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De beste wensen voor 2020!
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
12 jan. 11.00 uur Ds. R. Pos Steenwijk
 15.30 uur J.H. Dunnewind Heemse
19 jan. 11.00 uur Ds. E. Woudt Heemse
!!!!  16.30 uur Ds. D. de Jong Den Ham

Gereformeerde kerk, Berghuizen
12 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Avondmaal 
19 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  

Protestantse Gemeente Koekange
12 jan.   9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold
19 jan.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  HA

Kerkdiensten

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

groot aantal occasions!

Pubquiz Pitch en Putt

Wij hebben zaterdag 1 februari weer een Pubquiz. Start 20.30 uur.
Team bestaat uit maximaal 5 personen. Teamticket € 7,50
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059
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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

Tweede lustrum 4-Ballen Biljarttoernooi te Koekangerveld

Van 16 tot en met 20 december 2019 werd in dorpshuis De Veldhoek in 
Koekangerveld voor de tiende maal het 4-Ballen Biljarttoernooi georgani-
seerd. Het initiatief werd in 2010 genomen door Koekangervelder Philip 
Vandermaelen. Het evenement geniet intussen ruime bekendheid onder 
biljarters in de regio rond Koekangerveld. Veel deelnemers deden al voor de 
tiende maal mee.
Na twee voorrondes waarin steeds in poules van vier biljarters werd gespeeld 
vonden op vrijdag 20 december de finale partijen plaats. Het spelen met vier 
ballen brengt mee dat ook spelers met een lager gemiddelde bij libre spel tot 
een goede klassering kunnen komen, zo bleek ook dit jaar weer.
Bij het 4-ballen spel moet iedere speler een tevoren vastgesteld aantal pun-
ten precies behalen. Wie daar overheen gaat moet nogmaals datzelfde aantal 
punten scoren. Dat gebeurde vaak -ook in de finalepartij om de eerste plaats- 
onder luid applaus en soms zelfs hilariteit van het publiek en tot teleurstel-
ling bij de speler.
De finale werd gespeeld door Ad Breij en Koop van Dijk. Na een lange partij 
won Ad Breij. Hij kreeg zijn prijs en de wisselbeker uitgereikt door onze bur-
gemeester Roger de Groot, die het lustrum vereerde met zijn aanwezigheid 
en die de laatste partijen had bijgewoond.
De complete lijst van de finalisten luidt:
1.  Ad Breij Weerwille          
2.  Koop van Dijk Ruinerwold
3.  Egbert Meekhof Oosteinde 
4.  Theo de Bondt Meppel  
5.  Henk van Rooijen Zwartsluis
6.  Eric van Hartingsveldt Koekangerveld ( Marterhaar)
7.  Lex Kruger  Ruinerwold
8.  Evert van Dijk Koekangerveld                    

Deelnemers en toeschouwers hebben weer genoten van een goed en zeker 
ook gezellig toernooi.
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Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur

Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

Burns Supper 24 januari

De cultuur Commissie van Dorpshuis de Veldhoek zal dit jaar -  alweer voor 
de vierde maal - een bijzondere avond organiseren rond de Schotse dichter 
Robert Burns (1759-1796).
De boerenzoon Robert Burns ontwikkelde zich tot de meest geliefde 
dichter in Schotland. Nog altijd wordt over de gehele wereld zijn ver-
jaardag gevierd met een traditioneel 3-gangen diner bestaande uit Cock-
a-leekie soep, echte Schotse Haggis en een overheerlijk Schots toetje.                                                                                        
Aan de vegetariërs onder ons is gedacht!
Wie wil kan (tegen betaling) een Schotse Whisky drinken. 
Sopraan Corin Tholen (Zuidwolde) en pianist Peter Kuijper (Westerbork) zul-
len ons deze avond verrassen met liederen die door verschillende componis-
ten op muziek zijn gezet.
Een Schotse avond, geïnspireerd door onze Schotse dorpsgenoot John 
Marriott.
Dorpshuis De Veldhoek Ruinerweg 24a Koekangerveld
Vrijdag 24 januari. Aanvang 18.00 uur
Kosten: € 12,- inclusief diner en een kopje koffie/thee
Pinnen is NIET mogelijk.
Reserveren vóór 19 januari op: cultuurkoekangerveld@outlook.com
Onder vermelding van naam/namen en hoeveel personen vegetarische soep 
en vegetarische Haggis wensen. Doe dit vóór 19 januari, want vol is vol!

