23 december 2020

Foto: Paul Mentink

16e jaargang nr. 24

Bijzondere waarneming, een sperwer met een net geslagen Turkse tortel
op de oprit. Foto gemaakt met mobiel door het raam.

Prettige Kerstdagen
en een

Leerzaam Nieuwjaar
Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.
Wij wensen u goede feestdagen en
een gezond 2021

www.welgelegen.com
0522-451771

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

OOK IINN 2021 ZI
ZIJJN WE U GRAAG WEER VAN DI
DIENST!
ENST!

Stotijn

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
notariaat & mediation
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR Uw notaris
altijd scherp!
in de regio. Waarvan akte...!
T: de Wijk 0522 - 440 473
2

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
Vanwege de lockdown van 15 december t/m 19 januari 2021 heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Koekange besloten, de komende
kerkdiensten niet door te laten gaan.
Omdat de hele samenleving de komende maand te maken heeft met beperkingen, willen we als kerk hierin solidair zijn.
Wij wensen u evengoed prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In het Middelpunt in Berghuizen
25 dec. 14.00 uur Ds. Harryvan		
1e kerstdag
27 dec. !! 16.30 uur Ds. A.G. Bruijn
Gees
Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 dec. 10.00
Ds. J.W. Muis		
27 dec. 10.00
Ds. B. Bloemendal Frieschepalen
31 dec. 19.30
Ds. J.W. Muis		

Kerst
Oudejaarsdag

Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange wordt de kerkdienst om 10.00 uur
ook online uitgezonden en kan worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/uuqvsev

Bouwbedrijf KRALE
Wij wensen u

Fijne Feestdagen

Wij wensen iedereen

Gelukkig en Gezond
Nieuwjaar

en wij hopen op een

gelukkig en gezond 2021

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

Dorpsstraat 63 - 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl

en een

fijne dagen
voor iedereen
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Prettige Kerstdagen
en een

Gezond 2021

We n st u f i j n e fe e st d a g e n
en een gelukkig 2021!

Autobedrijf en
Tankstation

DE BOO
wenst u

Prettige Kerstdagen
en een

Gezond en Gelukkig
Nieuwjaar!

Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Wij wensen
iedereen

Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig en
Gezond 2021!

Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold

Weerwille
8 | 9946
7961
LV Ruinerwold
Tel.: 06 - 4971
| berty@jkwant.nl
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl
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Wim, Janet, Esmé en Twan

Vogelherinneringen hoe het begon
Sinds 2005 heb ik al meer dan 330 columns geschreven met evenzoveel
onderwerpen. Het is voor mij dan ook steeds lastiger om een nieuw onderwerp te bedenken. Derhalve heb ik besloten om de komende periode het
Stukje Natuur af te wisselen met enkele interessante passages uit mijn boek
“Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar”. Uiteraard eerst hoe mijn hobby
als vogelaar is begonnen.
Voor het zesde uur staat Duits op ons lesrooster. Nu ben ik een typische
bètaklant en met name Duits en Frans zijn absoluut geen favoriete vakken.
Het leslokaal ligt op de begane grond, in een zijvleugel van het hoofdgebouw.
Dat het Duitse leslokaal daar gelokaliseerd is heeft een speciale reden. Onze
docent Duits is namelijk invalide en beweegt zich voort in een rolstoel. De
heer De Vries is overigens een aardige man en zijn dochter Anne zit ook in
onze klas. Maar als dertienjarige scholier ben ik van de leraar in de rolstoel
niet onder de indruk.
Verveeld zit ik tijdens deze Duitse les naar buiten te kijken. De zon schijnt
nog steeds volop, ondanks dat het al laat in de herfst is. Dan valt mijn oog op
een bijzondere vogel, die vlak bij het raam in een struik zit. De zon kleurt de
oranjerode borst uitbundig. Daarnaast valt zijn pikzwarte kop op. Ik begin
mij af te vragen wat de naam is van deze prachtige vogel, want zoiets heb
ik nog nooit gezien.
Gelukkig hangt er bij het biologielokaal een grote poster met veel voorkomende vogels. Gelijk na de Duitse les loop ik daarnaartoe en al snel blijkt dat ik
voor het eerst een goudvink gezien heb. Niet alleen de kleuren maken indruk,
maar eveneens zijn naam. Mijn klasgenoten zijn niet onder de indruk, maar
het zaadje als vogelaar is geplant.
Uit het hoofdstuk “Noordoostpolder” pagina 15-16.
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
5

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.
Belangenvereniging Koekange
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Prettige Kerstdagen

Fijne Feestdagen!

