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Elke laatste vrijdag van de maand is het “Samen aan tafel” 
voor 65-plussers uit Koekange. Vrijdag 30 november a.s. viert men 

het 10-jarig jubileum graag met alle 65+ uit Koekange. 
U komt toch ook?
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange
25 nov. 11.00 uur Ds. H de Vries Hattem
 15.30 uur Ds. M van Rijswijk 
2 dec. 11.00 uur Ds. M van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. J.H Dunnewind Heemse
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis laatste zondag k.j.
2 dec. 10.00 uur Ds. B.H. Steenwijk Nijkerk

Protestantse Gemeente Koekange
25 nov. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Laatste zondag/

Herdenking overled.
2 dec. 9.30 uur Ds. H. van Setten-Ruhrwein Ruinerwold 1e Advent

Kerkdiensten
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Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Kijk ook eens 
op m’n nieuwe 

website!

www.hovenierroelofwestert.nlRoelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9 
7958 SP  Koekange 

Mobiel 06-44167477 
www.hovenierroelofwestert.nl
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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 heksenboter
Laatst was ik op een verjaardag van een van mijn buren. Na het gebruikelijke 
bakkie met gebak kwam de drank op tafel. Daar horen natuurlijk knabbels 
bij. Het assortiment knabbels is tegenwoordig vaak erg uitgebreid. Zo stond 
er dit keer heksenkaas op tafel. Als een soort dipsaus voor de stukjes groen-
ten die erbij lagen. Die heksenkaas is op basis van een roomkaas, met allerlei 
toevoegingen. Vandaar het achtervoegsel kaas.
Dat het geen heksenboter heet, wat qua consistentie eventueel ook gekund 
had, heeft misschien te maken met het feit dat heksenboter de naam is voor 
een bepaald soort slijmzwam. Ik kan mij goed voorstellen, dat het bedrijf 
die de heksenkaas op de markt bracht, daar bewust niet voor heeft gekozen.
Heksenboter is een gele slijmzwam. Het achtervoegsel zwam duidt op een 
relatie met schimmels. Echter slijmzwammen vallen onder een aparte groep, 
naast dieren, planten en schimmels. Ze lijken wel veel op schimmels, maar 
een essentieel verschil is de celwand van beide groepen. Die van schimmels, 
evenals bij bijvoorbeeld insecten, bevat een stof chitine. Die stof zorgt voor 
stevigheid van de celwand. Bij slijmzwammen ontbreekt die stof, zo ook bij 
heksenboter. Mede doordat die stof ontbreekt, kunnen slijmzwammen zich 
in zijn geheel verplaatsen. Ze laten dan een soort spoor achter, vergelijkbaar 
met een slakkenspoor.
Als een soort gele klodder boter komt heksenboter voornamelijk op dood 
hout voor. In dat stadium, ook wel met een duur woord plasmodium, voedt 
hij zich met allerlei micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Omdat 
de celwanden flexibel zijn, kan hij zich over het dode hout verplaatsen, op 
zoek naar ander voedsel. Heeft hij voldoende voedsel tot zich genomen, 
dan verdroogt uiteindelijk de heksenboter en blijft er een soort plakkaat 
over. Hierin bevinden zich de sporen, die zich via de wind of met behulp van 
dieren kunnen verspreiden. Onder ideale omstandigheden kunnen de sporen 
op een andere plek weer versmelten en zo een nieuw plasmodium vormen. 
Dat kan overal zijn, heksenboter komt nagenoeg overal op de wereld voor.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Aandacht geeft kwaliteit

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

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

Inzameling Douwe Egberts Waardepunten voor de 
Voedselbank

De diaconieën van de kerken in de gemeente De Wolden gaan in december 
Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor de Voedselbank  Zuid West 
Drenthe. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken 
Douwe Egberts koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo 
kan de voedselbank in 2019 pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard 
nodig hebben. We hopen dat mensen de gespaarde DE-waardepunten uit hun 
keukenlade halen en willen inleveren bij de plaatselijke diaconie van de kerk.
Waarom koffie? Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk dat inmid-
dels 265 jaar bestaat, wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen 
onder het genot van een goed kop koffie. Koffie kan gezien worden als een 
uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden 
onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam pro-
duct voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt 
‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt bui-
tengewoon gewaardeerd. 