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
        uw tuinzo

rg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud

De Bergklanken eert jubilarissen bij start jubileumjaar 

Muziekvereniging De Bergklanken 
trapte donderdagavond 2 januari 
het jubileumjaar af met een nieuw-
jaarsbijeenkomst. Er was aandacht 
voor maar  liefst elf jubilarissen. 
Dit jaar bestaat de vereniging 65 
jaar. Henk Boverhof was er vanaf 
het begin bij. In al die jaren bleef 
hij zijn trompet trouw. Vijf jaar 
later begon ook Teunis Burgwal als 
muzikant. Hij werd in het zonnetje 
gezet voor zijn 60-jarig lidmaatschap bij De Bergklanken. Henk Zantinge, 
Gea Tabak en Jaap Veltman zijn dit jaar al 50 jaar muzikant. Voor zij lid 
werden in Berghuizen, speelden ze voor andere verenigingen. Dat geldt ook 
voor Rob Kasimier, die al 40 jaar als slagwerker de motor van het orkest 
vormt. Hans Kruidhof, Geralde Bakker en Alfred Gunnink zijn dit jaar 25 
jaar lid van De Bergklanken en moeder en dochter Rieta en Hanna Krale zijn 
12,5 jaar geleden gestart met het bespelen van een blaasinstrument. Voor 
de jubilarissen waren er speldjes, oorkondes en een zaal vol familieleden. 
Tijdens de avond werd verder de nieuwe website van de muziekvereniging 
gelanceerd, www.debergklanken.nl. 
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 

BEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Kapsalon 

Sonja
wenst iedereen een gezond 
en voorspoedig 2020 toe

Sonja Osinga

De Wilgen 10, Koekange

0522-451577

Kerstinstuif kinderclub Koekange

Wij van kinderclubwerk Koekange hebben afgelopen december weer hele 
leuke kerstworkshops gedaan met heel veel kinderen en vrijwilligers uit 
Koekange. Het zijn stuk voor stuk weer mooie creaties geworden en alle kin-
deren waren dan ook blij met hun zelfgemaakte stukje! We wensen iedereen 
een gelukkig, gezond en creatief 2020!
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K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Eet smakelijk!
De makkelijke maaltijdservice

•  Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen 
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.

• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•  Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•  Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online 

bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR

Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.

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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Inspiratiemiddag Vrouwen van Nu

In het kader van de Internationale Vrouwendag organiseren de gezamenlijke 
afdelingen Vrouwen van Nu van De Wolden een inspiratiemiddag: ‘Verbinden 
en versterken’. Deze middag wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2020 in 
Buitencentrum De Poort in Ruinen. Aanvang 12.30 uur.
Het is voor het eerst dat we als afdelingen binnen de gemeente De Wolden 
de handen ineen slaan om een evenement te organiseren. Een enthousiaste 
werkgroep is al maanden bezig om het evenement vorm te geven.
Zo kunnen er verschillende workshops gevolgd worden. Een workshop 
‘Zang en ritme’ van Rosemary de Souza, een workshop ‘Handlettering’ o.l.v. 
Femke Anne Kaldenberg of je kunt luisteren naar verhalen van Kobie Kijk in 
de Vegte. Verder vertelt Korie Homan over haar leven als sportvrouw met 
hindernissen. Manon Overdijk geeft uitleg over de zorgformule Knarrenhof. 
Ook zijn er de workshops ‘Speeddaten’ met Rianne Hakkers, ‘Kleur je zelf-
vertrouwen’ met Elsbeth Kruidhof en ‘Het kind in jezelf’ met Sietske Osinga.
Het evenement is niet alleen voor leden, maar juist ook voor zussen, vrien-
dinnen en natuurlijk  je buurvrouw, om met elkaar een leuke middag te heb-
ben, kortom voor alle vrouwen. Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen. Heb 
je belangstelling, geef je dus snel op. Geef drie workshops of lezingen van 
je voorkeur aan. Het aantal deelnemers per workshop of lezing is beperkt. 
Vol is vol. Voor € 12,50 neem je deel aan 2 workshops en krijg je koffie/
thee met wat lekkers, een borrelhapje en enkele drankjes. De aanmelding is 
definitief als er betaald is.
Wil je meer weten kijk op www.vrouwenvannu.nl/drenthe/vrouwendag-de-
wolden of benader een van de plaatselijke afdelingen. 

