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Wij bedanken alle adverteerders, fotografen en iedereen die dit jaar 

een bijdrage geleverd heeft aan De Koegang. 

Ook in 2018 hopen wij op uw medewerking te kunnen rekenen. Fi
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Hartelijk bedankt!

|  www.kleen.nl 
Noteboomstraat 68  |  
7941 XA  Meppel  |   

T 0522 255449 
drukkerij@kleen.nl  
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
24 dec. 11.00 uur Drs ter Velde Wezep 
!!! 16.30 uur Ds D. de Jong Den Ham 
25 dec. 11.00 uur Ds v Rijswijk  
31 dec. 11.00 uur Ds v Rijswijk  
 15.30 uur Ds J.H Dunnewind Hardenberg 
  7 jan. 11.00 uur Ds. E. Woudt Heemse
 15.30 uur Ds. R.W.J van Ommen Rouveen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
24 dec. 10.00 uur Ds. I. Postma Genemuiden Advent
25 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Kerst
31 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Oudejaarsdag
  7 jan. 10.00 uur Ds. J. Kooistra Dwingeloo

Protestantse Gemeente Koekange
24 dec. 22.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   4e advent/ 

KERSTNACHT
25 dec.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf    Kerst
31 dec.   9.30 uur Ds. B. Metselaar  Beilen 
  7 jan.    9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof Koffiedrinken

Kerkdiensten
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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 vogeloren

Het aantal spreekwoorden en gezegden waarin het woord oor of oren voor-
komt is niet gering. Logisch dat ze met luisteren te maken hebben, zoals 
“Een luisterend oor vinden”. Bij iets minder krijg je “Met een half oor meeluis-
teren” en helemaal niet “Dat gaat het ene oor in, het andere oor uit”. Maar 
er zijn er genoeg die niets met luisteren te maken hebben, zoals “Nog nat 
zijn achter de oren” of “Iemand een oor aannaaien”. Dat er zoveel zijn heeft 
natuurlijk te maken met het feit dat oren een prominente plek op het hoofd 
innemen. Zowel bij mensen als bij zoogdieren. Voor de laatste categorie 
zijn oren vaak essentieel. Is het niet om een prooi te lokaliseren (denk aan 
vleermuizen), dan wel om een roofdier tijdig te ontdekken (denk aan herten 
en antilopen).
Maar hoe zit het dan bij vogels? Die hebben geen schelpvormige uitsteeksels 
aan de zijkant van hun kop. Uiteraard hebben vogels oren, ze zijn alleen 
verstopt achter het verenkleed op hun kop. Ze zitten ongeveer op dezelfde 
plek, zoals dat bij zoogdieren het geval is. De reden dat de oren niet te zien 
zijn heeft voornamelijk met hun evolutie te maken. Met uitstekende delen 
heb je met meer luchtweerstand te maken bij het vliegen.
Net als bij zoogdieren dienen de oren van vogels ook voor het evenwicht. 
Het inwendige van hun oren ziet er dan ook nagenoeg hetzelfde uit. De 
openingen zijn dus aan het zicht onttrokken, maar zijn niet bedekt door een 
“dik pak veren”. Het zijn meestal wat lossere veertjes, die ze eventueel nog 
iets kunnen oprichten voor een beter hoorresultaat. Echter in het algemeen 
kunnen vogels wel minder horen dan zoogdieren. De hoge tonen zijn geen 
probleem, met name de lage tonen kunnen ze moeilijker horen.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen in de vogelwereld als het op horen aankomt. 
Uilen hebben een uitstekend gehoor. Sommige kunnen zelfs uitsluitend op 
gehoor een prooi vangen. Overigens niet met hun oorvormige veertjes op 
hun kop, die zitten er voor de sier.

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

Januari actie 
Wil je ook gel- of acrylnagels? Doe het deze 

maand, dan krijg je op een nieuwe set 
 20% korting!! 

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

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

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

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

Namens alle medewerkers wensen wij u 
prettige kerstdagen 
en een gezond 2018!!De Berken 11
Koekange
De Berken 11
Koekange

De Berken 11
Koekange

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons 
gestelde vertrouwen en hopen u ook in 2018 
weer van dienst te kunnen zijn.

