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De prachtige paarse metaalboktor, lees erover in Stukje Natuur.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
22 mei
26 mei
29 mei

9.30
9.30
9.30

mw. E. de Vegt (BA)
Hoogeveen
mw. ds. D van de Wetering Epe
Hemelvaart
dhr. ds. Y. Bremes Hollandscheveld

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
26 mei
9.30 uur
29 mei
14.00 uur ds H.M Smit
Zuidwolde
Protestantse Gemeente Koekange
22 mei
9.30 uur Drs. B. Wiegman
26 mei
Geen dienst Hemelvaart
29 mei
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf

Assen
Zond. na Hemelvaart

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

zonne-energie

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange
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NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

Stukje Natuur paarse metaalboktor
Bij sommige mensen gaan de alarmbellen af als de naam boktor valt. Deze insecten staan immers bekend om de schade die ze kunnen aanrichten aan het hout in
gebouwen. Vooral oude, monumentale gebouwen zijn vatbaar voor deze kevers.
De volwassen insecten zijn niet het probleem, het gaat vooral om hun larven. Deze
leven in dood hout en kunnen bij een hoog aantal schade berokkenen aan onder
andere meubelen, dakconstructies, vloerdelen en kunstvoorwerpen. Daar komt bij
dat het gehele ontwikkeling van ei tot volwassen insect meerdere jaren kan duren.
Daarvan duurt het larvale stadium meestal het langst.
De larven mogen dan onzichtbaar in dood hout leven, de volwassen insecten laten
zich wel tonen. Die hebben meestal een prachtig uiterlijk. Zo ook de paarse metaalboktor. Ik zat laatst tv te kijken, toen twee van deze kevers uit de mand met haardhout naast de houtkachel tevoorschijn kwamen. Zoals zijn naam al doet vermoeden
is het een paars insect met een metaalachtige gloed. Alhoewel de term paars in zijn
naam niet altijd de lading dekt. Deze kan variëren tussen blauw, groen en violet. De
poten en de lange antenne zijn zwart.
Deze kever is vooral te vinden in naaldbossen op de hoge zandgronden. Daar is hij
te vinden op naaldbomen, houtstapels en diverse bouwwerken (zoals schuren, stallen en hoogzitten) van onbewerkt naaldhout. Voorwaarde is dat het schors nog op
het hout aanwezig moet zijn.
De larven van de paarse metaalboktor leven voornamelijk in droge takken en onder
de schors van afgestorven stammen van naaldhout als den, spar, lork en een enkele
keer in eik. In onze streken vooral in spar en den. De ontwikkeling van ei tot kever
duurt meestal twee jaar, soms langer. De ontwikkeling vindt voornamelijk plaats
in de dikkere delen van de schors. Daarna zal de larve zich in de herfst in het hout
vreten om daar in de lente of vroege zomer te verpoppen.
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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Belangenvereniging Koekange e.o.
DORPSVISIE KOEKANGE 2021-2030
Presentatie op 30 mei om 20.00 uur in het dorpshuis de Schakel
Het concept van de dorpsvisie is klaar. En we willen deze graag met u bespreken.
Aan de hand van de enquête die is gehouden in Koekange in november 2020 heeft
de belangenvereniging de dorpsvisie 2021-2030 opgesteld. Hierin zijn belangrijke
thema’s verwerkt, zoals:
- Wonen
- Voorzieningen leefklimaat en ondernemen
- Onderwijs en sociale voorzieningen
- Landschap, benutten en behouden
- Inrichting van de openbare ruimte
- Verkeersveiligheid
- Fiets- en wandelpaden
- Evenemententerrein
Tevens krijgt u een jaarverslag van de Belangenvereniging en voor de belangstellenden is ook het financieel jaarverslag beschikbaar.
Er staat veel te gebeuren de komende 10 jaar in Koekange. Laten we de invloed die
we hebben als dorpsbewoners gebruiken en een breed gedragen plan maken om
dit met de gemeente te realiseren. Voor de gemeente zijn de dorpsvisies van de
verschillende dorpen uitgangspunt van handelen.
En daar hebben we u bij nodig.
Als u vooraf de conceptvisie wilt downloaden, gebruik dan
bijgevoegde QR code. Op 30 mei is een aantal concepten van
de dorpsvisie aanwezig ter inzage en u krijgt een PowerPoint
presentatie te zien.
Als u vragen of opmerkingen hebt, stuur ons een mail:
Belangenvereniging.koekange@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Henk Koetsier
namens Bestuur Belangenvereniging Koekange e.o.
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Jeejees gaat door!
Ik ben Annelieke Hoekstra en ga verder met jeejees.
Mijn man (Sjouke) en ik hebben een huis gekocht in Koekange naast Johan en Jenny.
Jenny en ik deelden een grote hobby namelijk handwerken en vooral het maken van
persoonlijke kraamcadeaus.
Vanuit deze gedeelde hobby kreeg ik de kans door te gaan met jeejees.
Als je een persoonlijk kraamcadeau in de vorm van een boxmobiel, wagenspanner,
speenkoord of muziekdoosje zoekt of een rompertje/t-shirt of andere kleding wilt
laten bedrukken of een stoeltje of iets anders met naam en geboortegegevens wilt,
dan kun je weer terecht bij jeejees.
Het allerleukste vind ik het maken in opdracht zodat het een echt persoonlijk
cadeau wordt. Er zijn luiertaarten, muziekdoosjes, speenkoordjes op voorraad.
De eerste cadeaus zijn verkocht en opdrachten uitgevoerd.
Bestellen kan per mail, app, telefoon of via facebook. Er staan voorbeelden op de
facebookpagina van jeejees. Wil je iets weten? Neem gerust contact op.
Annelieke Hoekstra, anneliekehoekstra@hotmail.com, 06 42018632
P.S. Ik sta ook op de fair 19 juni. Tot dan?

