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Aankomst Sinterklaas in Koekange

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
1 dec.
11.00 uur
Ds JBK de Vries
Balkbrug
15.30 uur
Ds. H. de Vries
Hattem
8 dec.
11.00 uur
Ds. de Haan
Zwolle
15.30 uur
Ds. E. Woudt
Heemse
15 dec.
11.00 uur
Ds. E. Meijer
Heemse
15.30 uur
Ds. L. de Jong
Hoogeveen
Gereformeerde kerk,
1 dec.
10.00 uur
8 dec.
10.00 uur
15 dec.
10.00 uur

Berghuizen
Ds. J.W. Muis
Ds. J. Moerman-Szabo Beilen
Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange
1 dec.
9.30 uur
Ds. B.Metselaar
8 dec.
9.30 uur
Ds. G.J.V. Solinger
15 dec.
9.30 uur
Ds. J. Woltinge

Beilen
Koekangerveld
Zwolle

1e Advent
2e Advent
3e Advent

Hallo kinderen van 0 tot 8 jaar,   

Komen jullie je klompje
zetten bij Kuiper?
Je klompje mag je brengen vanaf 27 november.
Je krijgt van ons een sticker waar je naam opgezet wordt.
Vanaf donderdag 5 december
mag je je klompje weer ophalen.
Sint en Piet
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Stukje Natuur stikstof
Stikstof, iedereen heeft er de mond vol van. In de letterlijke betekenis,
immers elke hap lucht die je inademt bestaat voor bijna 80% uit stikstof. De
rest is voornamelijk zuurstof. Is die ingeademde stikstof dan niet schadelijk?
Nee, maar daarvoor eerst een korte les in scheikunde.
Onze wereld is opgebouwd uit atomen, zoals waterstof, zuurstof, stikstof,
koolstof en nog zo’n honderd andere atomen. Als zelfstandig element komen
ze haast nooit voor. Atomen vormen meestal een verbinding met zichzelf,
zoals de stikstof en de zuurstof uit de lucht, of ze vormen eenvoudige of
complexe verbindingen met andere atomen. Zo’n verbinding noemt men een
molecuul. Zo bestaat het eenvoudige watermolecuul uit één zuurstofatoom
en twee waterstofatomen. Anderzijds zijn onze genetische eigenschappen
vastgelegd op complexe DNA-moleculen, bestaande uit vele duizenden
waterstof-, koolstof-, zuurstof-, fosfor- en stikstofatomen.
Maar waarom die ophef over stikstof? Allereerst moet je weten wat men onder
stikstof verstaat. Die stikstof uit de ingeademde lucht is niets anders dan een
stikstofmolecuul, bestaande uit twee stikstofatomen. Totaal niet schadelijk.
De stikstof, waar de ophef over is, bestaat uit twee soorten verbindingen met
andere atomen. Normaal komen die verbindingen in de natuur voor, echter in
hoge concentraties kunnen die wel schadelijk zijn.
Het eerste probleem zijn sommige stikstof-zuurstof-verbindingen, vooral in
en rondom de grote steden. Die ontstaan bij verbranding onder hoge temperaturen bij onder andere voertuigen, huishoudelijke verwarming, thermische
elektriciteitscentrales en hoogovens. Door bovengenoemde processen zijn de
concentraties de afgelopen decennia zo hoog opegelopen, dat het gezondheidsproblemen (irritatie en ontsteking van de luchtwegen) op kan leveren.
Het tweede probleem zijn sommige stikstof-waterstof-verbindingen, vooral
in gebieden met intensieve veehouderijen. Die ontstaan onder andere wanneer de ontlasting van het vee, zowel de poep als de pies, in een mestkelder
bij elkaar komt. Door het mengen ontstaat een chemische reactie, waardoor
stikstof-waterstof-verbindingen ontstaan. Het probleem met hoge concentraties stikstof-waterstof-verbindingen is dat het als een soort kunstmest
werkt. Ongewenste planten krijgen daardoor de overhand en uiteindelijk een
verschraling van de natuur.
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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Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Ski- en snowboard onderhoud
Dankzij mijn professioneel handwerk en ambachtelijke wax- en slijpservice
bied ik een optimale service en langer skigenot voor een relatief lage prijs.
Slijp en/of wax dan nu uw ski’s/snowboard bij dorpsstraat 50 te Koekange.
Snowboard slijpen/waxen 20 euro. Ski’s slijpen/waxen 15 euro.
Bel of bericht voor meer informatie 0630980898!