Diaconaal Verband De Wolden
Informatie: André Slomp, 06-23598245
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Vogelkrans maken in de Boerhoorn

Zondag 25 november kan er tijdens de zondagmiddagactiviteit een vogel-
krans gemaakt worden in De Boerhoorn te Zuidwolde. Deze middag is spe-
ciaal bedoeld voor mensen met een beperking, maar iedereen is welkom. 
Aanvang is om 14.00 uur en de deelname bedraagt € 2,-. De organisatie van 
deze middagen is in handen van de vrijwilligersgroep van de zondagmid-
dagactiviteit en Welzijn De Wolden. 
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met Gerrie 
de Roo, tel. 0528 – 378686 mail gerriederoo@welzijndewolden.nl.
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PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hallo inwoners van Koekange e.o.

Eindelijk is het zover, het gaat gebeuren:
De allereerste editie van: 7 december 2018: Theelichtjestocht Koekange 
Komt allen, jong, middel, oud, meisje, jongen, papa, mama, opa, oma, buur-
vrouw, buurman…. maakt niet uit, laat u verrassen in het donker.
Wij hebben een hele leuke route voor u uitgestippeld voorzien van duizen-
den theelichtjes.
Onderweg wordt u voorzien van enkele versnaperingen.
Deze tocht wordt u aangeboden door OVK, jaarmarktcommissie, onderne-
mers van Koekange, dorpshuis de Schakel.
De start vindt plaats bij dorpshuis de Schakel tussen 18.00 en 19.00 uur.
Na die tijd is er voor de jeugd een leuk spel in de gymzaal en voor wie daar 
te oud voor is, kunt u in de achterzaal heerlijk nagenieten en nakletsen.
Deelname aan de theelichtjestocht is gratis.
Heeft u nog schone, lege, zonder etiket glazen potjes??
Wij willen ze graag gebruiken, u kunt ze inleveren bij:
Dorpshuis de Schakel (mag ook voor de deur), garage de Boo, Hairfashion 
Koekange, handelsonderneming ter Meer, Grondboorbedrijf Klinge.
Tot ziens op 7 december 2018. 

Kerstworkshop

Het is weer tijd voor gezelligheid in en rondom het huis en daarom gaan 
wij een gezellige kerstworkshop houden voor jong en oud. Deze avond is 
gepland op dinsdag 11 december 2018 om 19.30 uur in achterzaal van het 
dorpshuis en in samenwerking met Ilona maken we een verrassend mooi 
kerststuk. Alles met natuurlijke materialen, wil je er een kleurtje in? Dat kan, 
neem dan je eigen kleur kerstballetjes mee en geef je kerststuk een eigen 
touch….. De kosten zijn € 22.50 incl. koffie met wat lekkers........
Dorpshuis de Schakel, Pr. Margrietlaan1, Koekange.
Voor info en opgave, Jennie, 0629401859.
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

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

Gratis Eerste Hulp bij Internet in Dorpshuis ’t Neie Punt in 
Ruinen
Heeft u hulp nodig bij het installeren van apps of heeft u andere vragen 
over het gebruik van uw smartphone, laptop of tablet kom dan eens langs 
tijdens ons gratis inloopmoment op donderdagochtend van 11.00-12.00 uur 
in Dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen. René Stout of een van de vrijwilligers 
van de bibliotheek zitten dan voor u klaar voor het beantwoorden van al uw 
vragen!
Heeft u thuis problemen of heeft u hulp nodig dan kunt u ook contact op 
nemen met René. Hij komt tegen een vergoeding bij u aan huis voor digitale 
hulp! E-mail: rwstout@gmail.com | Telefoon: 0655 1221 483.
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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 

Samen aan Tafel in Koekange viert 10-jarig jubileum

Elke laatste vrijdag van de maand is het gezellig en druk in dorpshuis De 
Schakel. Rond de twintig mensen schuiven dan met elkaar aan tafel om 
samen te eten. Deze maand viert het gezelschap het tienjarig bestaan en dat 
laten ze niet zomaar voorbij gaan. Iedereen is uitgenodigd eenmalig gratis 
mee te eten. 
Vanaf het begin is Lutina Bos betrokken bij de organisatie. Elke maand over-
legt ze met Jennie Zwiers, beheerster van De Schakel, hoe het menu er uit 
gaat zien. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk te variëren. Elk menu bestaat 
uit 3 gangen en wordt uitgeserveerd aan tafel, soms in buffetvorm.
 ”Samen aan Tafel” richt zich op 65-plussers uit Koekange. Als mensen een-
maal een keertje geweest zijn, komen ze meestal trouw terug. ”Maar voor 
sommigen is de drempel een beetje hoog”, weet Lutina. “Terwijl echt ieder-
een welkom is. Het is gewoon fijn om een keertje niet zelf te hoeven koken 
en om eens met andere mensen aan tafel te zitten en een praatje te maken. 
Daar organiseren we het ook voor, het gaat vooral om de sociale contacten”. 
Om die drempel wat te verlagen nodigen we iedereen van 65 jaar en ouder 
uit een hapje mee te eten op vrijdag 30 november a.s. om 11.30 uur. Je 
dient je wel vooraf (t/m 28 november) aan te melden bij Lutina Bos, e-mail: 
lutinabos@hotmail.com of telefoon: 0614252052.
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Begeleiden (startende) ondernemers