Wij bedanken alle adverteerders, fotografen en iedereen
die dit jaar een bijdrage geleverd heeft aan De Koegang
en wensen iedereen

en een

Goed en Gezond 2021

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:Van Gijssel Computers
Reparatie
wenst iedereen
en



Gezonde

Feestdagen
Verkoop
ook voor sanitair
vanen een
 



en onderhoud CV-ketel
Pc’s en laptops







Hilco Scheper



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

Goed en Gezond 2021

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

Pedicure Praktijk Betty
Wat een jaar!!! Hopelijk kan ik vanaf 20 januari uw voeten weer verzorgen.
Voor nu veel Gezondheid, Fijne Feestdagen en een heel goed 2021
Hartelijke groet Betty
Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • Tel. 0522 451734

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig 2021

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

Telraam  
Tijdens een wekelijks koffiepraatje bij mijn 95-jarige buurvrouw Tine en na
een hondenuitlaat babbeltje met mijn 92-jarige buurvrouw Lena, kwamen
onlangs plots alle mutaties aan de Sportlaan in dit bijna voorbije jaar 2020
ter sprake. Nou: we hadden er haast het telraam maar bij gepakt, want
ZOveel gaan en komen was amper nog op 2 handen te tellen. Dat er eens
iemand verhuisd op eigen wens, of vertrekt naar elders vanwege persoonlijke omstandigheden, kan gebeuren. Zelfs van 2 of 3 vertrekkende personen
hoef je nog niet direct verbaasd op te kijken, daar de gemiddelde leeftijd
best hoog ligt aan de Sportlaan. Doch dat er op een totaal van 25 woningen
maar liefst 9 mutaties plaatsvinden binnen 1 jaar, is best wel veel te noemen
toch? Nu zou men direct kunnen denken dat er op een of meerdere adressen
sprake is geweest van dat nare corona, maar niks is minder waar. Leest U
even mee:
nr. 2 (woning verkocht en de eigenaren Henk en Femmie verhuisd naar
Meppel – wel nog sportief en sociaal actief in het dorp) – nr. 4 (bewoner vertrokken naar elders – huurwoning door Actium in de verkoop gedaan en lijkt
verkocht) – nr. 6 (bewoners als gezin vertrokken naar elders – huurwoning
inmiddels verkocht door Actium en ook al bewoond sinds dit voorjaar)
nr.1 (bewoners als jong gezin verhuisd naar de Margrietlaan) – nr. 3 (bewoner
vertrokken naar Meppel) – nr.5 (bewoner Wim H. overleden maar niet aan
corona) – nr. 9 (echtpaar beiden tegelijk vertrokken naar een verzorgingshuis
in Ruinen) – nr. 25 (echtpaar beiden afzonderlijk vertrokken naar een verzorgingshuis in Meppel) – nr. 33 (bewoner vertrokken naar een verzorgingshuis
in Ruinerwold).
De huurwoningen op de oneven nummers zijn inmiddels (bijna) allemaal
weer betrokken door nieuwe bewoners. En na een beetje rekenwerk is de
gem. leeftijd ook in ene een stukje lager geworden. Kortom: de Sportlaan
kan weer even vooruit qua gesettelde bewoning zogezegd.
Twee huurwoningen zijn gelukkig bewoond gebleven door de partners van
de ons dit jaar ontvallen 84-jarige Roef S. op nr. 31 en 76-jarige Jan K. op nr.
35 - ook bij hun beiden was corona niet de oorzaak. U begrijpt dat zowel
Tine als ook Lena best verbaasd waren na al dat tellen, want gezien hun
hoge leeftijd en reeds lang woonachtig op nr. 23 en nr. 27 waren het voor
beide dames heel wat veranderingen dit jaar. Zelfs mij deed het ook even de
wenkbrauwen fronsen met nog “maar” pas 7 jaar aan de Sportlaan.
Ik wens iedereen tot slot aangename feestdagen en alle goeds voor 2021
toe. En wie weet komt er volgend jaar van tijd tot tijd weer een stukje
Koegang uit mijn pen.
Vriendelijke groet, Wout / nr.19
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€2,30
€ 1,50
€ 1,95
€1,40
€1,75

