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Koekange toch in feeststemming!

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

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl

Bouwbedrijf KRALE
• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Stukje Natuur gentiaanblauwtje

Voor de natuur hoef je niet per se naar buiten, soms komt het vanzelf jouw
huiskamer binnen. Wel digitaal, want de EO zendt regelmatig fantastische
natuurprogramma’s uit, zoals “Seven Worlds, One Planet” van bioloog en
televisiemaker David Attenborough. Zijn programma’s zijn altijd voorzien
van prachtige beelden van bijzondere dieren en planten. Vooral het gedrag
komt uitgebreid aan bod.
Echter je hoeft echt niet de hele wereld af te reizen om iets bijzonders te kunnen meemaken. Zo komt op het nabij gelegen Nationaal Park Dwingelderveld
een bijzondere vlinder voor met een uitzonderlijke levenswijze. Het betreft
in dit geval het gentiaanblauwtje. Het is geen grote vlinder, zijn vleugels
zijn amper twee centimeter lang. De binnenkant van de vleugels zijn bij
het mannetje blauw, zonder vlekken. Bij het vrouwtje is dat grijsbruin, met
onduidelijke vlekken. De buitenkant van beiden geslachten zijn grijsachtig
bruin, met meerdere zwarte vlekken.
Belangrijk voor deze vlinder is dat in zijn leefomgeving klokjesgentianen moeten bloeien, minimaal 500 planten. De klokjesgentiaan groeit
onder andere op natte heide en blauwgraslanden. Wat dat betreft is het
Dwingelderveld een goed biotoop en het gentiaanblauwtje komt daar dus
voor. Op de bloemen van de klokjesgentiaan zet het vrouwtje haar eieren af.
Uit die eieren komen rupsen, die zich na ongeveer tien dagen op de grond
laten vallen. Nu komt het bijzondere, die rupsen lijken door speciale lokstoffen veel op de larve van de bossteekmier en de moerassteekmier. Deze
steekmieren nemen ze vervolgens mee naar hun eigen nest. Daar doen de
rupsen zich tegoed aan de echte mierenlarven, aan mierenpoppen en stukjes
insectenprooi.
In het volgende voorjaar verpopt de rups en omstreeks juni komt uit die pop
een nieuwe vlinder. Nu moet hij maken dat hij het mierennest zo snel mogelijk verlaat. Immers de steekmieren zien hem als een indringer en mogelijk
zelfs als prooi. Hij vlucht het mierennest uit, zoekt een hogere plek op om
zijn vleugels op te pompen. Dan vliegt hij weg, op zoek naar een partner
voor de volgende generatie.
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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SUMMER TIME TREATMENT
* Huidananalyse
* Reiniging * Epileren
* Verven wenkbrauwen/wimpers
* Dieptereiniging
* Crème masker massage
* Oogcreme, serum, sunscreen
SUMMER TIME TREATMENT
INCL. MINERAL + SUNSCREEN SPF 30
T.W.V. 29.95
Dit alles voor

80 euro.

Deze fantastische aanbieding is geldig
zolang de zomer duurt.
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
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Nieuws van de huisartsenpraktijk:
Vanaf heden kunt u bij ons gebruik maken van het patiëntenportaal.
1. Dit is een beveiligde patiëntenomgeving.
2.	Heeft u een medisch-inhoudelijke vraag waarop niet onmiddellijk een
antwoord nodig is? Dan kunt u veilig een bericht naar uw huisarts
sturen.
3.	Heeft u medicijnen nodig die u langdurig gebruikt en die eerder door
uw huisarts zijn voorgeschreven? Dan kunt u online uw herhaalrecepten aanvragen.
4.	Wilt u een afspraak maken zonder wachttijd aan de telefoon, op een
moment dat het u uitkomt? Dan kunt u hiervoor gemakkelijk gebruik
maken van de webagenda vanaf 1 augustus 2020.
U dient hiervoor zelf eenmalig een account aan te maken via
http://www.koekange.uwzorgonline.nl. Deze link staat ook op onze website. U kunt ook de app downloaden.
In verband met Covid verzoeken wij om herhaalmedicatie via de receptenlijn
of het patientenportaal te bestellen. Wij nemen geen lege doosjes meer aan
en de herhaalmedicatiebrievenbus wordt niet meer geleegd.
Door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covidvirus moeten wij regelmatig aanpassingen doen in onze praktijkvoering. Wij
vragen hiervoor uw begrip en verzoeken u om de rode briefjes bij de praktijk
goed te lezen.
Er is weer beperkt spreekuur mogelijk, de apotheek is geopend op de normale tijden en voor spoedeisende klachten zijn we natuurlijk altijd bereikbaar.
U kunt nu ook laagdrempelig een vraag stellen via het patientenportaal. Dit
is niet bedoeld voor spoedvragen.
Het ziekenhuis in Meppel is ook weer geopend voor bloedprikken en röntgen. Hiervoor moet u nu wel een afspraak maken via Mijnisala of telefonisch
op het nummer dat vermeld is in uw zorgdomein verwijzing of op de website
van Isala.
Medewerkers huisartsenpraktijk Koekange

