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Met 65 groepen aan de start was de greppeltocht een groot succes.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
17 nov. 11.00 uur Ds. P. de Haan
Zwolle
!!!!!
16.30 uur Ds. S. de Bruine
Balkbrug
24 nov. 11.00 uur Ds. E. Meijer
Heemse
!!!!!
16.30 uur Ds. D. de Jong
Den Ham
Gereformeerde kerk, Berghuizen
17 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
24 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis		

Laatste zondag k.j.

Protestantse Gemeente Koekange
17 nov. 9.30 uur
Drs. B. Wiegman
Assen
24 nov. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
				

Laatste zondag /
herdenking overled.

Adverteren?

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Tel. 0522 255 449 | dekoegang@kleen.nl

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl
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Stukje Natuur grote burgemeester
Nee, dit gaat niet over Roger de Groot. Onze burgervader is qua formaat niet
de grootste persoon in onze gemeente en het heeft niets met zijn achternaam
te maken. Daarnaast schrijf ik hier hoofdzakelijk over de natuur. Nu kom ik
op sociale media af en toe natuurfoto’s van Roger tegen, maar daar gaat het
eveneens niet over. Geloof het of niet, het betreft hier een meeuwensoort.
Vrijwel iedereen kent wel het beeld, wanneer een boer aan het ploegen is en
er een hele sliert meeuwen achter hem aan komt. Meestal kokmeeuwen, in
andere gevallen kunnen dat storm- of zilvermeeuwen zijn. Deze drie meeuwen zullen bij veel mensen nog wel bekend zijn. Het zal voor menigeen al
lastiger worden, als ik zeg dat de kleine en grote mantelmeeuw ook nog wel
eens voorbij kan komen. Hoe zit het dan met de grote burgemeester?
Deze meeuw zul je vrijwel nooit ver het binnenland in zien. Het is een echte
kustvogel, die je in onze contreien tijdens het broedseizoen in principe niet
zult zien. Met andere woorden, als je tijdens een herfst- of kerstvakantie
langs de kust verblijft en een lange strandwandeling maakt, is er een geringe
kans om een grote burgemeester te zien.
Waar moet je op letten bij een volwassen exemplaar? De grote burgemeester
is iets groter dan de bekende zilvermeeuw. Hij lijkt er wel een beetje op, let
echter vooral op zijn vleugels. Zilvermeeuwen (en andere meeuwen) hebben
zwarte veren aan het uiteinde van hun vleugels, terwijl die van de grote burgemeester geheel wit zijn. Verder heeft hij een forse, gele snavel, maar dat
is bij een vliegend exemplaar lastig waar te nemen.
Vanwege het feit dat er een grote burgemeester bestaat, klinkt het niet verrassend dat er ook een kleine burgemeester is. Uiteraard is deze kleiner,
heeft een rode oogring en een slankere snavel. Belangrijk om te weten is dat
deze meeuw veel minder vaak te zien is langs onze kust dan zijn grote broer.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

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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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

Walking Football Old Stars Vitesse ’63
Op 15 november 2019 organiseren de Old Stars van Vitesse ’63 een herfsttoernooi.
Er nemen teams aan deel van Dedemsvaart, Steenwijk, HZVV en Vitesse ’63.
U kunt dames en heren van alle leeftijden (55+) aan het werk zien.
In het hele land wordt veel aandacht besteed aan bewegen en sociale contacten. Bij Walking Football gaat dit hand in hand.
Nieuwsgierig? Kom dan 15 november a.s. naar het sportpark van Vitesse ’63!
Van 14.00-15.35 uur spelen de teams tegen elkaar.