A.s. vrijdag doen wij mee met


ook voor sanitair
 



en onderhoud CV-ketel










Hilco Scheper



Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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BLACK FRIDAY
en geven wij

20% KORTING
op alle producten!

Dus zowel in de kapsalon
als in de schoonheidsalon.
Dorpsstraat 63 - 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Kerstconcert van Wijker Kunst

Op vrijdag avond 13 december brengt zangvereniging Wijker Kunst een zeer
afwisselend kerstconcert in de kerk te IJhorst.
Onder leiding van hun enthousiaste dirigent Mannes Hofsink zullen het vrouwenkoor, het mannenkoor en ook gezamenlijk als gemengd koor, een keur
aan kerstliederen ten gehore brengen. Na het zeer succesvolle voorjaarsconcert is dit het 2e optreden van de koren dit jaar.
Er worden deze avond vele bekende, maar ook minder bekende kerstlieden
gezongen. Een van de liederen wordt muzikaal ondersteund door een “Little
drummer boy”.
Ook de samenzang van koor met het publiek wordt zeker niet vergeten.
Allen tezamen in een goede kerstsfeer komen is het uitgangspunt van deze
avond. Pianiste Ellen Wynia zal de koren, waar nodig, begeleiden.
Het wordt een behoorlijk Wieker gebeuren, want naast de koren is er een
optreden van een kinderkoortje van OBS De Horst. Bovendien zal een klarinetkwartet van Apollo een tweetal intermezzo’s verzorgen.
Deze opsomming betekent dat een ieder aan zijn/haar trekken zal komen.
Het concert, in de sfeervol ingerichte kerk begint om 20.00 uur (de kerk is
open om 19.30 uur).
De entreeprijs is € 12,50 incl. een kop koffie/thee in de pauze.
Voor kinderen t/m 14 jaar € 5,00 incl. glas drinken.
Vanaf 30 november zijn kaarten in voorverkoop bij de leden te bestellen.
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Feestdagen aanbieding t/m 31-12-2019

HEERLIJKE
zelf-gemaakte/gekruide

ROLLADE

Per kilo voor €6,98
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange
www.sparkoekange.nl
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T 0522-451331

Hoveniersbedrijf

Stapelerweg 59a
De Wijk
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Kerstbomen

v.a. 30 november leverbaar
Vaste planten
Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Hallo inwoners van Koekange en omstreken,
Naar de 1e succesvolle theelichtjes tocht 2018 willen wij hier natuurlijk een
vervolg aan geven in 2019.
We zullen weer zorgen voor een mooie sfeervolle verlichte route met onderweg enkele muzikale invullingen en natuurlijk hier en daar een versnapering.
We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn op 6 december. U kunt starten tussen 18.00 en 20.00 uur vanuit de achterzaal van het Dorpshuis de Schakel.
Tip! Kom ook zelf mooi verlicht!
Theelichtjestochtcommissie

