik
vieren? maken van
Met een bij
klein
(en geen drukte
faciliteiten,
alleenthuis)
voorambiance.
uzelf!
In eenalle
gezellige,
ongedwongen
Vraag naar de mogelijkheden.
(en geen drukte thuis)
Vraag naar de mogelijkheden.
DeMoréne
MoréneHoeve
Hoeve
De
Panjerweg1,
1,Koekange
Koekange
Panjerdweg
DeTel.
Moréne
Hoeve
06 10169227
Tel. 06 10169227
Panjerdweg
1, Koekange
www.morenehoeve.nl
www.morenehoeve.nl
info@morenehoeve.nl
Tel. 06 10169227
info@morenehoeve.nl
www.morenehoeve.nl
info@morenehoeve.nl

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons
gestelde vertrouwen en hopen u ook in 2016
weer van dienst te kunnen zijn.

Namens alle medewerkers wensen wij u

prettige kerstdagen
en een gezond 2016!!
De Berken 11
Koekange
De Berken 11
De
Berken 11
Koekange

Koekange
Boerenbingo

De activiteitencommissie van dorpshuis de Schakel organiseert op 16 januari
weer de traditionele Nieuwjaarsbingo.
Het thema is dit jaar: boerenbingo. De aanvang is 20.00 uur en er zijn weer
grandioze prijzen te winnen.
Na afloop is er een Nieuwjaarsparty in de achterzaal. Zet deze datum alvast
in je agenda, op de kalender, in je telefoon, want dit mag je niet missen.
Nadere info volgt in de volgende Koegang en/of facebook.


wenst
iedereen een geweldig 2016!
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Slijterij
De Brouwmeester
Decemberaanbiedingen:
Vanaf 23 december
tot en met
31 december 2015
hebben wij verschillende aanbiedingen
in ons slijterij assortiment
Let op op = op

Wij wensen U fijne feestdagen
en een gezond 2016
Fam. Hofsteenge
Stationsweg 1
0522-451887
www.debrouwmeester.nl
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20 december
Midwinterhoorn Winterwandeling door het Reestdal
Op zondag 20 december klinkt van 12.00 uur tot 15.00 uur de midwinterhoorn bij het bezoekerscentrum van Landschap Overijssel en door het
Reestdal. De Ekelbloazers uit Zuidwolde blazen op 2 locaties op de midwinterhoorn en laten u genieten van deze eeuwenoude traditie. U kunt zelf een
van de prachtige routes van 3, 5, 7 of 9 kilometer via het wandelnetwerk
uitkiezen, die allen starten bij Bezoekerscentrum De Wheem.
Rollende keuken met winterse kost
Juist in de winter als de natuur in winterrust is, is het heerlijk wandelen. De
roep van de midwinterhoornblazers, vuurkorven en warme chocolademelk
na afloop, allen ingrediënten om er een meer dan sfeervolle wandeling van
te maken. PP Mangerie staat deze middag bij het Bezoekerscentrum met zijn
stijlvolle rollende keuken om ook de inwendige mens te verwarmen. Voor of
na je wandeling kan je genieten van een heerlijke kop erwtensoep met roggebrood met spek of een broodje pulled-porc.
De Wheem in kerstsfeer
Bezoekerscentrum De Wheem is op zondag 20 december geopend vanaf
12.00 tot 17.00 uur. Het bezoekerscentrum is in gezellige kerstsferen en
de vrijwilligers verwelkomen u graag in de heerlijke warme Gelagkamer om
te genieten van een warme kop koffie of thee na de winterse wandeling.
Voor de kinderen is er het spannende Speelnatuurpad gelegen achter het
Bezoekerscentrum, hier kunnen ze het pad van Bas de Das volgen en heerlijk
klimmen en klauteren en hutten bouwen naar hartelust.
Waardevol Overijssel
Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens,
plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt de natuur en het landschap
in Overijssel al meer dan tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar
ook bij en met andere grondeigenaren. Dit doet zij samen met ruim 9.500
donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijven en ruim 7.000 vrijwilligers. Meer
informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven
op www.landschapoverijssel.nl.