Wij wensen u 

Fijne Feestdagen 
en een 

gelukkig en gezond 
nieuwjaarWeerwilleweg 20 - Koekange

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

Bouwbedrijf KRALE

Bedankt

Langs deze weg willen wij alle buren, vrienden, kennissen, heel hartelijk 
bedanken voor de fruitschalen, bloemen, kaarten, telefoontjes, die wij tij-
dens de ziekte van Egbert hebben ontvangen.

Tevens wensen wij jullie allemaal een fijne kerst en een gezond en gelukkig 
nieuwjaar.

Egbert en Hennie Warnders
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Fijne Feestdagen 

en een 

Goed Geknipt 2018

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

www.kapsalongejanca.nl

Verhuisbericht 
Per 15-12-2017 zijn wij 
verhuisd naar: 
Torenakker 10
7963 CC  Ruinen 

Tevens wensen wij 
iedereen 

Fijne Feestdagen 
en een 

Gezond 2018    

Bram en Abeltje de Boo

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 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
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Wijker Bridge Club
opgericht 18 oktober 1984       
   
WBC  is een gezellige club die iedere donderdagavond bridgers, gevorderden 
en beginners, de mogelijkheid biedt om het bridgespel te beoefenen. 
Locatie:  Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. Aanvang: 19.30 uur.   
Van eind september tot eind mei wordt er competitie gespeeld.   
In de zomermaanden is er vrij bridgen en mogen ook niet-leden tegen een 
vergoeding van € 1,50 per persoon met ons meedoen.   
Kun je bridgen en ben je op zoek naar een club?
Je mag altijd vrijblijvend een paar keer meedoen om de sfeer van de club te 
proeven.       
Heb je interesse om te leren bridgen?      
Ook dan biedt WBC hiertoe de mogelijkheid.     
Bij voldoende deelname wordt er weer een cursus voor beginners gegeven. 
Start: januari 2018 Locatie: Havezate Aanvang: 19.30 uur of in overleg
Opgave en inlichtingen bij: Albertje Hulzebos, telefoon: 0522 44 2153 
E-mail: bridgecursusdewijk@hotmail.com

12-uurs klaverjasmarathon

Op zaterdag 20 januari 2018 organiseren wij voor de vierde keer een 12 uur 
durende klaverjasmarathon.
We beginnen ‘s morgens om 10 uur tot ‘s avonds 22 uur.
De kosten hiervoor zijn 20 euro, dit is inclusief 2 maaltijden en inleg.
De marathon wordt gehouden in dorpshuis “de Schakel”, Pr. Margrietlaan 1 
te Koekange.
Lijkt het je leuk om een gezellige dag te kaarten? Geef je dan op voor 15 
januari 2018.
Opgaven kan bij Henriette 0620022468 of bij Gerdine 068147161.
We zien jullie graag op 20 januari

Groet, Henriette en Gerdine

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent 

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Het kinderclubwerk in kerstsfeer 

In totaal hebben 
64 kinderen aan 
verschillende workshops 
meegedaan, verdeeld 
over 2 woensdagmiddagen.

 

OLIEBOLLEN 
ACTIE 

Koekange 
 

 
 

 
 
 

 29 + 30 december 
In uw SPAR 
supermarkt 
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Begin 2018 sportief!

Sport een maand gratis en maak 
kans op leuke prijzen!

www.atlassport.nl
H. Tillemaweg 63b | 7957 CB | De Wijk

f

Happy 
new year!

- 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 2018!

HAIR
FASHION
KOEKANGE

Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Gesloten van 27 december 
tot en met 30 december.
Vanaf 2 januari zijn wij er weer.

Hairfashion Koekange 
wenst iedereen 

fijne kerstdagen 
en een goed 2018!



9

Gemeente sluit drugspand in Koekange

Gemeente De Wolden heeft vorige maand een woning aan de Oshaarseweg 
in Koekange per direct gesloten, op grond van de Woningwet en de gemeen-
telijke Beleidsregels Hard- en Softdrugs. De politie heeft in het pand een hen-
nepkwekerij ontdekt, waarbij ruim 600 planten en 200 stekjes zijn
aangetroffen.
Het is niet de eerste keer dit jaar dat in gemeente De Wolden een pand om 
deze reden per direct wordt gesloten. Burgemeester Roger de Groot: “We 
hebben duidelijke regels voor hard- en softdrugs vastgesteld. Die maken 
het ons mogelijk een pand of woning direct voor drie maanden te sluiten als 
daar illegale hennepteelt heeft plaatsgevonden.
De woning in Koekange hebben we ook per direct gesloten omdat de ener-
gieinstallatie brandgevaar opleverde.’