Friet Groot

Vleeskroket

Van Dobben Kroket

Frikandel

Kaassouffle

Hamburger

Nasischijf

Bamischijf

Berehap

Pikanto

Mexicano

Geopend vanaf 12.00 tot 19.00 uur
voor Afhaal lunch, maaltijden en snackservice

Geopend vanaf 12.00 tot 16:00 uur
voor Afhaal lunch en snackservice

Geopend vanaf 12.00 tot 19.00 uur
voor Afhaal lunch, maaltijden en snackservice

Donderdag
24 december

Vrijdag
25 december
1e kerstdag

Zaterdag
26 december
2e kerstdag

Openingstijden Afhaal Lunch, Maaltijden en Snackservice

€ 1,60

Friet

Bestellen tel: 0522-452059

Kids box

€ 0,40
€ 0,40

Ketchup

€ 0,40

Portie

€ 5,95

€ 1,20

€ 1,20

€ 1,20

Beker

Frietje met kroket,
frikandel, kaassouffle of
kipnuggets. Capri Sun,
appelmoes mayo en een
mooie verrassing

Curry

Mayo

€ 1,70

€ 1,50

€ 1,50

€ 2,25

€ 1,60

€ 1,60

Donderdag t/m zondag van 12:00u tot 19:00u.

SNACKSERVICE
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Rustiek naturel Zalm

Maaltijdsalades worden geserveerd met 3 stukjes
stokbrood met huisgemaakte Aioli

€ 9,95

Parmezaanse kaas

Maaltijdsalade carpaccio
met truffelmayonaise, pijnboompitten,

€ 9,50

met appel, walnoot, honing

Maaltijdsalade brie

€ 9,95

met komkommer, rode ui, kappertjes

Maaltijdsalades gerookte zalm

Take away lunch bestellen kan tot 15:00 uur woensdag t/m zondag

€ 5,95

belegd met sla, tomaat, komkommer, ham en
kaas

Rustiek meergranen Gezond

€ 5,95

belegd met sla, tonijn, rode ui en kappertjes

Rustiek naturel Tonijn

€ 5,95

belegd met sla, brie, walnoot en honing

Rustiek naturel Brie

€ 6,50

honingmosterd dressing

belegd met sla, rode ui, kappertjes, zalm en

Maaltijdsalades

€ 3,50

Parmezaanse kaas en runder carpaccio

€ 6,50

Tosti ham/kaas
Keuze uit maisbrood of bruinbrood

Appelmoes

€ 1,00

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

www.pitchenputtkoekange.nl

Pepersaus € 1,90 extra
Champignonroomsaus € 1,90 extra

Alle gerechten worden geserveerd met
gebakken aardappelen en een groene
salade

Entrecote 250 gram € 18,95

3 stokjes kipsaté met satésaus € 11,50

Zalmfilet met honing en dille € 14,50

Schnitzel 200 gram met
champignonroomsaus of zigeunersaus
€ 12,95

Plateservice bestellen tot 16:00 uur

Vrijdag t/m Zondag

Daghap bestellen dezelfde dag voor
12:00u

De donderdagse daghap
voor € 11,50

€ 0,40

€ 0,70

Oorlog

Rustiek naturel Carpaccio
belegd met sla, pijnboompitten, truffelmayonaise,

Geopend vanaf 12.00 tot 19.00 uur
voor Afhaal lunch, maaltijden en Snackservice

Vrijdag
1 januari

€ 0,70

Speciaal

Tosti's

Geopend vanaf 12.00 tot 19.00 uur
voor Afhaal lunch, maaltijden en snackservice

Donderdag
31 december

€ 0,50

Satésaus

Broodjes

Geopend vanaf 12.00 tot 19.00 uur
voor Afhaal lunch, maaltijden en snackservice.

