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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 2020
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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 witgat

Achter het Hof van Koekange loopt een wandelpad met daarnaast een brede 
sloot. Sommige stukken lijken zelfs meer op een vijver en er staat altijd 
water in. Dat komt omdat deze sloot dient voor de afwatering van een deel 
van ons dorp. Het is een plek waar je vaak iemand zijn of haar hond ziet 
uitlaten. Zelf loop ik er ook geregeld.
In de zomer staat deze sloot vol met waterplanten, waaronder de bekende 
sigaar. In het najaar vindt er onderhoud plaats en dan maaien ze een groot 
deel schoon. Heb je meer zicht op het water en op de rand van de sloot. In 
die periode moet je eens letten op een steltvogel met een leuke naam, de 
witgat.
Tot nu toe heb ik dit beestje elk najaar wel eens gezien. Herkenning is ogen-
schijnlijk niet moeilijk, zijn naam doet al het een en ander vermoeden. Hij 
heeft namelijk een opvallend witte stuit en een witte staart met enkele don-
kere eindstrepen, vandaar zijn naam witgat. Zijn vleugels zijn grijsbruin met 
kleine lichte stipjes. Zijn kop en hals zijn eveneens grijsbruin, echter zonder 
de stipjes. Zijn onderzijde is wit van kleur. Als je langs een sloot loopt waar 
deze vogel zit, is de kans groot dat je hem opjaagt. Hij vliegt dan van je weg 
en dan is zijn witte gat goed te zien. Vaak maakt hij ook nog wat geluidjes, 
dus let daar maar eens op.
De witgat is in Nederland een trekvogel en ondanks dat hij onder de cate-
gorie steltvogels valt, is het een vogel die je meestal in het binnenland ziet 
en niet in een getijdegebied. Voornamelijk langs sloten en andere waterpar-
tijen, zelfs bij een drinkpoel voor vee. Daar zoekt hij allerlei kleine insecten, 
wormen, bloedzuigers, kleine kreeftachtigen, spinnen, kleine visjes en af 
en toe zaden. Hij broedt niet bij ons, echter niet ver over de grens nog wel. 
Voornamelijk in natte bossen, hoogvenen en moerassen. Daarbij maakt hij 
regelmatig gebruik van het oude nest van een zanglijster of houtduif.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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

Handelsonderneming ter Meer
in- en verkoop dakpannen

Dorpsstraat 84    0522-473338
7958 RR Koekange  06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Handelsonderneming          

ter Meer 
in- en verkoop dakpannen

Dorpsstraat 84                                                  0522-473338

7958 RR Koekange                                          06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
22 dec. 11.00 uur Ds. R. v. Ommen Rouveen 
!!!!! 16.30 uur Ds. D. de Jong Den Ham 
25 dec. 11.00 uur Ds. J. Beekhuis Hoogeveen 1e kerstdag
29 dec. 11.00 uur Ds. H.M. Smit Zuidwolde 
 15.30 uur Ds. J. Dunnewind Heemse 
31 dec. 19.30 uur   Oudejaarsdag
  5 jan. H.A 11.00 uur Ds. R. Meijer Meppel
 15.30 uur  

Gereformeerde kerk, Berghuizen
22 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
25 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis Kerst
29 dec. 10.00 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold

Protestantse Gemeente Koekange
22 dec.   9.30 uur Ds. R. Gosker De Wijk 4e Advent
24 dec. 22.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Kerstnacht 
25 dec.   9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf  Kerst 
29 dec.   9.30 uur Ds. H.J.R.van Setten-Rurhwein Ruinerwold
31 dec. 19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof
  5 jan.    9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf  Koffiedrinken
  5 jan.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof Koffiedrinken