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl
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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

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

Textieldruk
en borduren
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Trekvis
Huh? Zag ik dat nou goed toen ik langs zijn
auto fietste?
Na nogmaals kijken was het toch echt waar
wat ik zag.
Schoon aan de haak zelfs. Sorry: ik corrigeer
mij, want ik moet zeggen schoon aan de
trekhaak. Een aluminium kap of tennisbal of
iets anders in een funny uitvoering op de trekhaakbol zie je geregeld. Maar een vis? Ja echt!
Ik kan mij niet herinneren een dergelijk model
ter bescherming ooit eerder gezien te hebben. Zou meester Koen hem zelf
gemaakt hebben omdat hij hengelen als hobby heeft? Vast wel!
Vriendelijk groet, Wout

Vrijwilligers gezocht!!
Wij van kinderclubwerk Koekange zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een aantal keren per schooljaar mee willen helpen met club geven
aan kinderen van de basisscholen.
Het gaat om verschillende clubs: timmerclub, techniekclub, kookclub, schilderclub, figuurzaagclub, creatief allerlei etc. etc.
Lijkt je dit leuk of ken je iemand die dit misschien wel wil doen, geef je dan
z.s.m. op bij Jenny Mulder zodat we weer een nieuwe planning voor volgend
schooljaar kunnen maken.
We horen het graag!
Jenny Mulder 0522-452152 of 06-15255377

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
        
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
      natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
  
     
    
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
     
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
     

       

  
     

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.

Coronapreventie
Wij leveren Coronapreventie- en communicatieproducten, zoals vloerschermen, desinfectiepalen
en vloerstickers.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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www.kleen.nl

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam
• :Dak- en wandmontage

en hallenbouw
m:
Of B e aut y h ee ft ee nA nCieausewO
e nf aBaemau: t y h ee ft ee n n ieu we n•aaLoodsen
•
Beplatingsmaterialen
ase Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

S c h o o n h e i d s s a l on & p ed i cu r e
Weer wi lle 17

|

7961 LV Ru inerwold

|

• Nieuwbouw en renovatie
• Licht en ventilatie nokken
• Zetwerk op maat

06 52273961Ook voor het verwijderen van

i nf o@ footandbeauStcyhcoaroen.nhle i|d sf soaoltoannd&bepaeudtyi ccuarree .nl uw asbestdaken!
c ho o n he id ssal on & p ed i cSucreho o n he id ssal on & p ed i cu re
961
Jansstraat 26
S c ho o n he idW
sseael rowni ll&e 1p7ed| i7c9u6re1 LV Ruinerwold | 06 52273Burgemeester

fwoo@
alen6d15b72e2
au77
.n7l3961PW Linde, 06- 1270 2733
eledfrow|oitl0
7961 LV Ru inienrW
| t3y99c66a1r1eL.nVl R|ufionoertwanodldbe|au0ty6c5ar2e27925
@
ca9r6e1.nl | f ootandbeau tycinfo@duinkerkenmontage.nl
are .nl
r e1.nLlV| Rfuoiionntefao
dobfloedo
aut|atn
y0cd6abr5eea2.un2tl7y3
wai lnledb1e7au|ty7c9a6
rnw
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|

@ footandbeau tycar e.nl

| footandbeautycare.nl

www.duinkerkenmontage.nl

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
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De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB, tel. 0522-451236 (voor spoed kies 1, voor
herhaalmedicatie kies 2 en voor de assistente kies 3).
website: www.koekange.praktijkinfo.nl
patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl
De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17 uur. De apotheek van 8-12
uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur.
Aanvragen van herhaalmedicatie kan via het patientenportaal en telefonisch
via de receptenlijn (keuze 2). Medicatie die op een werkdag voor 12 uur
besteld is, ligt doorgaans 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:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl
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Agenda
24 juni
8 juli
18 juli
12 aug.
26 aug.
9 sept.
23 sept.
7 okt.
21 okt.
24 okt.

De Koegang nr. 13
De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
De Koegang nr. 15
De Koegang nr. 16
De Koegang nr. 17
De Koegang nr. 18
De Koegang nr. 19
De Koegang nr. 20
20 jaar bestaan Popkoor Nameless

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 juli 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 2 juli 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