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

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

Zangmiddag De Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling De Wolden organiseerde vorige week een gezellige
zangmiddag in de Buddingehof in Ruinerwold. Er waren gasten uit de hele
regio. Diverse vrijwilligers hebben gasten die geen vervoer hadden van huis
gehaald zodat deze gasten toch konden komen. Na een bakje koffie of thee
kon Jannes Kleene met zijn programma beginnen. De oude liedjes, door
Jannes gespeeld op de accordeon, werden door de gasten uit volle borst
meegezongen. Het was een zeer geslaagde middag, waarvoor Jannes aan
het eind werd bedankt met een bos bloemen en een gevulde enveloppe. De
volgende activiteit is begin december, wanneer er een kerstmarkt bezocht
zal worden.

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Goedkoop boodschappen doen in Ruinen!
Afstand… geen probleem, wij betalen uw benzine

Km-korting bij bril aankoop
€ 1,- per km

Totale afstand, dus heen en terug (max. 50 km, tot 1-12)

Optiek Ruinen... met afstand de beste
Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522 47 33 28

Hoveniersbedrijf

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen

Stapelerweg 59a
De Wijk
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.
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Nederland Leest Jan Wolkers

Lezing over vogelvriendelijk tuinieren
Op 19 november organiseert bibliotheek Ruinerwold een lezing over ‘vogelvriendelijk tuinieren’. Deze lezing is in het kader van duurzaamheid, het
thema van Nederland Leest.
Cor Dirksen is tuinvogelconsulent bij Vogelbescherming Nederland. Hij geeft
adviezen hoe burgers hun tuin en/of balkon zo kunnen inrichten dat deze
voor vogels een feest worden om in of op te verblijven.
De lezing is voor leden en niet leden van de bibliotheek vrij toegangkelijk.
Gratis in de bibliotheek: Winterbloei
Nederland Leest is een actie van de gezamenlijke bibliotheken om mensen
aan het lezen te krijgen. Idee is dat iedereen hetzelfde boekje leest en daarover in gesprek gaat. Het thema moet iets zijn dat op dat moment in de
belangstelling staat. Dit jaar is dat duurzaamheid. Het boekje dat de bibliotheken de hele maand november aanbieden, is Winterbloei, een bloemlezing
van natuurverhalen van Jan Wolkers. Het boekje ademt liefde voor de natuur
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Vanaf zaterdag
2 november
Heerlijke zelfgemaakte snert
Vanaf 11:30 uur
8

Workshop in dorpshuis de Schakel
De donkere en regenachtige dagen zijn weer begonnen, tijd voor wat gezelligheid in huis!! Wij organiseren een WORKSHOP KAARSEN MAKEN.
Dit doen wij in samenwerking met Marjan van Dijk van ‘Het groene Geschenk”
Weerwille. In de achterzaal van dorpshuis gaan wij op 27 november 2019 om
half 8 ons helemaal uitleven, je kan een mooie kaars maken voor een sinterklaaskadootje of natuurlijk eentje voor jezelf maken.
De kosten zijn € 15,- per persoon incl. koffie + lekkers. Opgave bij Jennie 06
29401859 voor 20 november a.s.
Ook dit jaar weer een KERSTWORKSHOP, en wel door Ilona, zij gebruikt altijd
natuurlijke producten aangevuld met uw eigen ballen, e.d. in uw eigen kleur
zodat het mooi past in uw interieur. Een voorbeeld wat wij gaan maken staat
in de hal van het dorpshuis op dinsdag 17 december in achterzaal, om 19.30
uur. Kosten € 22,50 incl. koffie met lekkers Info en opgave voor 13 december bij Jennie 06 29401859.