Wees alert als buren
Het is belangrijk dat buren en omwonenden alert zijn en situaties die zij 
verdacht vinden, melden. Burgemeester De Groot: “Heeft een woning of 
bedrijfspand afgeplakte ramen en deuren? Of zijn er roosters op ongebrui-
kelijke plekken aan de gevel of op het dak? Meld het bij de politie!” Ook 
stank- en wateroverlast of vochtproblemen (condens op de ramen) kunnen 
signalen van hennepteelt zijn. Verdachte situaties kunnen gemeld worden bij 
de politie via telefoonnummer 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

Verantwoordelijkheid eigenaar, ook bij verhuur
De eigenaar is altijd verantwoordelijk voor zijn pand, ook als hij deze aan 
derden verhuurt. Burgemeester Roger de Groot: “Weet als verhuurder wie uw 
huurder is.
Hennepplantages zorgen voor aanzienlijke schade aan uw pand: zoals gaten 
in het dak, water- en brandschade.”

STICHTING DORPSHUIS Een inspirerende kersttijd 
en een 

positief 2018 toegewenst.

Wij staan weer voor u klaar 
aan de start 

van het nieuwe jaar!!

De Schakel
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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!

SCHENKINGEN DOEN?

STOTIJN 
notariaat & mediation

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR

                                                                                     

                         
 
 
 
 

Pedicure Praktijk Jomas 
 
Sabine ter Meer 
Dorpsstraat 84 
7958 RR Koekange 
 
www.pedicurepraktijkjomas.nl 
pedicurepraktijkjomas@gmail.com 
 
06-15102936 
 
Voetverzorging – Voetmassage – Ontspanningsmassage 
Gelpolish op handen en/of voeten – Verven wimpers 
en/of wenkbrauwen – Bodysugaring. 
 

                                                                                     

                         
 
 
 
 

Pedicure Praktijk Jomas 
 
Sabine ter Meer 
Dorpsstraat 84 
7958 RR Koekange 
 
www.pedicurepraktijkjomas.nl 
pedicurepraktijkjomas@gmail.com 
 
06-15102936 
 
Voetverzorging – Voetmassage – Ontspanningsmassage 
Gelpolish op handen en/of voeten – Verven wimpers 
en/of wenkbrauwen – Bodysugaring. 
 

Voetverzorging - Voetmassage
Ontspanningsmassage - Gelpolish op handen en/
of voeten - Verven wimpers en/of wenkbrauwen 
Bodysugaring

Kapsalon 

Sonja
wenst iedereen 

fijne kerstdagen 
en een gezond en 
goed gekapt 2018
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“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.

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

Prettige Kerstdagen
en een

Kleurrijk 2018

Open 4-ballen Biljarttoernooi
In dorpshuis “De Veldhoek” houdt Biljartclub “De Veldhoek” uit Koekangerveld  
vlak voor Kerst en direct daarna voor de achtste maal haar jaarlijkse Open 
4-ballen Biljarttoernooi.
Normaal wordt bij biljarten met drie ballen gespeeld, een witte, gele en rode. 
Bij het 4-ballentoernooi wordt daaraan een vierde, blauwe, bal toegevoegd. 
Dat voegt een extra dimensie toe, doordat met vier ballen op meerdere 
manieren caramboles gemaakt kunnen worden. Afhankelijk van de wijze 
waarop een carambole wordt gemaakt telt die voor 1, 5 of zelfs 20 punten. 
Bovendien moet een exact aantal punten worden gescoord. Wie daarover-
heen gaat moet dat aantal punten nog eens maken.
De voorrondes worden gespeeld op donderdag 21 december (ochtend, mid-
dag en avond) en vrijdag 22 december (middag en avond).
De tweede ronde wordt gespeeld op donderdag 28 december (middag en 
avond). Op vrijdag 29 december wordt ’s middags de halve finale gespeeld 
en ’s avonds de finale. De aanvangstijden zijn: ochtend, 9 uur; middag, 
13.30 uur en avond, 19.30 uur.
Geïnteresseerde bezoekers zijn van harte welkom in het dorpshuis “De 
Veldhoek”, Ruinerweg 24a, Koekangerveld. De middenstand uit de gemeente 
De Wolden heeft weer veel mooie prijzen ter beschikking gesteld voor de 
verloting.
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Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