Verwerken financiële administratie

Verzorgen aangifte omzetbelasting 

Verzorgen loonadministratie

Samenstellen jaarrekening

Aangifte inkomsten-, loon- en vennoot-

schapsbelasting

Financieel en fiscaal advies

Hoge Linthorst 13 A 

7958 NZ  Koekange

Mob: 06 - 2128 8406

www.ocin.nl

NIEUW IN KOEKANGE !!!

Administratiekantoor
OCIN  Financial Services
Advisering, administratie, belastingen

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

Roon Staal’s Kerst Tour op 13 december te Koekange

Donderdag 13 december 2018 geeft zanger-pianist Roon Staal een kerst-
concert in de Protestantse Kerk te Koekange. Staal, die zichzelf vanachter 
de piano begeleidt zal niet alleen bekende kerstsongs en kerstcarols als “Oh 
Holy Night”, “Silent Night”, “Mary’s Boy Child” en “Gloria in Excelsis Deo” ten 
gehore brengen, maar ook bijvoorbeeld het klassiekere “Panis Angelicus” of 
een enkele song uit zijn gehele repertoire.  
Roon Staal is een Nederlandse zanger, pianist en songwriter die zowel in 
Nederland, als in Rusland en Japan optredens verzorgd. Met zijn uitzonder-
lijke stem en prachtige pianospel weet hij tijdens de sfeervolle concerten zijn 
bezoekers te raken en zal hij u in de stemming brengen van de aankomende 
kerstperiode door zijn vertolking van 
deze songs tijdens dit kerstconcert. 
Het concert in Protestantse Kerk te 
Koekange begint om 20.00 uur. De zaal 
is een half uur voor aanvang geopend. 
Kaarten zijn te bestellen via www.roon-
staal.com of via tel.nr. 06-30025992. De 
toegangsprijs is € 15,00. 
U bent van harte welkom! 
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Denk aan de najaarsbeurt 
voor uw tuin

Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

 
WERKEN 

 
KOM  

 
OOK  

 
ZORG!  

 
IN DE 

   Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe 

 Kijk voor onze vacatures op  www.zzwd.nl  
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Waarom lopen met Loopgroep Koekange?

Veel mensen lopen hard of zijn van plan te gaan hardlopen. Er zijn plannen 
om in Koekange een echte hardloopwedstrijd te organiseren dat een prach-
tige reden is om te gaan trainen voor dit evenement en voor je thuispubliek!
Waarom lopen met de Loopgroep Koekange? Ik kan toch gewoon gaan lopen, 
ene voet voor de andere en gaan. Klopt, maar samen lopen is nog leuker en 
je hebt ‘stok achter de deur’, we trainen elke week. Lopen met de loopgroep 
is niet alleen maar gewoon hardlopen. Onder begeleiding van twee deskun-
dige en ervaren trainers (om de week een ander) maak je gevarieerde trainin-
gen mee, conditie, techniek, kracht, controle over je grenzen enz.; het komt 
allemaal aan bod. En uiteraard een warming-up en cooling-down.
Bij de Loopgroep Koekange loopt iedereen voor zichzelf maar wel samen, 
het is voor iedereen, alle niveaus, vrouw, man, leeftijd, doelstelling of geen 
doelstelling maakt allemaal niet uit. Er zijn leden die meedoen aan wedstrijd-
jes en buiten de training ook zelf hardlopen, maar ook die het alleen bij de 
loopgroeptraining houden.
Nog een reden om mee te doen: het is lekker dichtbij huis, we starten mid-
den in het dorp namelijk vanaf de parkeerplaats van KIA Sportlaan 41, elke 
dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur. Kom gewoon een keer proberen! Wil je nog 
even rustig aan doen? Vanaf dit voorjaar gaan we proberen voor beginners 
met speciale clinics toe te werken naar Loop Rondje Koekange.
En niet te vergeten, lopen is gezond.
Voor meer informatie over bijvoorbeeld kosten stuur ons een e-mail loopgroep-
koekange@gmail.com of bezoek ons op facebook.com/LoopgroepKoekange

In wintersferen met Harmonieorkest Woudklank

Zaterdag 24 november geeft het 
harmonieorkest van muziekvereni-
ging Woudklank een winterconcert 
in café-zalencentrum Den Kaat in 
Zuidwolde. Onder leiding van diri-
gent Henk Veneman zorgen de 
muzikanten voor een gevarieerd 
programma met sfeervolle lichte 
muziek uit allerlei windstreken. 
Het optreden begint om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.