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

- 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

Voor aluinzorg
uw t

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

• 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

Vogelexcursie naar de Vreugderijkerwaard bij Zwolle
Liefhebbers kunnen zaterdag 28 mei mee op excursie met Natuurvereniging
Zuidwolde. De Vreugderijkerwaard ligt net ten westen van Zwolle aan de noordoever van de rivier de IJssel, tegenover het op de andere oever gelegen plaatsje Zalk.
In het 97 hectare grote gebied dat eigendom is van Natuurmonumenten bevinden
zich tot vijf meter hoge rivierduinen en een met de IJssel meestromende nevengeul. De uiterwaard maakt deel uit van het door de rijksoverheid aangewezen
Nationaal Landschap IJsseldelta.
Een groot deel van het jaar is het gebied een rustplaats voor trekkende vogels, zo
zijn er kieviten, kemphanen en grutto’s te zien. In de winter wordt de waard vaak
bevolkt door duizenden kolganzen. De bruine kiekendief vindt in het rietland zijn
jachtgebied.
De excursie is een wandeling van ongeveer 5 km door het gebied, een bezoek aan
de vogelkijkhut en wordt begeleid door een gids van Natuurmonumenten, duur ca.
2 uur.
Om aan te melden voor de excursie, stuur een e-mail naar nvz.vogelwerkgroep@
hotmail.com. Het vertrek is om 9.00 uur bij het Tonckenshuys, Meppelerweg 22 in
Zuidwolde. Er kunnen maximaal 20 mensen mee. Deelname is gratis, de vervoerskosten zijn voor eigen rekening.
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Wil jij ook een fantastische,
onvergetelijke kampweek meemaken?
Met een zeskamp, veel leuke en nieuwe bosspelletjes en
een bonte avond! En natuurlijk ook een aantal populaire
bekende activiteiten, zoals de picknick, stratego en de griezeltocht voor de oudsten.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een Bijbels thema en de bijbehorende
verhalen.
Wij gaan van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli naar een leuke en gezellige
kampeerboerderij in Lemele. Heb je zin om mee te gaan, ben je 7 jaar of ouder en
zit je nog op de basisschool, overleg dan direct met je ouders of je mee mag!
Voor je ouders hier nog wat meer informatie:
Het zomerkamp is een initiatief vanuit de Gereformeerde kerk in Berghuizen. Deze
kampweek wordt al voor de 54ste keer gehouden, ieder jaar weer onder leiding van
enthousiaste vrijwilligers in de leeftijd van 19 t/m 35 jaar. De kosten voor het kamp
bedragen 100 euro per kind en 90 euro voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin.
Aanmelden kan via kampweek@gmail.com. Geef daarbij de volgende gegevens
door: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,
school, huidige groep en bij wie je in het kampgroepje zou willen (onder voorbehoud).
Zodra de aanmelding verwerkt is, krijgt je een kampbrief gemaild met alle aanvullende informatie. Mocht u binnen een week na aanmelding nog geen kampbrief
hebben ontvangen, neem dan contact op via bovenstaand mailadres. Er kan dan
wellicht iets mis zijn gegaan met de verwerking van de aanmelding!
Let op: de aanmelding moet binnen zijn voor zaterdag 25 juni 2022!!
Vragen? Even bellen of appen met Jan Willem Krale, 06-40256413.