Kerkdiensten
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Wij wensen iedereen 

gezellige dagen 
en een 

gelukkig en gezond 2020

Dorpsstraat 63 - 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406

www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl

10 jaar KoeKanjers

Sinds 2010 wordt er elke 
dinsdagavond getraind door 
Loopgroep Koekange. We 
bestaan 10 jaar in 2020, dat 
gaan we vieren op zaterdag 4 
januari 2020! 
Hoe? We gaan een rustig loop-
je (4 à 5 kilometer laag tempo) 
doen met de leden, maar we willen er ook een reünie van maken. Iedereen 
die ooit meegelopen heeft mag meedoen.
Let op, we vertrekken niet vanaf onze vertrouwde plek bij KIA maar vanaf 
Landgoed Welgelegen, Prinsesseweg 8 in Koekange. We vertrekken daar om 
9.30 uur. Na het loopje gaan we koffie/thee drinken met iets lekkers bij 
Landgoed Welgelegen. 
Kun je niet meelopen maar wil je als ex-loper wel graag komen dan schuif je 
gewoon aan rond 10.30 uur. Wel even opgeven, dat kan via 
loopgroepkoekange@gmail.com of www.facebook.com/LoopgroepKoekange/
Trouwens sinds juni 2019 hebben we nieuwe shirts en jasjes dankzij 
Bouwbedrijf Krale, Zoer Administratie en De Oefentherapeut Mensendieck 
Meppel.

Foto: Gewoon Geke

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 

Wij wensen u 

Fijne 
Feestdagen

Ook in 2020 zijn wij 
u graag van dienst!
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* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
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Floron Eindejaars Plantenjacht. 23 december op zoek naar 
winterbloeiers.

FLORON organiseert deze win-
ter voor de vijfde maal de 
Eindejaars Plantenjacht in een 
ogenschijnlijk onmogelijke 
periode: midden in de winter. 
Plantenliefhebbers overal in 
Nederland gaan op zoek naar 
bloeiende wilde planten. Floron 
is benieuwd hoeveel verschil-
lende planten er dan nog in 
bloei staan en welke bloeiende 
plant het meest wordt gezien. 
Mogelijk zijn er aardig wat 
bloeiende wilde planten te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die 
bij het uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken 
of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn.
De Eindejaars Plantenjacht is een mooie aanleiding om er samen gezellig op 
uit te trekken en de bloeiende planten te noteren. Er worden door het gehele 
land plantenjachten georganiseerd. 
Natuurvereniging Zuidwolde gaat 23 december op zoek aan de westrand 
van het dorp. 
Vertrek vanaf Waardeel 4 te Zuidwolde om 13.30 uur.
Vooraf wordt gezamenlijk koffie of thee gedronken.

Graag vooraf aanmelden via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
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Wij wensen je fijne feestdagen  
en een gezond en gelukkig nieuwjaar 

 
Heb je beschadigde natuurlijke nagels en wil je 
weer mooie nagels dan is een IBX behandeling 

iets voor jou! Maak dan snel een afspraak!!  
 

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!  

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

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

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

Snertwandeling

Houdt u van wandelen? Wilt u actief de kerstdagen afsluiten? Kom dan op 
vrijdag 27 december 2019 naar Berghuizen.
Hier is een mooie wandeling uit gezet, in en rondom Berghuizen.
U kunt starten tussen 11.00 en 13.30 uur in dorpshuis “De Barg ’n” in 
Berghuizen.
De afstand van de routes zijn ± 6 km en ± 12 km.
De kosten zijn € 5,00 per persoon. En na de wandeling staat er een heerlijke 
kop snert voor u klaar.                                                                                                             

Bedankt

Onze hartelijke dank voor uw medeleven, kaarten, bloemen en telefoontjes. 
Ondanks er nog onzekerheid over mijn ziekteverloop is, doet dit ons veel goed. 
Tevens willen we een ieder Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 
wensen. 

Hartelijke groet, 
Albert en Geertje de Roo en kinderen   
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Theelichtjestocht 2019

Voor de 2e keer werd de theelichtjestocht georganiseerd en wat een mooie 
opkomst. En was er met het uitzetten van de potjes nog regen, om 18.00 
uur was het gelukkig droog weer.
Een kleine 300 personen hebben de tocht meegelopen, sommigen waren 
zelf mooi met lichtjes versierd wat de wandeling alleen maar mooier maakte.
De meesters en juffen van de Johan Frisoschool hadden goed hun best 
gedaan en de school mooi versierd, de kinderen konden daar een mooie 
ballon als dier krijgen, een gehaktballetje, dan door naar Vitesse ‘63 waar 
poffertjes werden gebakken, op een verlicht doel schieten met een verlichte 
bal, dan het voetbalveld over, onderweg her en der een midwinterhoorn, op 
het grasveldje een marshmallow op het vuur branden, de kerk waarbij je 
onder het genot van een bekertje warme chocolademelk kon genieten van 
het orgel waar Jan Buiter mooi op speelde.
Wij willen alle vrijwilligers, zo’n 40 stuks, heel heel hartelijk bedanken voor 
het uitzetten van de lichtjes en natuurlijk ook de mannen die de potjes weer 
ophaalden.
Wij hebben genoten en u ook, en wij hebben al weer nieuwe ideeën op de 
plank liggen voor het 2020.
De theelichtjestocht werd georganiseerd namens Dorpsbelangen, OVK 
Koekange, alle ondernemers van Koekange, Jaarmarktcommissie.

Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond 2020
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 16) Slot

In 1996 is door statutenwijziging het bestuur teruggebracht naar minimaal 
3 bestuursleden. Door een kleiner bestuur zijn de onderlinge lijntjes korter 
en kan er gemakkelijker wat worden overlegd.
Er vindt volop activiteit plaats in het dorpshuis onder de bezielende leiding 
van de beheerder Jenny Zwiers. Er wordt anno 2019 van alles georganiseerd 
door de huidige activiteitencommissie. Hierin hebben zitting: Bart Jan van 
Dijk, Erwin Gunnink, Janine Heuvelman, Ruben Keizer, Annelies Krale, Jan 
Oetsen, Jeroen Scholing, Maik Tijmes en Gezina Zwiers. 
Er wordt steeds geprobeerd om naast de oude, ook weer nieuwe activiteiten 
op te starten zoals o.a. “Bar open” op zaterdagavond. Dat liep heel goed 
maar wordt nu wat minder. Pokertoernooien, bierproeverijen, wijnproeverij 
en bruidsmodeshow.
Maar ook de wandeltochten van Schakel tot Schakel, waar gekozen kan wor-
den uit verschillende afstanden. De greppeltocht die altijd wordt gehouden 
op de 1e zaterdag van november, is een succes, met plm. 240 deelnemers. 
Begin januari altijd bingo. 
Happen en trappen was het afgelopen jaar een succes, maar viel helaas dit 
jaar in het (regen)water. 
In dit jubileumjaar heeft de activiteitencommissie diverse activiteiten geor-
ganiseerd. Dit begon al op 3 januari met de jaarlijkse bingoavond die goed 
werd bezocht.
De voor het eerst gehouden theelichtjestocht op 7 december 2018 door het 
dorp, telde ondanks het minder goede weer 225 deelnemers. 
In dit jubileumjaar wordt er een “Barcompetitie“ gehouden. In deze com-
petitie gaan 6 verschillende groepen tegen elkaar strijden om bij een door 
hen georganiseerde activiteit een zo hoog mogelijke barwinst te behalen. 
Voor de winnende groep is een prijs van € 1.000 beschikbaar. Totaal aan 
prijzengeld is er € 3.600 te winnen. Het bestuur organiseerde in de jubile-
umweek voor alle Koekangenaren verschillende activiteiten. Zo was er een 
groot springkussenfestijn voor alle kinderen van de basisscholen. Er was 
een Crazy 50 avond voor de jeugd  tot ongeveer 20 jaar en  een “Ik hou van 
Holland” avond voor de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar, met quiz, muziekkennis 
en landelijke en regionale vragen.
Kortom het dorpshuis voorziet in een behoefte en is na vijftig jaar niet meer 
weg te denken uit de Koekanger dorpsgemeenschap. Een woord van dank is 
op zijn plaats aan de initiatiefnemers van toen en aan allen die zich hebben 
ingezet om een goed functionerend dorpshuis te krijgen en te behouden.
Het huidige bestuur bestaat nu uit de volgende personen: Voorzitter Jenny 
Kruidhof-Hummel, secretaris Rob Reijnders, penningmeester Jan Lucas 
Nijmeijer en leden: Henk Bouwer, Susan de Boer, Carina Prent en Gerold 
Steenbergen.
De personele bezetting bestaat uit: beheerder Jenny Zwiers-Heuvelman, hul-
pen: Lammie Oldegarm-Mulder en Lucia Kuik-Linde. 
Op naar de volgende mijlpaal.                                             Aaltienus Buiter
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Prettige Kerstdagen 
en een

Leerzaam Nieuwjaar

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

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

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 1-1-2020)

Optiek Ruinen... met afstand de beste

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

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

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig 2020

Familie Kuiper 
en personeel
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig 2020

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Kerstconcert  “De Liesterkrallen” en de “De Brincksanghers” 
in de Clemenskerk in Havelte

Op zondag 22 december geven het vrouwenkoor De Liesterkrallen en het 
mannenkoor “De Brincksanghers” een kerstconcert in de Clemenskerk in 
Havelte.
De Clemenskerk is vanwege de sfeer en prima akoestiek een geliefde locatie 
om een concert te geven.

