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Koninginnepage in Koekange gezien. Lees het in het Stukje Natuur.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
20 juni 14.00 uur ds. D. de Jong
Den Ham
27 juni 14.00 uur ds. E. Woudt
Heemse
Gereformeerde kerk Berghuizen				
20 juni
27 juni

9.30 uur
9.30 uur

Ds. Arens Linde
Ds.J.W. Muis

Hoogeveen

Protestantse Gemeente Koekange
20 juni 9.30 uur Ds.H.E.J.de Graaf
27 juni 9.30 uur Ds.H.J.R. van Setten-Ruhrwiem

Koekange
Ruinerwold

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehouden. De diensten zijn te volgen via http://koekange.protestantsekerk.net/
Klik op: online meekijken. De diensten zijn op elk willekeurig moment terug te
kijken. De site is ook te vinden via koekange.info/dorpskerk-koekange

A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

Bouwbedrijf KRALE
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| footandbeautycare.nl

Stukje Natuur koninginnepage
Onlangs stond ik op mijn moestuin bij de kerk onkruid te wieden. Na een
warme periode en enkele fikse regenbuien was dat wel weer nodig. Terwijl
ik daar stond kwam Henk Gunnink langs en sprak mij aan. In zijn siertuin
tegenover de kerk had hij een bijzondere vlinder gezien. Aangezien hij wist
dat ik een en ander over de natuur weet, wilde hij weten welke vlinder hij had
gezien. In eerste instantie had hij het over een gele vlinder, dus vertelde ik
hem dat het waarschijnlijk een citroenvlinder was geweest. Echter zo gemakkelijk kwam ik er niet vanaf, want toen vertelde hij dat deze gele vlinder een
zwarte rand had.
Zijn vrouw Henny had er een foto van gemaakt en na wat zoekwerk op het
internet hadden zij het vermoeden dat het een koninginnepage moest zijn.
Maar die stond vermeld als zeldzaam, dus de twijfel sloeg toe. Toen ik een
dag later de foto via de mail binnenkreeg, was daar geen twijfel mogelijk. De
prachtige koninginnepage had een bezoek gebracht aan Koekange.
Helemaal uitzonderlijk dat de koninginnepage hier rondvloog is het niet, dit
jaar zijn al meerdere meldingen gemaakt van deze vlinder. Maar waarom zie
je hem niet zo vaak, zoals je wel het koolwitje of de dagpauwoog elk jaar
kunt zien. Hij is namelijk zeer mobiel en kan over grote afstanden zwerven.
Nu laat hij zich in het zuiden van ons land wel elk jaar zien, het noorden
moet het vooral hebben van warme zomers. Dan kan hij zelfs tot op de
Waddeneilanden doorvliegen.
De koninginnepage is een vrij grote vlinder, zijn voorvleugel kan wel 4 cm
lang zijn. De grondkleur van de boven- en onderkant van de vleugels is geel.
Op de bovenkant van voor- en de achtervleugel bevindt zich langs de achterrand een doorlopende, brede blauwe band met zwarte randen. Opvallend
zijn de staartjes aan de achtervleugel en de rode stip aan de onderzijde van
de binnenkant.
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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STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:
- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-o
 nderhoud 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
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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