12

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

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Landgoed kerstdiner

Wij nodigen u graag uit voor ons Landgoed Kerstdiner op vrijdag 21 decem-
ber. Het diner vindt plaats van 18.30 tot 22.30 uur in onze gezellige hooi-
berg die dan één en al kerst uitstraalt. Geniet van een heerlijk driegangen 
kerstdiner, voor € 25,- p.p. Laat u verrassen! Elke gang bestaat uit een proe-
verij van verschillende gerechten. Bekijk voor meer informatie onze website: 
www.welgelegen.com. 

Familie Bout

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nlSchoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl
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H. Koetsier  Koekange tel. 0522-451331 www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Help mee: Koekange toegankelijk voor iedereen!

Het is belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan zijn.
Zelfstandig een dorpshuis of winkel bezoeken gaat niet alleen over het betre-
den van een gebouw, maar ook om de route naar het gebouw toe:
• Is de stoep goed aangelegd?
• Kan iedereen gemakkelijk de bus in- of uitstappen?
• Zijn borden in openbare ruimtes leesbaar voor iemand die slechtziend of 

kleurenblind is?
Daar willen we graag met u over praten!

Wanneer en waar?
Dinsdag 27 november in ’t Hof van Koekange. Er zijn twee inloopmomenten:
U bent welkom tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur.

Voor wie?
Voor alle inwoners van Koekange. Specifiek voor inwoners die zelf weten hoe 
het is om met een beperking in Koekange te wonen of die iemand met een 
beperking vertegenwoordigen.

Belangenvereniging Koekange e.o en gemeente De Wolden

DEZE KOEGANG BIJ DE SPAR

Heerlijke 

VERSE WORST
Per kilo

€ 4,98
 

AANBIEDING geldig van 21-11-2018 tot 24-11-2018



14

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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

Hallo kinderen van 0 tot 8 jaar,   
 

Komen jullie je klompje 
zetten bij Kuiper?

Je klompje mag je brengen vanaf 28 november.
Je krijgt van ons een sticker waar je naam opgezet wordt.

Op woensdag 5 december mag je
je klompje weer ophalen.

Sint en Piet
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Gezocht
Hulp in de huishouding voor 1 ochtend in de week in Koekange. 
Tel. 06 36 24 89 53

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

Gezellige middag met de Zonnebloem naar Rosinkhof

Voor de deelnemers van De Zonnebloem afdeling De Wolden is er voor het 
laatst dit jaar een uitstapje georganiseerd. Op 28 november zal de zorgboer-
derij Rosinkhof in Leggelo bij Dwingeloo worden bezocht.
De ontvangst is met koffie of thee, daarna volgt er een diapresentatie en een 
advocaatproeverij. 
Er kan nog een kijkje genomen worden op de boerderij en in het bijbeho-
rende winkeltje, waar ook de advocaat en heerlijke likeuren gekocht kunnen 
worden.
De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking.
Bent u ook nieuwsgierig geworden, wij zijn nog op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. 
Mogelijk heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met Lammie 
Boerman tel: 0522-452013 email: lammieboerman@gmail.com 
    



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 21 november 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

21 nov. De Koegang nr. 22
23 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 nov. Intocht Sinterklaas - bij de kerk - 13.00 uur
24 nov. Pokertoernooi - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
24 nov.  Winterconcert muziekver. De Woudklank - Den Kaat Zuidwolde - 20.00 uur
27 nov.  Inloopmoment; Koekange toegankelijk voor iedereen - 10.00-11.00 uur / 

15.00-16.00 uur
27 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
v.a. 28 nov.   Klompje/schoentje brengen bij Kuiper
28 nov. Gezellige middag met de Zonnebloem
30 nov. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  1 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
  5 dec. De Koegang nr. 23
  5 dec. Klompje/schoentje halen bij Kuiper
  7 dec. Theelichtjestocht - start dorpshuis De Schakel - 18.00-19.00 uur
  7 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
11 dec. Kerstworkshop - achterzaal De Schakel - 19.30 uur
13 dec. Kerstconcert; Roon Staal - Protestantse kerk - 20.00 uur
15 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
15 dec. Kerstmarkt achter de kerk in Berghuizen 
18 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2018
21 dec. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
21 dec.  Landgoed kerstdiner - Landgoed Welgelegen - 18.30-22.30 uur
21 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
29 dec.  Klaverjasmarathon Berghuizen - aanvang 10.00 uur
  5 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - 10.00 uur
  8 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 
11 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 jan. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
25 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  8 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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