Zondag
27 december

ANNERIE KREMER & TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Noteboomstraat 7
7941
XD Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

GORDIJNEN
ZONWERING

Wij verhuize
n
medio 2021 na
ar
industrieterr
ein
Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

Huishoudtextiel

tel. 05220 - 61022

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig 2021
Familie Kuiper
en personeel

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

en
rsntd
kijkajegop
igmeeeKnseee
Prett
Nee
en eenvoor een
onze website
ar
jas!
sion
caw
ocu
alie
aantN
kkt ig
groo
Gelu
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl
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Bloemrijke bermen helpen
in strijd tegen de eikenprocessierups
Misschien heeft u het al wel gezien of dacht u van wat zijn ze hier aan het
doen?
De berm langs het fietspad aan de Schoonveldeweg is vorige maand ingezaaid
met een bloemenmengsel. Langs dit fietspad staan vele eikenbomen en jammer genoeg gaat dit tegenwoordig gepaard met de eikenprocessierupsen.
De bestrijding hiervan kunnen wij op een natuurlijke manier tegen gaan door
meer biodiversiteit te creëren. Bloemen in de bermen zullen sluipwespen,
sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen aantrekken en deze dieren zullen
de rupsen een halt toe roepen. Ter aanvulling heeft de Belangenvereniging
samen met een paar omwonenden en Landschapsbeheer Drenthe hier een
groot aantal nestkasten voor mezen en vleermuiskasten opgehangen. Twee
andere natuurlijke vijanden van de rups. De nestkasten hangen zo laag op
advies van Landschapsbeheer Drenthe, de kasten moeten namelijk elk jaar
worden schoongemaakt. We begrijpen dat dit niet echt hufterproof is, maar
we gaan van het goede van de mens uit en hopen dat iedereen hier vanaf
blijft.
Landschapsbeheer Drenthe heeft ons hiermee geholpen dit te realiseren.
We hopen zo zelf verder te kunnen gaan met meerdere bermen rondom ons
dorp.
Belangenvereniging Koekange
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Automatische incasso en donateurschap Koekangerfeest
Begin november is het machtigingsformulier in Koekange e.o. en onze leden
buiten Koekange op de deurmat gevallen. We hebben al veel ingevulde formulieren ontvangen maar nog lang niet allemaal. Daarom willen wij bij deze
nogmaals de aandacht erop vestigen. We willen jullie nogmaals vragen om
de brief aandachtig te lezen en de formulieren in te vullen, te ondertekenen
en bij de feestcommissie in te leveren. Meer informatie staat ook op onze
website: www.koekangerfeest.nl/automatisch-incasso. Het machtigingsformulier en de donateurskaart zijn ook te vinden op deze pagina.
De feestcommissie wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en
feestelijk 2021!

Welzijn De Wolden ondersteunt
Het zijn wederom pittige tijden voor veel mensen. Welzijn De Wolden, de
brede welzijnsorganisatie in De Wolden, vindt het belangrijk dat inwoners
van De Wolden weten dat ook in deze tijd onze dienstverlening gewoon
doorgaat. Juist in deze moeilijke tijd zijn wij er voor de inwoners door een
luisterend oor te bieden of met u mee te denken. Dus heeft u behoefte aan
een gesprek, loopt u ergens tegenaan of zijn er vragen, schroom dan niet
om contact op te nemen met ons. Wij zijn op werkdagen van 9 tot 17 uur
bereikbaar via 0528-378686.

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

Prettige Feestdagen en een Groen 2021
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- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Autobedrijf Slagter
wenst iedereen

Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

Fijne Kerstdagen
en een

Goed 2021!

T. 0522 451748
F. 0522 452687
E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Buurtteam
Buurtteam De
De Wolden
Wolden
wenst
wenst iedereen
iedereen fijne
fijne feestdagen
feestdagen

Heeft u ondersteuning of hulp nodig, ervaart u overlast, maakt u zich zorgen
of heeft u concrete en acute vragen? Neem direct contact op met
het buurtteam via: 0528 – 37 86 86 of email buurtteam@dewolden.nl
Anoniem melden is uiteraard ook mogelijk.
15

We hebben kerstkoeken in ons assortiment

Pedicure Praktijk Jomas
Wenst u
Fijne feestdagen
en een gezond 2021!
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
06-15102936