Beste Koekangenaren,
Deze week zou normaal gesproken het dorpsfeest gehouden worden maar
dat kan door corona geen doorgang vinden. Wel hebben we als feestcommissie een programma gemaakt voor aankomend weekend, hopelijk kunnen we
in oktober alsnog feest in de tent hebben!
We zouden vrijdag overdag starten met een activiteit voor kinderen t/m
groep 8, in overleg met de beide basisscholen gaat dit helaas niet door.
Volgend jaar gaan we weer wat leuks voor de kinderen organiseren!
Vrijdagavond 18 juni organiseren wij voor de jeugd van 13 jaar t/m 17 jaar
Bubbelvoetbal en Archery Attack op het Sportpark van Vitesse’63. Het begint
om 18.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren, deze activiteit is gratis
voor leden en voor niet-leden vragen wij een bijdrage van €5,-.
Voetballen met een grote bubbel om je heen al beukend, vallend en rollend
over het veld. Afgewisseld met een tweede spel dat eigenlijk een kruising is
tussen boogschieten en trefbal. Fun gegarandeerd!
Zaterdagmiddag 19 juni, is er net als vorig jaar, een fietstocht. Dit jaar is
het Happen, Trappen en Raadsels! Start vanaf Dorpshuis De Schakel tussen
12.30 uur en 14.00 uur. ‘De happen, trappen en raadsels’ route is 35 km
en De hap en trap’ tocht voor kids is 15 km. Iedereen is van harte welkom
maar tijdens deze route zijn de vragen en opdrachten speciaal voor kinderen
en de deelname is gratis. Wij zorgen voor de versparingen onderweg maar
we willen jullie vragen om zelf een picknickplek te zoeken in verband met
de coronamaatregelen. Wil je picknicken, lunchen of borrelen onderweg, dat
kan! Je komt genoeg mooie stukjes en bankjes tegen. Neem de tijd, geniet
en maak er een gezellig uitje van!
We sluiten af met een online bingo/quiz op zaterdagavond, wederom belooft
dit een hilarische avond te worden waaraan iedereen kan meedoen vanuit
huis! We starten om 20.30 uur via een livestream welke via
www.koekangerfeest.nl of onze facebookpagina te vinden is.
We spelen alleen met de kaarten die we voor zaterdag 20.00 uur hebben
ontvangen. We hebben diverse prijzen die te winnen zijn met de bingo en
met de quiz. We willen iedereen vragen om zelf een bingokaart te maken en
voor zaterdag 19 juni 20.00 uur in te sturen via Whatsapp naar Iris: 06 46
22 95 88. Opgeven voor de quiz kan door een e-mail te sturen naar feestkoekange@gmail.com. Vermeld in het onderwerpvak een 06-nummer en
adres waar je zaterdagavond bent. In het tekstvak graag de teamnaam vermelden. Vergeet niet om aanduidingen als verstuurd vanaf iphone of vanuit
outlook mobile etc. weg te halen in het tekstvak!
Met een feestelijke groet,
Bestuur Koekangerfeest
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Zomerklaverjasmarathon
De versoepelingen zetten door en het klaverjassen hebben wij ontzettend
gemist. Daarom willen wij op zaterdag 3 juli een zomerklaverjasmarathon
houden. We beginnen ’s morgens om 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Dit
wordt gehouden in Dorpshuis de Schakel, prinses Margrietlaan 1.
We kaarten in de grote zaal en houden ons aan de regels van het RIVM.
We hopen jullie te zien op 3 juli. Voor eventuele vragen kun je ons bellen.
Tot dan!
Henriette 0620022468, Gerdine 0681471610

Kerken samen in actie voor de voedselbank
Zaterdag 5 juni hebben de diaconieën van de kerken in de Wolden een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkten. De actie is een groot succes
geworden met bijna 180 kratten vol, met lang houdbare producten voor
de voedselbanken in Meppel en Hoogeveen. De voedselbank is heel blij en
dankt alle helpers, de supermarkten en de gulle gevers. Een fantastisch
resultaat waar zij weer een aantal maanden mee vooruit kunnen!
De organisatie was in handen van Diaconaal Verband De Wolden, een samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.