www.zzwd.nl 
Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

rwestert@kpnplanet.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Woont u nu op een mooie plek 
waar u zo lang mogelijk wilt 
blijven wonen, maar wordt de 
tuin u wat teveel?

De lichte werkzaamheden zou 
u dan nog zelf kunnen doen en 
bijvoorbeeld het snoeien van 
de heg, de (fruit)bomen en 
heesters door mij laten
verzorgen.

Ik kom graag vrijblijvend langs 
om de mogelijkheden te 
bekijken.

Fijne Kerst 
en een 

Gezond 2018!

Ga genieten van het 
buitenleven thuis in 
het nieuwe jaar!

Ook in 2018 sta ik 
weer graag voor u klaar!
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Handelsonderneming ter Meer
in- en verkoop dakpannen

Dorpsstraat 84    0522-473338
7958 RR Koekange  06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Kerstnacht:  zondag 24 december

Licht in de nacht! is het thema van de kerstnachtdienst in de 
dorpskerk van Koekange. Het Christelijk Mannenkoor Meppel 
onder leiding van Johan Rodenhuis zal haar medewerking ver-
lenen aan deze dienst. Ruth Pos zal hen op de piano begeleiden. Jan Buiter 
bespeelt het orgel en ds. Henriëtte de Graaf heeft met de bijzondere dien-
stencommissie het geheel voorbereid.
Let op: de dienst begint om 22.15 /22.30 uur.  Een  kwartier voor de dienst 
gaan we inzingen. Dus zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent. We verheu-
gen ons op uw komst om zo de feestvreugde rond de geboorte van het Kind 
in de kribbe te verhogen!

Hallo koekangers,

De bingostiften mogen weer uit de kast gehaald worden voor de Nieuwjaars-
bingo! Deze wordt gehouden op donderdag 4 januari 2018 en is voor ieder-
een vanaf lagere school tot ...
Aanvang 20.00 uur en de kosten zijn € 5,- per persoon per boekje. De super-
ronde kost € 2,50 en de opbrengst gaat naar een goed doel in Koekange. 
Welke dat is hoort u op deze avond.
Nieuw dit jaar is de kinderbingo. Dit is voor kinderen van groep 6 t/m groep 
8 van de basisschool. Aanvang 18.30 uur tot 19.30 uur en de kosten  zijn  
€ 2,50 per persoon per boekje. 
We wensen jullie fijne feestdagen en zien jullie op de BINGO!!

Nieuwjaarsreceptie Vitesse’63

Zaterdag 6 januari om 17.00 uur na de klaverjasmarathon is onze altijd 
gezellige nieuwjaarsreceptie. Zoals gewoonlijk wordt deze gehouden in 
onze eigen kantine, voor al onze leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs, 
seizoenkaarthouders, supporters!
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Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Wij wensen iedereen 
gezellige dagen 

en een 
heel gelukkig, 

gezond 2018 toe.

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231
www.kuiper-koekange.nl

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Gezond 2018

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl

tel. 06 - 5591 1840
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Nieuws van de OndernemersVereniging Koekange