Beste lezers van de Koegang,

Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u thuisbezorgd.
Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met dit plaatselijke krantje. 
Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, het drukken en de verspreiding.
Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u een kleine bijdrage. 
We denken aan € 10,- per jaar. 
Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.
U kunt dat bedrag storten op banknr.: NL 46 RABO 0371 8376 69 
t.n.v. Dorpsbelangen Koekange.
Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen terecht komt.

B elangenvereniging Koekange
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Buurtteams De Wolden beschikbaar in bibliotheken

De buurtteams De Wolden zijn vanaf januari in de bibliotheken van Ruinen, 
Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde te vinden. Wekelijks is gedurende een dag-
deel een buurtwerker aanwezig voor vragen en ideeën die inwoners hebben 
op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid.
De buurtwerkers horen graag wat er leeft en denken mee. Waar nodig verwij-
zen ze door naar de juiste instantie of andere lokale initiatieven of activitei-
ten. Inwoners kunnen zonder afspraak voor een gesprek of een kop koffie bij 
de buurtwerkers terecht. Vanaf 6 januari a.s. zijn ze op de volgende dagen 
en tijdstippen aanwezig:
Bibliotheek Ruinen, maandag 13.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Ruinerwold, dinsdag 13.00 – 16.00 uur
Bibliotheek De Wijk, donderdag 9.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Zuidwolde, donderdag 13.00 – 16.00 uur

Hulp bij digitale overheidsdiensten 
De dienstverlening sluit aan bij het Informatiepunt Digitale Overheid dat 
vanaf voorjaar 2020 in de bibliotheken van de vier kernen in De Wolden 
een plek krijgt. De bibliotheekmedewerker is het eerste aanspreekpunt 
voor algemene vragen over de diensten van onder andere het UWV, DUO, 
Belastingdienst en SVB. Inwoners kunnen zo geholpen worden om de juiste 
informatie te vinden op de websites van deze overheidsinstanties of te wor-
den doorverwezen binnen de eigen gemeente.

Buurtteams centraal aanspreekpunt
De keuze om beschikbaar te zijn in de bibliotheken past bij de doelstel-
ling van de twee buurtteams die vanaf 2018 in De Wolden actief zijn. In de 
buurtteams zijn vertegenwoordigd Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, 
politie, Actium, GGZ Drenthe en Cosis. Ze zijn het centrale aanspreekpunt 
voor wat voor vragen of meldingen dan ook. Inwoners kunnen niet alleen 
klachten en zorgen bij de buurtteams kwijt, maar ook ideeën voor verbe-
teringen of nieuwe initiatieven. Met de praktische dienstverlening wil de 
gemeente problemen en vragen van inwoners zo vroeg mogelijk signaleren 
en erger voorkomen.

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



11

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 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 brie-
venbus 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)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info

Peuterspeelzaal Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf  
 1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531

Kinderdagverblijf Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar. 
 Meer info 038 4214521 of www.doomijn.nl

o.b.s. De Rozebottel: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel: 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel: 451384



Kosten particuliere advertenties:

Te Koop/Te huur: € 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  € 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) € 2,50

Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina € 26,80)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Te koop,  gevonden e .d .

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 22 januari 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 16 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

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. Schotse avond - Dorpshuis De Veldhoek, Koekangerveld - 18.00 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
25 jan.  Toneel De Morgenstond in dorpshuis De Schakel, middagvoorstelling 14.00 

uur; avondvoorstelling 20.00 uur
28 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
31 jan. Voetbalquiz Vitesse’63 - kantine
31 jan. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  1 feb.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
  1 feb. Pubquiz - Pitch en Putt - 20.30 uur 
  7 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  8 feb.  Open atelier en workshop voorjaarsbloemen schilderen - Eggeweg 56 - 

10.00-12.00 uur
14 feb. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur 
15 feb.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
18 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
28 feb. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
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