12-uurs klaverjasmarathon
Op zaterdag 18 januari houden wij de jaarlijkse 12-uurs klaverjasmarathon.
We beginnen om half 10. Opgeven kan tot 14 januari bij Henriette Mulder
(0620022468) of bij Gerdine de Kleine (0681471610).
De kosten voor deze dag zijn € 22,50. Dit is voor 2 maaltijden en de inleg
voor het kaarten.
We zien jullie graag op 18 januari in dorpshuis De Schakel, Pr. Margrietlaan 1
in Koekange.
Groet, Henriette en Gerdine
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Winterconcert
Zaterdagavond 7 december geeft Christelijke muziekvereniging de
Bergklanken een winterconcert, in samenwerking met het BBB orkest en de
malletband van Sempre Sereno.
De diverse orkesten worden gedirigeerd door respectievelijk Sytze van der
Hoek, Emiek Kasimier, en Herman Fokkema.
De onderdelen zullen een gevarieerd programma brengen, waarin gedegen
orkestwerken worden afgewisseld met herkenbare melodieën.
Het concert vindt plaats in de Buddinghehof te Ruinerwold,
De aanvang van het concert is 19.30, zaal open om 19.00 uur.
De toegang is € 5,- kinderen tot 15 jaar gratis.
We hopen u allen van harte welkom te heten op ons Winterconcert!

Clubshow Kleindieren Vereniging DWO De Wijk
Vrijdag 13 december en zaterdag 14 december organiseert kleindieren vereniging DWO uit De Wijk weer een clubshow.
Deze tentoonstelling vindt plaats in Koekange, Pr. Margrietlaan 1. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep helpers en met financiële steun van onze adverteerders.
Er worden hoenders, dwerghoenders, sierduiven en konijnen tentoongesteld. De verwachting is dat er ongeveer 300 dieren aanwezig zullen zijn.
Alle dieren zullen vrijdagochtend 13 december door ervaren keurmeesters
worden gekeurd.
De opening voor het publiek is vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag 14 december kunt u ook nog komen van 10.00 tot 15.00 uur.
We hopen dat u een bezoekje komt brengen aan onze tentoonstelling. We
vertellen u dan graag meer over onze hobby.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Kerstbrunch

Kerstbrunch
bij Pitch en Putt Koekange
1e en 2e Kerstdag van 11.00 tot 14.00 uur
Reserveren verplicht
Volwassenen € 26,95 per persoon
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 2,00 per levensjaar.
Kerstbrunch bestaat uit:
Soepen
Bospaddenstoelensoep
Gevulde tomatensoep
Broodsoorten
Maisbrood
Bruinbrood
Luxe broodjes
Suikerbrood
Croissants
Kerstbrood
Belegsoorten
Zoetwaren
Coburgerham
Paté
Ham
Diversen kaassoorten
Brie
Gerookte zalm

Weerwille 16
7961 LV Ruinerwold
0522-452059
www.pitchenputtkoekange.nl

Warme gerechten
Pasteitjes met
champignonragout
Scrambled eggs
Gekookte eitjes
Beenham met
honingmosterd
Bacon
Pannenkoekjes

Salades
Diversen groene
salades
Huzarensalade
Vers fruit
Dranken
Koffie/thee
Melk Jus d’orange
Fristi/chocomel
Appelsap
Ranja
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Kerstconcert “Christmas Lights”
Een geweldig programma dat een lust voor oog en oor is!
Zaterdag 14 december nodigt popkoor Nameless u uit voor een muzikale
kerstavond in een sfeervol ingerichte kerk van IJhorst-de Wijk. Het koor
werkt al maanden lang aan een avondvullend programma die u muzikaal
voorbereid op het aanstaande Kerstfeest.
Nameless zingt niet alleen originele kerstnummers als “Silent night” en
“Hallelujah”, ook het hedendaags kerstrepertoire met o.a. “Merry Christmas
everybody” , “Being alone” en “Wonderful Christmas time” worden gezongen.
Tijdens een korte intermezzo vertelt spreker, Dhr. Maes een verhaal over
Kerst, wat betekent Kerst anno 2019, en omzien naar elkaar.
Claudia Conijn voert een muziekstuk uit op de door haar geliefde marimba.
Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten
à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij de entree van de kerk.
Protestantse kerk IJhorst-De Wijk, Kerkweg 10, 7955 AA IJhorst.
U bent van harte welkom om deze sfeervolle avond samen met ons te vieren
want…….
Muziek die je hoort tijdens een live-concert omarmt je en raakt je rechtstreeks in het hart!