Na een daverende startavond van 6 oktober zijn er inmiddels 69 leden!!
Je kunt hieruit concluderen dat er toch degelijk behoefte was onder de 
ondernemers om zich te verenigen. Super mooi!
10 november heeft de OVK een bijzondere ledenvergadering gehouden want 
er moest natuurlijk een nieuw bestuur gevormd worden.
4 leden van de werkgroep en 3 nieuwe leden hadden zich beschikbaar 
gesteld en zonder enig bezwaar zijn zij benoemd tot bestuursleden van de 
OVK. In de bestuursvergadering van 21 november zijn de functies verdeeld. 
Paulette Zorn is de nieuwe voorzitter geworden, Jack Maat de secretaris en 
Henk Hidding neemt de financiën voor zijn rekening. Anneke Westenbroek 
doet de PR voor de OVK en blijft ook samen met Geert Stoffer zitting nemen 
in het ondernemersplatform van gemeente De Wolden. Erwin Klinge en 
Marcel Loef maken het bestuur compleet. Een enthousiaste groep mensen 
die zich er volledig voor gaan inzetten om van de OVK “nieuwe stijl” een suc-
ces te maken. Zaterdag 2 december zijn er door enkele leden van het bestuur 
2 prachtige kerstbomen met spandoek geplaatst aan de Dorpsstraat om een 
ieder fijne feestdagen te wensen. 
De eerstvolgende bijeenkomst voor alle leden, met hun partners is de nieuw-
jaarsborrel op vrijdag 5 januari bij Pitch en Putt. Er wordt gehoopt op een 
grote opkomst waar opgave niet verplicht voor is maar wel handig.
Opgave kan via de mail  (ovk.koekang@gmail.nl ) of via de facebookpagina.
Ben je ondernemer maar nog niet aangesloten bij de OVK? Dat kan nog 
steeds. Aanmelden via de mail of Facebook. Voel je welkom!

Allemaal op een rij – de keien uitslag 

De 3 keien op een rij uit Koegang 23 liggen halfweg (afstand gemeten vanaf 
de overgang Dorpsstraat in Eggeweg als dorpsrand - tot aan de ingang 
restaurant de Westerbergen voor koffie met eigen gebak) bij woonboerderij 
Oshaarseweg 50 - vlak voor of na (gezien fietsrichting) een flauwe bocht 
in het fietspad. Ik weet het ook zeker, want ik heb ze daar een aantal jaren 
terug bij toeval, en met het risico op ernstige rugklachten, zelf neergelegd 
voor de sier. Leuk dus dat ze later spontaan een ijkpunt voor sommige 
fietsers zijn geworden. Uit een paar goede inzendingen wenst de gelukkige 
winnaar van de doos chocolade op eigen verzoek anoniem te blijven – hij 
vertoeft namelijk voor herstel ergens in de nabije omgeving van Koekange, 
doch fietst veel én leest de Koegang. Bij navraag mijnerzijds is ook gebleken 
dat er geen persoonlijke link bestaat tussen winnaar en eigenares van de 
woonboerderij, dus van prijsbelangenverstrengeling is geen sprake. Tot slot 
wens ik iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2018. 

Met vriendelijke groet, Wout        
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond 2018

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

Nu
Winter-
schilder-
korting

Kerstconcert

Op donderdag 21 december a.s. wordt in het Hof van Koekange een kerst-
concert gegeven door de gemengde zangvereniging ‘Kunst naar Kracht’ de 
Wijk-Koekange.
Aanvang 14.00 uur
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KENNISMAKINGSACTIES: 
 

1. Max Verstappen 
 € 599,00 (15 lessen + 1 gratis) 
 € 799,00 (20 lessen + 1 gratis) 

2. Over de streep 
 € 1.400,00 (30 lessen + 1 gratis) 
   All-inn (TTT en examen) 

 

(zie www.goed-punt.nl voor informatie) 
 
 
 

 
Een rijschool die aan alles 

denkt in jouw voordeel! 
 

Opleiden tot een zelfstandige en 
zelfverzekerde bestuurder! 

 
Michèle Minnema-Limburg 

06-23604764 (De Wijk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JW Slomp
Weerwille 1

7961 LV  Ruinerwold
06 13166412

info@SLOMPbouwwerken.nl
SLOMPbouwwerken.nl

N I E U W B O U W  

V E R B O U W

R E N O V A T I E

Wenst u prettige feestd
agen

en een gelukkig nieuwjaar

Wedstrijduitslagen De Bosruiters

Dalerveen
Anouk Brinkman met Evita O.j. 
1e prijs in de klasse B cat. D/E.