Hartstichting 2022
15 vrijwilligers hebben in april gelopen met de collectebus voor de Hartstichting. Er
is voor een bedrag van 975.86 euro opgehaald in Koekange. Dat is een heel mooi
bedrag. Ik wil dan ook alle collectanten en alle gevers hiervoor hartelijk bedanken
Groeten, Janine Hendriks
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Ledentrouw bij zangvereniging Wijker Kunst
Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van zangvereniging
Wijker Kunst werd een flink aantal koorleden in het zonnetje gezet. Dat hoge aantal
werd bereikt doordat de afgelopen jaren, door de CORONA pandemie, geen ledenvergaderingen waren gehouden. Bij de dames waren in totaal 11 jubilarissen, te
weten: in 2020 25 jaar lid Hanneke Steenbergen en 50 jaar lid Betty Feenstra. In
2021 25 jaar lid Anneke Westerveen, Erry Hendriks, Anneke Roorda en Jantje v.d.
Woude. En 40 jaar lid Liet Maris en Fien Wolzak. En nu in 2022 25 jaar lid Greetje
Huisjes en 40 jaar lid Giny Steenbergen.
Extra vermeldenswaard is het jubileum van Hennie van Braam, die maar liefst 75
jaar lid is van het koor. Zij begon al in 1946 bij het toenmalige kinderkoor en via het
jeugdkoor kwam ze bij het dameskoor terecht, waar ze al heel veel jaren met veel
plezier zingt. Alle jubilarissen kregen uiteraard een mooie bos bloemen van dameskoorvoorzitter Betty Feenstra.
Bij de heren waren er minder jubilarissen, te weten Jan Zijlstra (40 jaar lid) en Guus
de Jong (25 jaar lid). Guus was helaas verhinderd maar voor Jan Zijlstra was de
heer Jan Wijngaards, voorzitter van het Koninklijke Nederlands Zangers Verbond
(afdeling Noord Oost), naar De Wijk afgereisd om Jan persoonlijk toe te spreken.
Jan is jaren bestuurslid geweest van deze afdeling en er bij zijn afscheid benoemd
tot erelid.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd van twee bestuursleden afscheid
genomen. Penningmeester Henny Brals werd vervangen door Hanneke Steenbergen
en namens de vrouwen kwam Elly van Sas in de plaats van Maaike Wiepkes.
Uiteraard werden de vertrekkende dames uitgebreid bedankt voor al hun werkzaamheden en ontvingen ook zij een fraaie bos bloemen.
Inmiddels is het koor weer volop bezig met de voorbereiding van het op 12 november te houden concert in de kerk in IJhorst (zet die datum al vast in uw agenda!).
Onder leiding van dirigent Mannes Hofsink wordt daarvoor al weer flink gerepeteerd. Het koor kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Vooral bij het mannenkoor
is er bij alle stemgroepen nog genoeg ruimte voor nieuwkomers. Maar ook bij
de dames is iedere nieuwkomer van harte
welkom. Een ieder die zich geroepen voelt
kan tot de zomervakantie gratis en zonder
enige verplichting ruiken aan het koorlidmaatschap. Op de maandagavond repeteert
het vrouwenkoor van 19.30 tot 21.15 uur en
het mannenkoor van 21.15 tot 23.00 uur. U
bent van harte welkom om kennis te maken
met dirigent en koor en om mee te zingen!
De jubilarissen van 2020 en 2021 (2 leden afwezig).
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Oproep! Vitesse’63 zoekt verzorg(st)er
Vitesse’63 in Koekange zoekt nog een enthousiaste verzorg(st)er die wil starten
tijden het seizoen 2022/2023.
Ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt om onderdeel te zijn van een team, die
geïnteresseerd is in sport en openstaat voor het verzorgen van voetballers dan
komen wij graag in contact met jou!
Ook mensen die onervaren zijn maar zich wel graag willen ontwikkelen tot verzorger komen in aanmerking. Wij binden graag mensen aan onze vereniging door
een goede sfeer, door ons betaalde opleidingsmogelijkheden en door passende
vergoedingen.
Wij zoeken een verzorg(st)er die:
- Affiniteit heeft met voetbal en met het behandelen van sporters
- Op zaterdagen tijdens de wedstrijd Heren 1 aanwezig is
- Wanneer nodig op afspraak voetballers kan behandelen
Taken:
- Behandelen van blessures van spelers
- Adviseren m.b.t. tot preventie van blessures
- Adviseren van trainer m.b.t. inzetbaarheid van spelers
- Beheren en bestellen van verzorging materialen
Wat bieden wij:
- Een enthousiaste spelersgroep
- Een warme en gezellige dorpsvereniging
- Een gepaste vergoeding
- Opleidingen in overleg
Neem voor meer informatie contact op met Arno Kuijer (Technische Zaken) via
tz@vitesse63.nl of via tel. nr. 06-30387472.