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Case Ofnaam:
Beauty heeft een nieuwe naam
A Case Of Beauty heeft eenA nieuwe
A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Schoonheidssalon & pedicure

Voor hulp bij dyslexie,
dyscalculie en overige
(leer-)problemen

|

|

7961 LV Ruinerwold 06 52273961
Schoonheidssalon
& pedicure
info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
Schoonheidssalon
& pedicure
Schoonheidssalon & pedicure
Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
Schoonheidssalon & pedicure
Christina Bakker-Nijmeijer
info@footandbeautycare.nl
| footandbeautycare.nl
Weerwille
Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold
52273961
Dorpsstraat 52
| 7961 LV Ruinerwold
| 06 522739
| 0617
7958 RP Koekange
info@footandbeautycare.nl
info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
Weerwille 17 | 7961 LV| Ruinerwold
| 06 52273961 | footandbeautycare.
0522 452094
06 55572493
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Weerwille 17

info@devlinder-rt.nl
info@footandbeautycare.nl
www.devlinder-rt.nl

|

| footandbeautycare.nl

HAIR
FASHION
maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

D

hake
c
S
e

l

KOEKANGE

STICHTING DORPSHUIS

50 j a a r
Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

10e Open 4-ballen Biljarttoernooi in Koekangerveld
In dorpshuis “De Veldhoek” in Koekangerveld organiseert Biljartclub “De
Veldhoek” in december 2019 voor de tiende maal haar jaarlijkse Open 4-ballen Biljarttoernooi. Vanwege dit tweede lustrum zal burgemeester Roger de
Groot op vrijdagavond de prijsuitreiking verrichten.
Normaal wordt met drie ballen gebiljart. Bij het 4-ballen biljarten wordt aan
een witte, gele en rode bal een blauwe bal toegevoegd. Dat voegt een extra
dimensie toe. Er kunnen nu op meer manieren caramboles worden gemaakt.
Afhankelijk van de wijze waarop een carambole wordt gemaakt levert die 1,
5 of zelfs 20 punten op. Iedere speler moet bovendien een exact, tevoren
bepaald, aantal punten halen. Wie daar overheen gaat moet zijn puntental
nog eens maken.
Er wordt op de volgende data gespeeld:
Maandag 16 en dinsdag 17 december, middag en avond en woensdag 18
december, middag voorrondes.
Donderdag 19 december, middag en avond, tweede ronde.
Vrijdag 20 december, middag, halve finalepartijen.
Vrijdag 20 december, avond, finalepartijen.
De aanvangstijden zijn: middag 13.30 uur en avond: 19.30 uur.
Geïnteresseerde bezoekers zijn van harte welkom in “De Veldhoek”,
Ruinerweg 24a, Koekangerveld.
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Eindfeest met de Moeflons Feestband!
Op zaterdag 14 december mogen de voetjes van de vloer in Dorpshuis de
Schakel! De Activiteitencommissie organiseert dan het eindfeest ter ere van
het einde van het Jubileumjaar en de Barcompetitie. Dus schraap je keel,
neem een biertje in de hand en ga helemaal los op een gegarandeerde
muzikale explosie aan klassiekers, meezingers en herkenbare hits van de
Moeflons Feestband! Feest gegarandeerd!
Tevens zullen we op deze avond de winnaar van de Barcompetitie bekendmaken, wie o wie gaat er vandoor met de hoofdprijs? Wat je voor de rest
nog moet weten?
- Gratis entree!
- Zaal open 20.00 uur tot ongeveer 02.00 uur
En om jullie extra te bedanken voor weer een super mooi jaar, met mooie
activiteiten, jullie enthousiaste deelname en vooral jullie gezelligheid hebben we voor jullie een mooie actie bedacht!!
- Happy Hour (22.00 tot 23.00 uur) = 1+ 1 gratis
Dus hopelijk zien we jullie allen terug op de dansvloer of aan de bar!
PS. Houd vrijdag 3 januari alvast vrij in je agenda want dan staat de jaarlijkse
Nieuwjaarsbingo weer op de planning! Kom samen met ons proosten op het
nieuwe jaar.
Groeten, de Activiteitencommissie