Talentenjacht in De Boerhoorn
Zondag 24 november is er een talentenjacht, speciaal voor mensen met
een beperking in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Kun je goed dansen,
zingen, playbacken of iets heel anders en wil je dit graag laten zien aan een
deskundige jury? Geef je dan voor woensdag 20 november op via leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl of tel. 0528-378686. DJ Ryan verzorgt
deze middag zoals gewoonlijk de muziek, zodat er volop mee gedanst en
gezongen kan worden. De middag begint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde. De entreeprijs bedraagt € 2,-. De
organisatie van deze middagen is in handen van de vrijwilligersgroep van de
zondagmiddag-activiteit en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie over de
activiteiten kunt u contact opnemen met Leonoor Colenbrander, tel. 0528378686 of per mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl
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Genieten van natuurfoto’s en -films in De Boerhoorn
Op donderdag 14 november organiseert Natuurvereniging Zuidwolde een
foto- en filmavond waar amateurfotografen en -filmers hun mooiste natuurbeelden kunnen laten zien. De presentatieavond vindt plaats in De Boerhoorn
en begint om 20.00 uur.
Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om max. 15 tot 20 zelfgemaakte
foto’s of korte filmpjes gedurende maximaal 15 minuten te vertonen.
Belangstelling? Meld je van tevoren aan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl of telefonisch via 0528-373131.
De voorgaande presentatieavonden leverden verrassende beelden en bijzondere verhalen op van natuur dichtbij en verder weg. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken. De toegang is gratis.

LET OP!
De laatste Koegang van dit jaar verschijnt niet op 11 december,
maar op 18 december.
Wilt u daarin adverteren met een kerstgroet?
Laat het ons dan weten via dekoegang@kleen.nl of tel. 0522 255 449.

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Stotijn

notariaat & mediation

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

DESKUNDIG, TREFZEKER
EN VOORDELIG

altijd scherp!

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

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Activiteiten Pitch en Putt
30 november Pokertoernooi. Inschrijven 18:45-19:30 uur. Aanmelden via
lexkruger@outlook.com of via pokerlexie.nl

Open atelier en workshops
Elke woensdagochtend is mijn atelier open voor iedereen die nieuwe
creatieve technieken wil ontdekken.
Workshops met verschillende technieken zijn er op de volgende zaterdagochtenden:
30 november: engel van papier-maché
11 januari:
Nieuwjaarscollage
8 februari:
voorjaarsbloemen schilderen
7 maart:
paasei van speksteen
Kosten per workshop € 25,00, koffie/thee
Kosten open atelierochtend € 15,00 + materialen in overleg, koffie/thee
Beide ochtenden zijn open van 10.00-12.00 uur.
Opgave: 06-29732397
Aly Fieten Eggeweg 56 Koekange, Huis met de potloden
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 15)
De dartclub organiseerde ieder jaar een toernooi. Hiervoor is altijd veel
belangstelling. In 2009 deden er 66 koppels mee. In 2010 zelfs 80 koppels.
De deelnemers kwamen uit het hele land.
De activiteitencommissie organiseerde verschillende activiteiten zoals paalzitten, ladynicht enz. Ook werd er jaarlijks ‘burendag’ georganiseerd met
allerlei activiteiten. De opbrengst hiervan was mede bestemd voor het kinderclubwerk.
Er stond in 2011 nog weer een verbouwing c.q. renovatie gepland van de
achterzaal en de toiletgroep. Voor fondsenwerving werden diverse instanties
aangeschreven. Bouwbedrijf André Krale heeft dit in 2012 uitgevoerd. De
entree bij de kleine zaal werd uitgebreid. Daardoor kwam er ruimte voor een
grotere hal en nieuwe toiletten. De kleine zaal werd ook geheel vernieuwd.
Daar werd een nieuwe buitenmuur gemaakt waarbij de grote ramen werden
vervangen door kleinere. Ook werd er een nieuwe vloer gelegd en werd de
bar schuin geplaatst en vergroot. De muren werden opnieuw geschilderd.
tussen de beide zalen een roldeur geplaatst. Daardoor kon het meubilair
gemakkelijker van de ene naar de andere zaal verplaatst worden.
Het dorpshuis heeft in het verleden financieel moeilijke tijden gehad, maar
de laatste jaren was er weer wat reserve opgebouwd, waardoor deze verbouwing kon worden uitgevoerd.
De beheerder Marry Fluit-Mulder besloot na 12½ per 1 januari 2012 te stoppen als beheerder. In haar plaats werd Jenny Zwiers-Heuvelman benoemd.
Zij was al vanaf 2008 hulp.
Een nieuwe beheerder was dus gemakkelijk te krijgen, maar wel moeilijker
was het om bestuursleden te krijgen. De functie van secretaris was al enige
tijd vacant. Maar in 2014 werd dit opgepakt door Rob Reijnders. Het penningmeesterschap wat Henk Geerts lange tijd heeft gedaan werd in 2011
overgenomen door Jan Lucas Nijmeijer. Henk Geerts bleef wel allerlei klussen
doen voor het dorpshuis. Onder andere hiervoor werd Henk in 2015 verrast
met een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor het
dorpshuis, zijn 20 jaar penningmeesterschap en technisch inzet.
In 2014 stopte voorzitter van Veldhoven. Hij werd opgevolgd door Sonja van
de Veen, die na vijf jaar, in 2019 het voorzittersstokje overdroeg aan Jenny
Kruithof-Hummel.
Voor de ouderen zijn er allerlei activiteiten, zoals koersbal en 1 keer per
maand samen eten. De bridgeclub houdt er haar kaartavonden. De scholen
komen er voor gymnastiek, een damesgymclub, diverse vergaderingen maar
ook recepties en verjaardagen. Daarvoor kunnen ook buffetten worden verzorgd. Dit gebeurt door eigen krachten en wordt steeds uitgebreider. Van
koffietafel tot luxe koffietafel, van warm en koud buffet tot luxe buffetten.
Slot vervolgd.
Aaltienus Buiter
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Ben jij al bekend met
Creatieve Beeldende Therapie?
Wist je dat je dit ook in Koekange kan doen?
Heb je te maken met rouw, ziekte, tegenslag, overgevoeligheid of
onzekerheid. Dan kan beeldend werken je hierbij helpen.
Want wat je maakt met verf, klei, foto’s, soft pastel etc. heeft veel
zeggingskracht. Niet door praten maar door praktisch bezig zijn
inzicht krijgen en verwerken.
Kijk voor meer info op www.beeldendperspectief.nl
Aanvullend verzekerd?
Dan wordt een deel van de kosten vergoed.