Het vrouwenkoor “De Liesterkrallen” is in 1988 opgericht in Havelte. Nu zijn 
er ook veel leden uit de wijde omtrek. Het koor heeft zo’n 55 leden. Plezier 
in het zingen is belangrijk en ook het goede onderlinge contact. Het koor 
heeft een veelzijdig repertoire van licht klassiek tot musical en zingt zowel 
a-capella als met begeleiding.
Sinds 2014 is Martin Glas dirigent van “De Liesterkrallen”. Het koor heeft 
zich onder zijn enthousiaste leiding verder ontwikkeld op het gebied van de 
zangtechniek. 
Maaike van den Berg is sinds 2017 de gewaardeerde pianiste van het koor.
Het mannenkoor “De Brincksanghers” bestaat 36 jaar en heeft bijna 40 leden. 
Het koor staat al meer dan 10 jaar onder inspirerende leiding van dirigente 
en pianiste Trijnie de Boer en zingt evergreens, Ierse folksongs en country-
nummers. Het koor wordt muzikaal begeleid door afwisselend piano, accor-
deon of banjo. Bij enkele nummers wordt solozang ten gehore gebracht.
Naast eigen concerten verlenen “De Brincksanghers” ook hun medewerking 
aan diverse festiviteiten. 
Als u wilt genieten van een prachtig, afwisselend kerstconcert dan bent u op 
zondag 22 december hartelijk welkom in de Clemenskerk, Uffelterkerkweg 
1 in Havelte.
Het concert  begint om 15.00 uur; de kerk is open vanaf 14.30 uur. 
Entree is € 8,50 p.p. incl. een kopje koffie/thee. 
Kaartjes reserveren: mcmulder@hetnet.nl of jbaaiman@kpnmail.nl, telefo-
nisch 0521-512430 of 06-13952890  of aan de kassa.
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Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9 
7958 SP  Koekange 

Mobiel 06-44167477 
www.hovenierroelofwestert.nl

Fijne Kerst 
en een 

Gezond 2020!

Ook in het 
nieuwe jaar 

sta ik weer graag 
voor u klaar!

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

Fijne Feestdagen
en een

Goed Verzorgd 2020!
 

Groeten van 
Angela, Céline en Gejanca
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Inzameling Douwe Egberts Waardepunten 
voor de Voedselbank

De diaconieën van de kerken in de gemeente De Wolden, verenigd in het 
Diaconaal Verband De Wolden,  gaan in december wederom Douwe Egberts 
waardepunten inzamelen voor de Voedselbank  Zuid West Drenthe. Douwe 
Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts kof-
fie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank 
in 2020 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. Alle kerken in De 
Wolden doen mee aan deze puntenactie.
Waarom 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 product voor voedselbanken, omdat 
het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig 
voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd. 

Diaconaal Verband De Wolden

Informatie: Henk Vrijhof 06-11355474

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

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

altijd scherp!

OOK IN 2020 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR notariaat & mediation
Stotijn
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Ben jij de FIFA Koning van gemeente De Wolden?

Young de Wolden organiseert in de kerstvakantie een FIFA toernooi voor jon-
geren vanaf 12 jaar. Er worden vier voorrondes gehouden waarbij je je kan 
plaatsen voor de grote finale in Uitgaanscentrum Klok in Ruinerwold! Tijdens 
de finale wordt er gestreden voor een leuke prijs en de titel FIFA Koning van 
de gemeente de Wolden!
De voorronden en finale vinden plaats op de volgende tijden en locaties:

VOORRONDEN: 
Donderdag 2 januari 14.00 uur Boerhoorn Zuidwolde
Donderdag 2 januari 19.00 uur Havezate De Wijk
Vrijdag 3 januari 14.00 uur Buitencentrum De Poort Ruinen
Vrijdag 3 januari 19.00 uur Buddingehof Ruinerwold