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

Heeft u iets te vieren? Zoekt u een
vergaderlocatie? Denk aan onze
Hooiberg.
Komende activiteiten:
Hooiberg/blikmuseum open

weekenden juni, juli, augustus
Landgoed diner 18 juni
Landgoed diner 23 juli

Www.welgelegen.com
0522-451771

6

HAIR
FASHION
KOEKANGE










ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel

 









Hilco Scheper



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

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

Samen aan tafel
In coronatijd hebben we de mensen van Samen aan tafel
zeer gemist, daarom hebben we dit winter al een paar
keer eten aan huis gebracht waaronder:
“Soep op de stoep” en “Stamppot op straat” en op vrijdag 4 juni “Riest op de fiets met een eigengemaakte
pakkiesdrager”, oftewel rijst met kip in sate met een
eigengemaakt monchoutaartje in een glas.
Ze waren allen zeer blij verrast en tevreden.
In september hopen we dat we weer met z’n allen kunnen eten aan een grote tafel in het dorpshuis.
Wilt u dan ook eens een keer mee eten? Dan kan, tis altijd heel gezellig en
een gemoedelijke sfeer.
Het is altijd de laatste vrijdag
van de maand en de inloop is
vanaf 11.30 uur.
Wat u krijgt te eten is elke keer
weer een verrassing.
Voor info kunt u bellen met
Lutina Bos
06 14252052
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Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor de ondertekening
van akten. Wij volgen daarbij de richtlijnen die het RIVM heeft
gesteld in verband met het Corona-virus. Wij bieden u daarnaast de
mogelijkheid voor telefonische besprekingen en voor audio-visuele
besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

altijd scherp!
INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:
T: de Wijk 0522 - 440 473
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Stotijn

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Korfbalvereniging KIA gaat starten met OldStars walking
korfball in 2021

Korfbalvereniging KIA uit Koekange gaat na de zomervakantie starten met
OldStars walking korfball. Hiermee biedt de club ook ouderen de mogelijkheid om de sportieve en sociale voordelen van het verenigingsleven te
(blijven) ervaren. Met OldStars walking korfball biedt KIA een aangepaste
spelvorm voor korfbal op latere leeftijd. Deze spelvorm is uitermate geschikt
voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen
blijven sporten. De warming up zal door een plaatselijke fysiotherapeut
gegeven worden en er zijn 2 begeleiders die de opstartcursus gaan volgen.
Met OldStars walking korfball biedt KIA in samenwerking met het KNKV een
aangepaste spelvorm aan voor korfbal op latere leeftijd. De belangrijkste
aanpassingen zijn niet rennen, op 1/4 van het veld in de breedte, 4 tegen 4,
schieten mag altijd en niet springen bij schieten. Deze aangepaste spelvorm
is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder
blessuregevaar willen blijven bewegen. Deze spelvormen staan onder begeleiding van een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In principe kan iedereen
meedoen, maar het richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+.
Heeft u interesse in deelname en/ of wilt u op de hoogte worden gehouden?
U hoeft alleen zelf te zorgen voor goede sportschoenen en makkelijk zittende kleding. Heeft u interesse om mee te doen of heeft u vragen? Kom dan
maandag 5 juli om 19.30 uur naar de KIA kantine of neem contact op met
Trea ten Kate 06-14758609 of Hilco Bremmer 06-82713794.

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

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Informatie
Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur
per dag via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website:
www.koekange.praktijkinfo.nl.
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.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl
o.b.s. De Rozebottel:
c.b.s. Joh. Frisoschool:
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Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

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.
Schoonmaakhulp gezocht
Is er iemand die mij 1 ochtend per twee weken wil komen helpen met het
schoonmaken van mijn huis? Marry Mulder, Koekangerdwarsdijk 95, 7958 ST
Koekange. Tel. 0522-451693
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.

Agenda
18 juni
18 juni
19 juni
19 juni
30 juni
3 juli
14 juli

Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
Spelavond jeugd 13 t/m 17 jaar - Sportpark Vitesse
Fietstocht - start dorpshuis De Schakel - tussen 12.30 en 14.00 uur
Online quiz en bingo
De Koegang nr. 13
Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00-16.00 uur
De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
30 juni 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 24 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

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

www.kuiper-koekange.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur
13:00-18:00 uur
Vrijdag
08:00-12:00 uur
13:00-21:00 uur
Zaterdag
08:00-17:00 uur

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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BBQ Time!!
-

Koelwagens
BBQ’s
Braadpan
Statafels