Heerlijke kerststollen

1100 gram en 750 gram van de warme bakker

Suikerbrood,
krenten- en rozijnenwegge
Bestellingen kunt u bellen of appen 06 14122933

Wij wensen u een gezond 2021

www.pedicurepraktijkjomas.nl
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
Voetverzoring - Voetmassage - Gelpolish

op de minimarkt in Koekange

K.K.Ba
Bkker
akker

schilders
schilders
en afwerkingsbedrijf
en afwerkingsbedrijf

Haeringenstraat
Van Haeringenstraat
34
34 Mob. 06 12Mob.
36 23
0674
12 36 23 74
PrettigeVan
Kerstdagen
en een Kleurrijk 2021
7701
CS Dedemsvaart
7701 CS Dedemsvaart

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

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.
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Handelsonderneming
Handelsonderneming
ter
ter Meer

Meer

nnen
op dakpa
inverkoop
dakpannen
en verko
in- en

Wenst u fijne
feestdagen
e
n
een goed 2021
Dorpsstraat 84
0522-473338
!
06-21675649
Gediplomeerde
7958 RR Koekange
en ervaren

0522-473338
84
Dorpsstraatwww.dakpannenhandeltermeer.nl
75649
06-216
7958 RR Koekange

RIETDEKKERS

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS
Gediplomeerde
en ervaren

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

rietdekkersbedrijfschipper.nl

RIETDEKKERS

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

rietdekkersbedrijfschipper.nl

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

rietdekkersbedrijfschipper.n

rietdekkersbedrijfschipper.nl

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons
gestelde vertrouwen en hopen u ook in 2021
weer van dienst te kunnen zijn.

Fijne feestdagen
en een
gezond en voorspoedig 2021

Namens alle medewerkers wensen wij u

prettige kerstdagen
en
gezond
Deeen
Berken
11 2021!!
Koekange
De Berken 11
De
Berken 11
Koekange

06 15 00 23 99 l info@hbsbouwservice.nl
www.hbsbouwservice.nl

Koekange
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ERKEND
TOTAALINSTALLATEUR
Wij
wensen
u

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

WATER- EN GASINSTALLATIES

Fijne
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
Feestdagen
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
Ook
in 2021 zijn wij
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
uSERVICE
graag
van dienst!
7958 PJ KOEKANGE
& ONDERHOUD
De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

tel:

06 125 666 69

Volgend jaar staan we
weer voor u klaar!

Prettige
Feestdagen
en een hopelijk

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

Agenda
23 dec. De Koegang nr. 24
13 jan. De Koegang nr. 1
23 jan.	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
26 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 jan. De Koegang nr. 2
6 feb. 	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
16 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
Let op!
20 feb. 	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de
In verband met het coronaSchakel - 10.00-11.00 uur
virus zou het kunnen zijn dat
6 maart	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de
bepaalde activiteiten afgelast/
Schakel - 10.00-11.00 uur
opgeschort worden. Voor
9 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
meer informatie adviseren wij
u contact op te nemen met de
20 maart	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de
organisatie.
Schakel - 10.00-11.00 uur
Kopij en advertenties mailen naar:
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave
13 januari 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

STICHTING DORPSHUIS
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Wij wensen iedereen

Elk eind is een begin
Dat komt prima van pas
Neem je voor wat je wil
Maar laat achter wat was

fijne kerstdagen

Fijne Feestdagen

gezond en goed
2021

We hopen u in 2021
gezond en wel weer
te mogen ontvangen.

en een

Annemieke, Christina en José
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49
19

‘Bijzonder’ lekker het jaar uit!

Oliebollenverkoop is op

Dinsdag
28 december
Woensdag 29 december
Donderdag 30 december
Bestellen:

Aantal

Naturel

zak à 10 stuks € 7,50

Gevuld

zak à 10 stuks € 7,50

Gemengd

zak à 10 stuks € 7,50

Appelbeignets

per stuk € 0,99

Maandag

Naam:
Adres:

Telefoon:

28 december

*Bezorgen 31-12: Ja / Nee

*Alleen Koekange-Berghuizen-Weerwille-Koekangerveld
In samenwerking met:

Oliebollen en appelbeignets