FINALE: 
Zaterdag 4 januari Uitgaanscentrum Klok Ruinerwold
Er wordt 1 tegen 1 gespeeld. Deelname aan het toernooi kost € 2,50. Er 
wordt in poulesysteem gestreden, dus meerdere wedstrijden gegaran-
deerd! Inschrijven doe je door te appen naar jongerenwerker Ruben via 
06-33703749 of stuur een berichtje via Instagram naar Young de Wolden via 
Instagram.com/young_de_wolden. Van te voren inschrijven is niet verplicht, 
maar wel verstandig want er zijn beperkt plaatsen. 

Autobedrijf en 
Tankstation

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

Wij wensen 
iedereen 

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig en 
Gezond 2020! 

Wim, Janet, Esmé en Twan

Namens alle medewerkers wensen wij u 
prettige kerstdagen 
en een gezond 2020!!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 2020 
weer van dienst te kunnen zijn.
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STICHTING DORPSHUIS

Wij danken u voor het in ons 
gestelde vertrouwen in 2019 
en wensen u allen
 
Prettige Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar
Ook in 2020 
staat de Schakel 
weer voor u klaar.

De Schakel
HAIR
FASHION
KOEKANGE

Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

De kapsalon is gesloten 
tussen Kerst en Oud en Nieuw. 
Vanaf donderdag
2 januari zijn wij er weer.

 
Wij wensen iedereen fijne 

kerstdagen en een goed 2020.

Annemieke, Christina en José

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-bal-
len 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: 
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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Heeft u iets te vieren? 
Zoekt u een vergaderlocatie? 

Denk aan onze Hooiberg.

Welgelegen wenst u: 

Fijne Feestdagen 
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

Autobedrijf Slagter 

wenst iedereen 

Fijne Kerstdagen 
en een 

Goed 2020!

Prettige Kerstdagen
en een

Kleurrijk 2020
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Op goede voet 2020 tegemoet
Wij wensen u een gelukkig en gezond nieuwjaar

Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • pedicurepraktijkbetty@outlook.com

Pedicure Praktijk Betty

Nijenmanting en Mijnheer blijven bij Vitesse’63

Klaas Mijnheer en Lambertus Nijenmanting zijn ook volgend seizoen actief 
als trainer van de eerste en tweede selectie. Beiden zijn bezig aan hun eerste 
seizoen in Koekange. 
Klaas Mijnheer tekende afgelopen jaar bij zijn aanstelling een contract dat 
hem voor twee seizoenen aan Vitesse’63 verbond. De trainer, de selectie en 
de club zijn zeer tevreden over de huidige samenwerking. Het eerste elftal 
begon het seizoen goed en is nog ongeslagen. Doelstelling is om via het 
kampioenschap terug te keren in de derde klasse. 
Lambertus Nijenmanting heeft Vitesse’63 2 onder zijn hoede. Vanaf de start 
van het seizoen ontstond er een zeer positieve klik tussen de trainer en zijn 
spelersgroep. Vitesse’63 is dus content dat het contract met een jaar wordt 
verlengd. De ploeg staat bovenaan in de reserve derde klasse en verzekerde 
zich zaterdag van de eerste periodetitel. Daarnaast neemt Nijenmanting dit 
seizoen de trainingen van WIJC/Vitesse’63 JO19-1 op zich. 

Ouderwets swingen op 24 januari 2020
 
Heb je ook zo’n heimwee naar die heerlijke swingavonden van vroeger? Ga 
je nog steeds graag dansend uit je dak? En wil je het nieuwe jaar swingend 
beginnen? Kom dan op vrijdagavond 24 januari naar de Havezate in de Wijk.
Nelleke Gosker en Pauline Hofstra organiseren die avond een ouderwetse 
swingavond. DJ Dansant (Resy Arts) draait muziek uit de jaren 60 tot 90 
afgewisseld met recentere hits. Rock, pop, disco, dance, soul, funk, new 
wave. Voor iedereen die het weekend vrolijk en fit wil beginnen en  weer 
eens wil uitgaan op een schappelijke tijd. Kom alleen of kom samen. Vertel 
het in ieder geval verder. We gaan weer ouderwets swingen! 
Locatie: De Havezate, Dorpsstraat 78, 7957 AW  De Wijk. 
Entree: € 6,00 (cash) aan de deur, excl consumpties. 
Tijd: 20.00 – 24.00 uur. 
Meer informatie: mail naar gp.hofstra@gmail.com.
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Kerst-
brunch