Beeldend therapeute,
Aly Fieten
Eggeweg 56, Koekange, 06-29732397

Praktijk voor Creatieve Beeldende Therapie

Burgemeester Roger de Groot opent muzikaal de 2e editie
van Huiskamerfestival Zuidwolde
Op zondagmiddag 17 november wordt voor de 2e maal het Huiskamerfestival
Zuidwolde georganiseerd.
Deze editie wordt wel heel speciaal geopend, namelijk door burgemeester
Roger de Groot! De burgemeester speelt al enkele jaren gitaar en zal samen
met singer songwriter Marius Klein, aan de Hoofdstraat 165, om 13.00 uur
het festival muzikaal gaan openen. De opening is te bezoeken en live te zien
via de facebookpagina van het festival. Na de opening kan men tot 18.00 uur
bij diverse woningen in Zuidwolde live muziek horen.
Maar waar vind je die huiskamers eigenlijk? Er is een speciale plattegrondflyer gemaakt die je kunt vinden bij vele winkels in Zuidwolde waaronder
Jumbo Supermarkt Koen Termeulen, Muziekhandel Klein en Bloem&So. Het
festival is gratis toegankelijk, al kan men wel een vrije gift doen in de speciale weckpotten die je vindt in elke deelnemende huiskamer. Voor meer
informatie over het festival kijk op www.huiskamerfestivalzuidwolde.nl.
Heeft u vragen over het festival neem dan contact op met:
Leonoor Colenbrander, Welzijn De Wolden, tel. 0528 – 378686 of per mail
leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl
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Koffieconcert De Eikenheuvel
De Eikenheuvel Organiseert een koffieconcert op 17 november om 11 uur
met pianist Markt Beursgens & celliste Hanne Steffers.
Hanne en Mark gaan eerst de uitdaging aan om het moeilijke stuk van Frans
Schubert te spelen: Arpegionne.
Eigenlijk is de Arpeggione een muziekinstrument dat men kan beschouwen
als een kruising tussen de gitaar en de cello. Het instrument had 6 snaren en
werd bespeeld met een strijkstok. Schubert schreef dit stuk voor een vriend
die de Arpeggione bespeelde. Vandaag aan de dag is het stuk uitsluitend te
horen in een transcripties, in dit geval voor cello en piano. Om de arpeggione
op de cello te spelen moet de celliste soms acrobatische toeren verrichten
om alle tonen te kunnen spelen; tenslotte had het bijzondere instrument 6
snaren en de cello ‘maar’ 4.
Dan is er een pauze zodat de twee jonge musici even kunnen bijkomen.
Daarna is het weer raak met Richard Strauss. Mark is nu hard aan het oefenen om de pianopartij in zijn vingers te krijgen en Hanne moet braaf haar
cellopartij spelen.
Strauss schreef zijn cellosonate opus 6 eigenlijk voor orkest en solo cello.
Maar Strauss kwam er al snel achter dat een orkest inhuren voor deze sonate
een kostbare grap was. Dat dwong hem om de orkestpartij om te zetten voor
piano vandaar dat de pianopartij een heftige klus is.
Entree: 15,- inclusief koffie thee/hapje drankje
Tijd: welkom vanaf 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur
Adres: Berghuizen 34 Berghuizen gemeente De Wolden
Met het oog op onze organisatie, zouden wij het op prijs stellen als u ons
vóór 11 november 2019 laat weten of u komt.
Informatie: e.steffersdekker@hetnet.nl, T. 0522 45102, M. 0637423828.