Zuidwolde 
Roelfina Veenhof met E-Berlina B 
dressuur 1e met 199 punten

Veeningen
Roelfina Veenhof met E-Berlina B 
dressuur 2e met 209.5 punten
Roelfina Veenhof met E-Berlina B 
dressuur  2e met 210 punten
Tess Liezen met Shirley  B dres-
suur 2e met 181.5 punten
Sabrina met Vienna B dressuur 
2e met 190 punten
Sabrina met Vienna B dressuur 
2e met 193 punten

Rianne Tingen met Tarentino L1 
dressuur 3e met 193 punten
Tess Liezen met Shirley B dressuur 
2e met 189 punten
Tess Liezen met Shirley B dressuur 
1e met 195 punten

Pesse
Nathalie Gremmer met fukarla M1 
dressuur 1e
Nathalie Gremmer met fukarla M1 
dressuur 1e

Noord-Sleen
Rianne Tingen met Tarentino L1 
dressuur 5e met 186 punten

Emmen Jolien Jongen met Havidoff 
B dressuur 1e met 207 punten
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Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

VOEDING ALS MEDICIJN
Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

IK KAN JE HELPEN! 
Met advies en persoonlijke 
begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op mijn website 
of bel voor een afspraak.

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Autobedrijf en 
Tankstation

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

Wij wensen 
iedereen 

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig en 
Gezond 2018! 

Wim, Janet, Esmé en Twan
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhoutPrettige Feestdagen en een Groen 2018

Speeltuinvereniging De Hommel-Koekange

Dag Hommels!
Binnenkort is het alweer kerstvakantie.
Alle Hommels die minimaal diploma A hebben, mogen vrijdag 5 januari 
discozwemmen in Staphorst. Om 18.30 uur vertrekken we vanaf de Prins 
Bernhardlaan. Om 21.00 uur is het tijd om af te drogen en vervolgens gaan 
we weer naar Koekange. Logees kunnen mee tegen betaling van € 3,-. Dit 
graag vermelden bij de opgave.
Ouders, let op: uw kind moet vertrouwd zijn in het water en minimaal 
diploma A hebben. Indien gewenst kunt u mee zwemmen (entree dan zelf 
betalen).
Voor de Hommels zonder zwemdiploma hebben we helaas geen eigen activi-
teit, daarom mogen ze deze keer ook mee discozwemmen. Wel verwachten 
we dat ze zwemmen onder begeleiding van een volwassene.  De entree voor 
de volwassene wordt dan door de speeltuinvereniging betaald.
Graag aanmelden vóór maandag 1 januari op svdehommel@hotmail.com.  Graag 
ook aangeven welke kinderen géén zwemdiploma hebben en wie ze begeleidt.  
Graag tot dan!

Groeten van
Het bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel



Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
Volgende uitgave 10 januari 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 4 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

20 dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2017
20 dec. Kerstworkshop - Pitch en Putt Koekange - deze datum is al vol
21 dec.  Kerstconcert Zangver. ’Kunst naar Kracht’ - Hof van Koekange - 14.00 uur
21 dec.  Kerstworkshop - Pitch en Putt Koekange - 19:30 uur - Opgeven via 

info@pitchenputtkoekange.nl
21, 22, 28, en 29 dec. 4-ballen biljarttoernooi Biljartvereniging De Veldhoek in 
 Koekangerveld
22 dec. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
22 dec.  Landgoed kerstdiner - Landgoed Welgelegen
22 dec.  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur.
24 dec. Kerstnachtdienst - Dorpskerk Koekange - 22.15 uur
28 dec. Klaverjasmarathon berghuizen - aanvang 10.00 uur
29 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  4 jan. Nieuwjaarsbingo - 20.00 uur
  5 jan. Nieuwjaarsborrel OndernemersVereniging Koekange - Pitch en Putt
  6 jan.  Klaverjasmarathon Vitesse’63 - aanvang 10.00 uur
  6 jan. Nieuwjaarsreceptie Vitesse’63 - Kantine Vitesse’63 - 17.00 uur
  9 jan.  De Koegang nr. 1
  9 jan.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
11 jan. Jaarvergadering PCOB De Wolden - Boerhoorn Zuidwolde - 14.00 uur
12 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
13 jan. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
20 jan. 12-uurs klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur
20 jan. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
26 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 jan. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - basisschoolkinderen, 19.30 uur
26 jan. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
27 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - middagvoorstelling 14.00 uur; 

avondvoorstelling 20.00 uur
27 jan. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur               

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