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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Het is na een drukke dag als ik mijn hoofd even leeg probeer te
maken tijdens een stukje wandelen met de honden. Het is koud,
maar
ik ruik het voorjaar. Het geeft me een opgewekt gevoel.
De baas
Aan het einde van de route sta ik nog even aan het water te
van de hemel
mijmeren over een vraag die me eerder die week na een uitvaart
gesteld werd door een jongetje: ‘Mevrouw, denkt u dat de baas van
de hemel een beetje voor oma kan zorgen? Ze is zo verdrietig omdat
opa dood is. Ik hoop echt dat hij kan zorgen dat er lieve mensen bij
oma komen. Gewoon gezellig op visite of zo, snapt u?’ Vol
verwachting keek hij me aan. Ik kon niet anders dan zeggen dat ik
het niet wist, maar wél heel erg hoopte.
Ik schrik op uit die gedachten als mijn oog valt op een happy stone
op een paaltje. Wat een leuk initiatief is dat toch, om mensen in
Coronatijd met elkaar te verbinden. Ik klik snel een fotootje en post
dat op Facebook terwijl mijn honden pootje baden in het water.
De steen laat ik liggen, in de hoop dat daar nog heel veel andere mensen even van gaan
glimlachen in deze bijzondere tijd.
Het is driekwart jaar later en hartje winter als een uitvaart me brengt op een afgelegen
boerderij waarvan de bewoonster bijzonder creatief was. Overal waar ik kijk, zowel binnen als
buiten, vind ik kleine grapjes en verrassinkjes in de vorm van beeldjes, schilderijtjes, spreuken
en bijzondere creaties. Tijdens de condoleance thuis plaatsen we rondom de hele boerderij
waxinelichtjes, waarbij we een aantal van de kunstwerkjes extra in het licht zetten. Ze zijn
immers zo typerend voor haar. Net als de partytent met een hapje en drankje voor iedereen,
waarin alle vrienden en bekenden zich mengen, samen praten en herinneringen ophalen aan
hun grappige, onbesuisde vriendin, die ze veel te vroeg moeten missen.
Na de uitvaart nodigt de partner van deze creatieve dame me uit om vrienden te worden op
Facebook. Als ze de post van de happystone tegenkomt is de verbazing groot: deze blijkt
gemaakt te zijn door haar lief. Ze vraagt zich hardop af op het zo heeft moeten zijn, dat juist ik
bij haar over de drempel stapte op het moment dat het nodig was. Dat dat een soort van ‘door
de kosmos geregeld’ was. Ik wil het graag geloven. Dan heeft ook de oma van het jongetje van
DEZE COLUMN WORDT GEPLAATST MET TOESTEMMING VAN DE NABESTAANDEN
toen vast heel veel lieve visite gehad.

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633

Coop Scherff
Koekange
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Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Zin om te gaan bridgen? Je hersens trainen?
Het is misschien voor u al een poos geleden dat u gebridged hebt en overweegt u

Zin
teop gaan
hersens
trainen?
het om
nu weer
te pakken.bridgen?
Of misschien wiltJe
u deze
denksport gaan
leren of u ook