17

Berghuizer Huisconcert
Anneke Spin en Ellen SteffersDekker gaan samen weer een huisconcert
organiseren! Zij hebben het Arensky Pianotrio uitgenodigd en dus heb
je een vleugel nodig; die staat bij Ellen thuis in “Huize de Eikenheuvel”    
Anneke en Ellen vormen samen de Organisatie Concerten Masterstudenten
Conservatoria Huisconcert in De Eikenheuvel.
Zondag 17 januari 201615.00 uurMet het Arensky Pianotrio Dit Pianotrio,
viool, cello en piano, speelt niet alleen een compositie van Anton Arensky,
maar ook master examenstukken van de celliste die in januari haar eindexamen gaat doen. De violiste en celliste komen van verschillende conservatoria. De pianist zit langer in “het vak”.
Zij spelen werken in verschillende bezettingen o.a. van: Leonard Bernstein:
Meditation voor cello en piano. Gerard C.F. Dekker: Pianotrio in C opus 249
voor viool, cello en piano. Gabriel Fauré in A no. 1 opus 13 voor viool en
piano. Anton Arensky: Pianotrio nr. 2 in a opus 73 voor viool, cello en piano.
Datum: Zondag 17 januari 2016. Aanvang: 15.00 uur, welkom vanaf 14.30 uur.
Entree: € 15,- incl. consumptie. Adres: Berghuizen 34 Berghuizen. Reserveren:
annekespin@hetnet.nl. Telefoon: 06 29554005.

Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Vanaf zaterdag 7 november wordt elke zaterdag
vanaf 11:30 uur weer warme SNERT verkocht.
Snertcoupon
Tegen
inlevering van deze coupon
1 snert voor € 3.00

Tel
Fax
Mail
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Alleen geldig op 7+14-november 2015

A.S. ZATERDAG

Voor vragen kunt u bellen of mailen.
0522-451331
0522-452124
spar@koekange.com

Wat je dichtbij haalt is lekker!
Spar Koetsier
Dorpsstraat 26
7958 RN
Koekange
www.sparkoekange.com

OLIEBOLLEN

Griffier De Wolden benoemd tot voorzitter commissie VNG

Josee Gehrke, griffier van gemeente De Wolden is benoemd als voorzitter van
de commissie van Raadsleden & Griffiers van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De nieuwe commissie
Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de rol en positie van de gemeenteraad
hierbij versterken.
Griffier Josee Gehrke: “De VNG is actief op diverse thema’s zoals de decentralisaties in het sociaal domein, regionale samenwerking en de financien. Het
is van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers daarbij wordt meegenomen. Ook bij de voorbereiding op nieuwe taken zoals de Omgevingswet
is het belangrijk om aandacht te schenken aan de rol van de gemeenteraad.
De nieuwe commissie voor Raadsleden & Griffiers is er niet alleen is om het
bestuur en de vakcommissies van de VNG te adviseren. De nieuwe commissie moet ook zelf haar agenda willen bepalen.”
Veel animo - De 11 raadsleden en 9 griffiers van de nieuwe commissie zijn
maandag 30 november door de Buitengewone Algemene Ledenvergadering
van de VNG benoemd. Voor de commissie was zeer veel animo. Meer dan
100 raadsleden en griffiers hadden zich kandidaat gesteld voor de twintig
plekken die de nieuwe commissie te bieden had.

Geen woonlastenstijging in De Wolden

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van De Wolden voor de belastingtarieven voor 2016 vast te stellen. Het college is er in geslaagd de woonlasten te bevriezen op het niveau van 2015. Hier heeft de raad het college
om verzocht tijdens de behandeling van de begroting 2016-2019.
De onroerende-zaakbelasting (OZB), de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing
bepalen samen de woonlasten.
Het college stelt voor de extra verhoging van de opbrengst met 82.500 euro,
waartoe in 2014 was besloten, achterwege te laten. Daardoor kan de stijging
van de OZB beperkt blijven tot 1,8 procent.
Op basis van de aanvankelijke begroting, voor de vaststelling van het watertakenplan Fluvius, had de heffing met 11,4 procent moeten stijgen. Nu de
gemeenteraad het watertakenplan afgelopen donderdag heeft vastgesteld,
kan de stijging beperkt blijven tot het kostendekkende tarief van 5,9 procent. Dankzij de sterk verbeterde scheiding van het afval door onze inwoners kan een daling van de kosten van inzameling voorgesteld worden. Het
tarief voor de Afvalstoffenheffing kan met 7,7 procent naar beneden. Al met
al blijven de woonlasten op het niveau van 2015.
Wethouder Jan van ‘t Zand: ‘We zijn blij dat we een sluitende begroting 2016
hebben met ruimte voor ontwikkelingen. De eerder geplande verhoging van
de woonlasten voor inwoners is daardoor niet meer nodig. Met een meerjarig
sluitende begroting gaan we de toekomst vol vertrouwen tegemoet’.
De gemeenteraad stelt op 10 december de belastingverordeningen 2016
vast.
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Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Verhuisbericht
Na 60 jaar met veel plezier op Koekange te hebben gewoond, ben ik per
1 december 2015 weer verhuisd naar mijn geboortedorp Zuidwolde.
Met gemengde gevoelens laat ik Koekange achter mij.
Mijn nieuwe adres is: Wooncentrum Tonckenshuys, Meppelerweg 22,
Appartement 214, 7921 VR Zuidwolde, telefoon 0528-370301
Met hartelijke groet en tot ziens!
Bertha Liezen-de Lange

Go ur m et

Steen grill
Sal ad e
N I EU W:

Br aa ds lee

Simpel of apart?
thuis tafelen
begint bij…

Fijne Kerst
en een
Smakelijk
Nieuwjaar!