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Mob. 06 12 36 23 74

Mob. 06 57 42 0500

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange, Tel. 0522-451236
(spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur. De apotheek is dagelijks
geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze op een werkdag voor 12 uur
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
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.
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

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. 06 23 14 52 60.
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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
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Agenda
14
15
15
16
17
19
19
20
22
23
23
24

nov. Foto-/Filmavond Natuurver. Zuidwolde - De Boerhoorn - 20.00 uur
nov. Herfsttoernooi; org. Old Stars Vitesse ‘63 - Sportpark - 14.00-15.35 uur
nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
nov. Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
nov. Huisconcert De Eikenheuvel - Berghuizen 34 - 11.00 uur
nov. Literair Concert - De Veldhoek, Koekangerveld - 19.30 uur
nov. Lezing Vogelvriendelijk tuinieren - Bibliotheek Ruinerwold - 20.00 uur
dec. 	 Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
nov. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
nov. Open Dag Kuiper i.v.m. 90-jarig bestaan
nov. Sint in Koekange - ‘t Hof van Koekange - 13.00 uur
nov.	
Talentenjacht voor mensen met een beperking - De Boerhoorn,
Zuidwolde - 14.00 uur
26 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 nov. De Koegang nr. 22 - de volgende Koegang verschijnt over 3 weken
v.a. 27 nov. Klompje/schoentje brengen bij Kuiper
27 nov. Workshop kaarsen maken - De Schakel - 19.30 uur
29 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
29 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 nov. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 nov. Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
30 nov.	
Open atelier en workshop Engel van papier-maché - Eggeweg 56 10.00-12.00 uur
30 nov. Pokertoernooi - Pitch en Putt
5 dec. Klompje/schoentje halen bij Kuiper
7 dec. Winterconcert; org. De Bergklanken - Buddingehof - 19.30 uur
13 dec. Vuurwerkshow Kuiper - vanaf 19.00 uur
13 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
14 dec. Bekendmaking winnaar Barcompetitie
14 dec. Kerstmarkt achter de kerk in Berghuizen - 16.00-19.00 uur
17 dec. Kerstworkshop - De Schakel - 19.30 uur
2e ma. v.d. maand,
Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur behalve feestdagen
De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag		
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de
Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag
Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand
Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
Vrijdagmiddag

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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
27 november 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 21 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