eigen maken. In beide gevallen is de Wijker Bridgeclub voor u misschien een optie.
HetInis het
misschien
voor
u al een
poos
dat u gebridged
hebtinen
overweegt
u het nu w
Dorpshuis
aldaar
wordt
elkegeleden
donderdagavond
gebridged
een
gezellige en
pakken.
Of misschien
ontspannen
sfeer. wilt u deze denksport gaan leren of u ook eigen maken. In beide geva
Wijker Bridgeclub voor u misschien een optie. In het Dorpshuis aldaar wordt elke donderd
Er wordtincompetitie
gespeeld
van eind september
tot eind mei. In de zomermaangebridged
een gezellige
en ontspannen
sfeer.
den is er “vrij” bridgen en mogen er ook niet-leden meedoen tegen een kleine
vergoeding
van €2,per avond.
u interesse
zich
club aan is er
Er wordt
competitie
gespeeld
vanWanneer
eind september
tothebt
eindom
mei.
In bij
de onze
zomermaanden
te sluiten,
kunt eerst
eens
een aantal
keren (4x)
meedoen
om de
sfeer te proeven
bridgen
en mogen
er ook
niet-leden
meedoen
tegen
een kleine
vergoeding
van €2,- per av
voordat
u
het
besluit
neemt
wel
of
niet
lid
te
worden.
In
beide
gevallen
is
het
wel aantal k
Wanneer u interesse hebt om zich bij onze club aan te sluiten, kunt eerst eens een
van
belang
dat
u
zich
vooraf
telefonisch
aanmeldt,
zodat
wij
u
ook
kunnen
opnemeedoen om de sfeer te proeven voordat u het besluit neemt wel of niet lid te worden.
men in het speelschema.
In beide gevallen is het wel van belang dat u zich vooraf telefonisch aanmeldt, zodat wij u
kunnen
in het
Voor opnemen
degenen die
zich speelschema.
het bridgespel eigen willen maken, hebben we goed nieuws.

Samen
met die
de bridgeclub
in Staphorst
starten
na de hebben
zomer een
Voor
degenen
zich het bridgespel
eigen
willenwe
maken,
webeginnerscurgoed nieuws. Samen
sus. Deze cursus omvat 12 lessen van 2 uur en vinden plaats op donderdagochbridgeclub in Staphorst starten we na de zomer een beginnerscursus. Deze cursus omvat 1
tenden van 10 tot 12 uur. We starten op 29 september a.s. De cursus zal worden
vangegeven
2 uur endoor
vinden
optrainer
donderdagochtenden
vanin10
12 uur. We
eenplaats
ervaren
en wordt gehouden
hettot
Dorpshuis
van starten
De Wijk op 29 se
a.s.ofDe
cursus
zal worden gegeven
doorDe
eenkosten
ervaren
en wordt
gehouden
in het Do
het
Dienstencentrum
te Staphorst.
vantrainer
de cursus
zijn afhankelijk
van
De Wijk
of hetdeelnemers.
Dienstencentrum
te Staphorst.
Dedekosten
cursus
zijn afhankelijk
van
het aantal
Voor een
indicatie van
kostenvan
en de
andere
vragen
verwijzen
we
u
naar
het
onderstaande
telefoonnummer
van
de
secretaris
van
de
Wijker
deelnemers. Voor een indicatie van de kosten en andere vragen verwijzen we u naar het
Bridgeclub, telefoonnummer
t.w. Gerda van devan
Meent.
Voor vragen
de inhoud
van de t.w.
cursus
onderstaande
de secretaris
vanvoor
de Wijker
Bridgeclub,
Gerda van
kunt
per
mail
contact
opnemen
met
de
trainer,
t.w.
Mathie
Kloosterman.
Haar
Voor vragen voor de inhoud van de cursus kunt per mail contact opnemen met de trainer,
mailadres is: kloosterligt@hetnet.nl.
Mathie Kloosterman. Haar mailadres is: kloosterligt@hetnet.nl.
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mailadres van het secretariaat. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch melden bij het
onderstaande telefoonnummer.

Mailadres: secr.wijkerbridgeclub@xs4all.nl of even bellen: 0621992228
Mailadres: secr.wijkerbridgeclub@xs4all.nl of even bellen: 0621992228

♠W♥B♣C♦
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Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest
invaliderende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend
en er is nog geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een
toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van
27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er
zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door
een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen
de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven
en gaan een onzekere toekomst tegemoet.
Word collectant - Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds
onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de
oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover
op onze website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe
lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat
kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank
met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden
en familie.
Hoe werkt het? - Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of
wilt u meer informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al
in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan op www.
digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren!