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:
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

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
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Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.
Komende activiteiten:
20 dec. Landgoed Kerstdiner
14 feb. Verhalen rond de Kachel
www.welgelegen.com
0522-451771

- 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

Ledenvergadering IJsvereniging “Voorwaarts”
IJsvereniging “Voorwaarts” nodigt u uit voor de Ledenvergadering op
16 december 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis de Schakel.
U bent van harte welkom!
Het Bestuur

Film in Ruinen
De derde film in de filmcyclus van filmclub Ruinen is alweer een feit. Vrijdag
29 november is er weer een prachtige film in het Neie punt aan de Jan
Wierengaweg in Ruinen. De titel kunnen wij nog niet prijs geven, het is een
romantische tragikomedie met oscarwinnares Helen Mirren (The Queen) en
Golden Globe-winnaar Donald Sutherland (JFK)
Wilt u alvast weten welke film we draaien? In het Neie punt en de bibliotheek
kunt u zien welke film we vertonen. Of schrijf u in voor de mailinglist bij de
bibliotheek.
Voorafgaand aan de film zal er een korte inleiding zijn. Aanvang 20.00 uur,
entree 5,00 inclusief koffie/thee Na afloop is er nog even gelegenheid om na
te praten. De organisatie is in handen van medewerkers van het Neie Punt
en de bibliotheek.
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Kerstmarkt

zaterdag 14 december van 16-19 uur achter de kerk in Berghuizen
Kom gezelligheid en sfeer proeven op de kerstmarkt, we hebben kerstkaarten, snuisterijen, sieraden, oliebollen, knieperties, snert, broodje warme
worst etc., optreden van jeugdkorps van de Bergklanken, Rad van Avontuur,
Jengaspel en nog veel meer!!
Dit jaar is ons goede doel St. Omgaan met pesten, in de krant heeft u kunnen lezen over Anouk en Tim die ruim 1100 km gewandeld hebben door
Nederland om hier aandacht voor te vragen, via www.omgaanmetpesten.nl
kunt u hierover meer lezen, zij zullen ook aanwezig zijn!
Hartelijk welkom allemaal!!
Namens de werkgroep,
Bea de Vries-Tigelaar, Langedijk 35, tel. 451414

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

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

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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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.

Agenda
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
29 nov. Filmavond - Neie Punt, Ruinen - 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 - 10.0012.00 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. Kerstconcert Wijker Kunst - kerk IJhorst - 20.00 uur
13 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
13 dec. Clubshow Kleindierenvereniging DWO - De Schakel - 19.00-22.00 uur
14 dec. Clubshow Kleindierenvereniging DWO - De Schakel - 10.00-15.00 uur
14 dec. Eindfeest en bekendmaking winnaar Barcompetitie
14 dec. Kerstmarkt achter de kerk in Berghuizen - 16.00-19.00 uur
16 dec. Ledenvergadering IJsvereniging Voorwaarts - De Schakel - 20.00 uur
16-20 dec. 10e open 4-ballen biljarttoernooi - De Veldhoek, Koekangerveld
17 dec. Kerstworkshop - De Schakel - 19.30 uur
17 dec. Kerstconcert; org. popkoor Nameless - kerk IJhorst - 19.30 uur
17 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
18 dec. De Koegang nr. 23
20 dec. Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
20 dec. Landgoed Kerstdiner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
21 dec. Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
25-26 dec. Kerstbrunch Pitch en Putt - 11.00-14.00 uur
27 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
28 dec. Klaverjasmarathon Berghuizen - 10.00 uur
4 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - 09.30 uur
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
18 december 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 11 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