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

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

Weerwille 16

7961 LV Ruinerwold

0522-452059

www.pitchenputtkoekange.nl
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Zoer Administratie
Blankenstein 110
7943 PE  Meppel

(0522) 480118  
info@zoeradministratie.nl  
www.zoeradministratie.nl

	 Wilt	u	tijd	over
houden	voor	zaken	die	u
	 wel	leuk	vindt?

Wat wij voor u kunnen doen
      Administratie
      Jaarrekeningen
      Prognoses en rapportages
      Belasting zaken  
      Starters ondersteuning

Werkwijze  
U geeft aan wat uw voorkeur is 
en wij passen ons hierop aan.

Pedicure Praktijk Jomas

Wenst u 
Fijne feestdagen
en een gezond 2020!

Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
06-15102936

www.pedicurepraktijkjomas.nl
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

Voetverzoring - Voetmassage - Gelpolish

Prettige Kerstdagen
en een 
Gezond 2020

Nieuwjaarsreceptie Vitesse’63 uitgesteld

Vanwege de verbouwing van de kantine wordt de nieuwjaarsreceptie van 
Vitesse’63 uitgesteld. In de winterstop ondergaat het onderkomen van de 
club een upgrade. Wanneer dit achter de rug is, wordt de kantine op feeste-
lijke wijze heropend. Te zijner tijd is iedereen van harte welkom het resultaat 
te bekijken. Een uitnodiging volgt. 
Alvast voor in de agenda: op vrijdagavond 31 januari organiseert Vitesse’63 
een voetbalquiz in de kantine. Nadere informatie, over onder andere de aan-
vangstijd en  opgave, volgt binnenkort. 
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Kerstnachtdienst in Koekange

Op dinsdagavond 24 december wordt in de Protestantse kerk te Koekange 
een mooie en sfeervolle kerstnachtdienst gevierd. Deze dienst staat onder 
verantwoordelijkheid van de gezamenlijke protestantse kerken (PKN) in 
Koekange en Berghuizen. Het thema van de dienst is “Kind van het Licht”. 
Muzikale medewerking wordt verleend door de Christelijke gemengde zang-
vereniging TOG (Tot Ons Genoegen) uit Nijeveen, o.l.v. Bert Gelderman. Het 
orgel wordt bespeeld door Anita Kraaij-Postma. Voorganger is ds Jan Muis. 
De dienst begint om 22.00 uur. Tijdens de dienst is er een collecte voor 
Vluchtelingenwerk Nederland. Bij de uitgang wordt gecollecteerd om de 
kosten te betalen. Na afloop van de dienst wordt iedereen uitgenodigd om 
samen een glaasje glühwein te drinken! 
Deze dienst is voorbereid met Annie Smink, Marry Koops, Mieneke Bout en 
Harm Drost. 
Wij wensen u van harte een gezegend kerstfeest toe! 
 

Klaverjassen

I.v.m. werkzaamheden in de kantine van Vitesse’63 is het kaarten verplaatst.
Op vrijdag 27 december 2019 om 20.00 uur en op zaterdag 4 januari 2020 
om 9.30 uur klaverjassen  in het Dorpshuis “De Schakel” in Koekange.

Wij bedanken alle adverteerders, fotografen en iedereen die dit jaar 

een bijdrage geleverd heeft aan de Koegang en wensen iedereen 

Prettige Kerstdagen en een Gezond en Succesvol 2020!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS

rietdekkersbedrijfschipper.nl rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS

rietdekkersbedrijfschipper.nl rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS

rietdekkersbedrijfschipper.nl rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