Culturele prijs 2021
Sinds 2018 wordt elk jaar de Culturele Prijs van De Wolden uitgereikt. De prijs is
bedoeld als een blijvende stimulans voor de vele actieve inwoners, verenigingen en
organisaties die cultuur in De Wolden vormgeven. De prijs wordt elk jaar afwisselend toegekend door een vakjury en het andere jaar door een publieksjury.
Dit jaar wordt de prijs toegekend door de publieksjury.
Genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):
• Expositie Art-to-go
• Jubileumconcert Muziekvereniging Woudklank
• Passie op het Platteland
• Voorstelling ‘Schrijven aan een dode?’
• Wagenspel ‘De wraak op Mina Koes’
Meer info en stemmen op: cultureeldewolden.nl. Er kan tot 29 mei gestemd worden.
12

Ve r e n i g i n g e n e n a c t i v i t e i t e n
Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl

Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange

Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl

Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl
of mail: jc@vitesse63.nl

Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? Of op/
aanmerkingen laat het ons weten.
Henk Koetsier: 06-21854875

Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com

Historische Vereniging
Johannes de Kleine: 0522-451580
www.historiedewijkkoekange.nl
Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl
Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten voor
kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339
Kinderclub Plat Dakkie
Activiteiten na schooltijd
Voor alle kinderen van Koekange
van 6 tot 12 jaar
Jenny Mulder 06-15255377
Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-53606777

OVK
Vereniging voor Ondernemers uit
Koekange
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com
IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl
Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed voor
lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044
Bridgeclub Koekange
Elke 2e en 4e maandag van de maand.
Info of aanmelden:
Annie Smink 0522451981

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten:
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Bands en huiskamers gezocht voor 3e editie van
Huiskamerfestival Zuidwolde - Erflanden!
Na 2 jaar van afwezigheid kunnen we dan eindelijk weer van start!
Op zondag 13 november organiseert de werkgroep Huiskamerfestival Zuidwolde/
Erflanden een 3e editie van het Huiskamerfestival Zuidwolde én Erflanden!
2 Jaar geleden was het al de bedoeling om de wijk Erflanden in Hoogeveen bij het
festival te betrekken, maar corona gooide roet in het eten.
Met een nieuwe werkgroep gaan we fris van start om wederom een zo gevarieerd
mogelijk muzikaal aanbod neer te zetten.
Dus speel jij in een band, of ben je singer songwriter, en wil jij je talent laten
zien aan een groot en enthousiast publiek? Of vind jij het leuk om bekenden
én onbekenden te ontvangen in je woonkamer om samen te genieten van live
muziek? Meld je dan nu aan via www.huiskamerfestivalzuidwolde.nl of
www.huiskamerfestivalerflanden.nl. Aanmelden kan tot 1 juni 2022.

I nform ati e
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:

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

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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A gend a
21 mei
Kangoeroeclub KIA- Kantine KV KIA- 10.00-11.00uur
26 mei
Highland Games - start 13.00 uur
27 mei
Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
28 mei	Vogelexcursie; Natuurver. Zuidwolde - vertrek bij het Tonckenshuys,
Zuidwolde - 9.00 uur
30 mei
Presentatie dorpsvisie - De Schakel - 20.00 uur
1 juni
De Koegang nr. 11
1 juni
BHV Herhalingscursus - De Schakel
4 juni  	 Kangoeroeclub KIA - Kantine KV KIA- 10.00-11.00 uur
15 juni
De Koegang nr. 12
Elke dinsdagavond
1e vr. v.d maand

Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur
Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar:
dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
1 juni 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 26 mei 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

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

aanleg
onderhoud
renovatie
bestrating
tuinhout
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

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

tel:

06 125 666 69

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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Hemelvaartsdag geopend
van 08.00-18.00 uur

BBQ Time!!
BBQ Time!!
----

Koelwagens
3 STUKS
Koelwagens
BBQ’s
4.BBQ’s
Braadpan
Braadpan
Statafels
Statafels

Kleine perkplanten
Petunia’s, Geraniums, Fuchsia en
Spaanse Margrietjes in P10,5
per stuk 1,75

3 STUKS
Mixplanten

Perkplanten P12, Lavendel P14 en
Geraniums in P13
per stuk 3.-

2 STUKS

2 STUKS
Grote tuinplanten

Hortensia’s P14, Biofruit, hangpotten P21
en terraspotten P23
per stuk 7.-

Aardbeien fresh farm
houten kistje

10.-

9.-

7.-

Extra grote tuinplanten
Petunia, Calibrachoa mix en mixterrasplanten in P27 met waterreservoir en
Lavendel P26
per stuk 15.-

Aardbeien kweekset
hangtuin of staand keukentuin

25.-

4.-

Coop Scherff Koekange
Dorpstraat 26

A5_Plantjesmarkt_Scherff_Koekange.indd 2
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