Rollade
Sm ul st ee n

De laatste
nieuwtjes?!

T 06 - 12 94 04 57 | info@slager-ard.nl | www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van te voren via mail of telefoon

d.nl
www.slager-ar
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Mmmmm lekker… makkelijk

VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL
WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL

06 55504826

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.
Woning te huur:
Pastorie, Kerklaan 19 te Koekange.
De woning is per direct beschikbaar.
Inlichtingen bij: Joh. de Kleine,
tel. 0522 – 451580.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een
betekenisvolle manier van afscheid nemen
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspireer ik u bij het organiseren van een
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op
0522 251939.

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie
en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden Gratis

(voor particulieren)

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Prettige Feestdagen
en een Groen 2016
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277
0522-472442

Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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Informatie
Alarmnummer:
112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange		
Telefoon
www.koekange.praktijkinfo.nl
Fax:
apotheekkoekange@kpnmail.nl

0522-451236
0522-451103

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur.
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur:
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente.
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
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.
Peuterspeelzaal Meidoorn
Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf
1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531
Kinderdagverblijf Meidoorn
Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar.
Meer info 038 4214521 of www.doomijn.nl
o.b.s. De Rozebottel:
Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Joh. Frisoschool:
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
Politie de Wolden:

0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info
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Agenda
16 dec. De Koegang nr. 24
18 dec. Samen aan aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
18 dec. Landgoed Kerstdiner - Landgoed Welgelegen
18 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
19 dec. Kerstmarkt; jeugd van de kerk in Berghuizen - 15.30-19.30 uur
19 dec. Kerstconcert Zangver. Wijker Kunst - kerk te IJhorst - 20.00 uur
20 dec.	Midwinterhoorn Winterwandeling - start Bezoekerscentrum De Wheem
12.00-15.00 uur
23 dec. (onder voorbehoud) Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
23 dec. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
2016
2 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - 09.30 uur
5 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
6 jan. De Koegang nr. 1
6 jan. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
8 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 jan. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
14 jan. PCOB; Jaarvergadering voor en door eigen leden
16 jan.	Boerenbingo; aansluitend Nieuwjaarsparty - De Schakel - 20.00 uur
17 jan. Huisconcert - Berghuizen 34, Berghuizen - 15.00 uur
20 jan.   	Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
22 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00-22.00 uur
26 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
29 jan. Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
3 feb. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
5 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
9 feb. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 feb. PCOB; Mevr. Sjoukje de Wit, Leven en werken in Zuid Soedan
16 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a,
Koekangerveld - 10.00 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. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 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
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
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave
6 januari 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 31 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN

OOK IN 2016 ZIJN WIJ U GRAAG VAN DIENST!
:LM]LMQHUNHQGWRWDDOLQVWDOODWHXUHQDDQJHVORWHQELMUneto-VNIKvINL en Sterkin.
2Q]HZHUN]DDPKHGHQYDULsUHQYDQKHWRSORVVHQYDQVWRULQJHQWRWKHWLQVWDOOHUHQ
YDQFRPSOHWHLQVWDOODWLHVELM]RZHOSDUWLFXOLHUHQDOVLQGHZRQLQJHQ XWLOLWHLWVERXZ

WATER- EN
GASINSTALLATIES

ELEKTRISCHE
INSTALLATIES

DUURZAME
INSTALLATIES

DAKBEDEKKINGEN

ZINK- EN KOPERWERK

SERVICE & ONDERHOUD

www.vandijkontzorgt.nl
De noodzaak om thuis te blijven wonen stijgt. Wie zijn huis
toekomstbestendig wil maken, kan een beroep op ons doen.
LEVENSBESTENDIG
WONEN

Wij zijn Ontzorgexpert en kunnen uw huis aanpassen aan uw
woonwensen. Wij helpen u slim te investeren in wooncomfort.
Een voorziening die nu valt onder comfort kan later het
verschil maken tussen wel en niet zelfstandig kunnen wonen.

INFORMEER VRIJ
VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN:
LANGEDIJK 2 - 
PJ KOEKANGE - T 0522 45 13 18
INFO@VANDIJKINSTA//ATIE.NL - WWW.VANDIJKINSTALLATIE.NL