Wandelt u dit jaar de kerstkilo’s er ook weer af bij Museum 
De Wemme?
Op tweede kerstdag de kerstkilo’s eraf wandelen? Dat kan op donderdag 
26 december! De vrijwilligers van Stichting Promotie Zuidwolde en Museum 
De Wemme uit Zuidwolde hebben twee prachtige routes uitgezet. Vanuit 
het museum aan de Burg. Tonckensstraat 49, dat in kerstsfeer is ingericht, 
kunt u tussen 11.00 en 13.00 uur starten. Er kan gekozen worden voor een 
afstand van 5 of 10 kilometer. De prijs bedraagt € 5,00, inclusief twee con-
sumpties. Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen € 1,00. 
De hele familie, van jong tot oud, kan meedoen. De wandeling is uitgezet 
over mooie bos- en zandpaden en kleine weggetjes rondom Zuidwolde. De 
route van 5 km is ook geschikt voor mensen met een kinderwagen of een 
rollator. Honden zijn van harte welkom, maar moeten wel de hele wandeling 
aangelijnd zijn. 
Ergens op de route is een rustpunt ingericht. Daar staat voor alle deelnemers 
een glas glühwein of een beker warme chocolademelk met wat lekkers klaar 
en voor de honden een bak vers water. Kinderen kunnen er een broodje bak-
ken bij een vuurkorf en daarna vullen met een warm worstje. Op de route 
van 10 km zijn twee rustpunten aanwezig. Bij terugkeer in het museum is 
er voor iedereen koffie, thee of ranja met iets erbij. Een aantal Ekelbloazers, 
met midwinterhoorns, is ook aanwezig, om met hun kenmerkende geluid 
iedereen een winters gevoel te geven. 
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Agenda

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 8 januari 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 2 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. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
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 
22 dec.   Kerstconcert Liesterkrallen/Brincksanghers - Clemenskerk Havelte - 15.00 uur
23 dec. Plantenjacht Natuurver. Zuidwolde - vertrek Waardeel 4, Zuidwolde 13.30 uur
24 dec. Kerstnachtdienst - Prot. kerk Koekange - 22.00 uur
25-26 dec.  Kerstbrunch Pitch en Putt - 11.00-14.00 uur
26 dec.  Kerstwandeling Zuidwolde - start museum De Wemme 11.00-13.00 uur
27 dec.  Snertwandeling Berghuizen - De Barg’n - start tussen 11.00-13.30 uur
27 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - De Schakel - 20.00 uur
28 dec. Klaverjasmarathon Berghuizen - 10.00 uur
  4 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - De Schakel - 09.30 uur 
  4 jan.  Viering 10-jarig bestaan Loopgroep Koekange - vertrek 9.30 uur Landgoed 

Welgelegen
  4 jan.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
  7 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  8 jan. De Koegang nr. 1
10 jan. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
11 jan.  Open atelier/workshop Nieuwjaarscollage - Eggeweg 56 - 10.00-12.00 uur
18 jan. 12-uurs klaverjasmarathon - De Schakel - 9.30 uur
18 jan.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
24 jan.  Toneel De Morgenstond in dorpshuis De Schakel, basisschoolkinderen, aan-

vang 19.30 uur
24 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 jan.  Swingavond - De Havezate De Wijk - 20.00-24.00 uur

Gevonden:  
Hoek Dorpsstraat-Sportlaan – paars kleurige synthetische kinderbloes met 
lange mouwen - merk Girls maat 122/128. Is in gewassen staat op te halen 
bij Wout, Sportlaan 19.

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

Te koop,  gevonden e .d .
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Spar Koetsier Party Service 
7958 RN Koekange 
  

Bent u op zoek naar een prachtig Kerstpakket?? 
 

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw                  
of wie dan ook bedanken of verrassen? 

Dan hebben wij bij Spar Koekange een origineel en aantrekkelijk pakket. 
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook uw 
artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van.  
Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen. 
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen. 

Bijvoorbeeld: 

-Houdbare pakketten 
-Vers pakketten 
-Vleespakketten 
-Rollades 
-Non-food Pakketten 
- Of uw eigen idee 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Voor informatie of  een offerte  
Kunt u bellen met Spar Koekange     
Tel.  0522-451331        
Mail:  spar@koekange.com                 
U kunt ook langs komen.   
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Bent u op zoek naar een mooi Kerstpakket?

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw 
of wie dan ook bedanken of verrassen?

Spar Koekange maakt voor u een origineel en aantrekkelijk pakket.
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook 
uw artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van. 

Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen.
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen.



 
Feestdagen aanbieding t/m 31-12-2019 

 

HEERLIJKE  
zelf-gemaakte/gekruide 

ROLLADE 

 

 
Per kilo voor €6,98 
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