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verschijnt 

10 februari 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 5 februari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Oud ijzeractie30
j a n u a r i

“Oud ijzer en recycle actie”
Zaterdag 30 januari 2021 organiseert belangen-
vereniging Oosteinde wederom een oud ijzer en 
recycle actie. 

Vanaf eind vorig jaar doen we deze dag op de 
laatste zaterdag van de maanden: januari, 
maart, mei, juli, september en november. In het 
eerste jaar hadden we alleen de mogelijkheid 
om oud ijzer in te leveren en daar is de inle-
vering van elektra recycling bijgekomen. Alles 
waar een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren 
waarna wij zorgen voor een correcte recycling 
van de materialen. De oude afgedankte kerst-
verlichting kan bijvoorbeeld ook ingeleverd 
worden. Met name de overgang per 1 januari 
2021 naar het diftar systeem waarbij u per keer 
dat de grijze container wordt geledigd € 8,40 
dient te betalen geeft maar weer aan dat recy-
cling u iets oplevert. Uiteraard is het goed voor 
het milieu en daarnaast levert het ons uiteraard 
ook wat op, waar wij op onze beurt weer be-
staande of nieuwe initiatieven mee gaan finan-
cieren.  

De laatste jaren hebben wij al diverse goede 
doelen van de Speeltuinvereniging, Vrouwen 
van Nu en basisschool de Wezeboom onder-
steund vanuit de oud ijzer en recycle actie. 

Wilt u als vereniging, organisatie of privéper-
soon iets organiseren wat in het belang van 
Oosteinde is, dan kunt u een aanvraag bij de 
Belangenvereniging indienen. De Belangenver-
eniging beoordeelt of zij dan bij wil dragen in de 
kosten voor dat initiatief.

Wat is de bedoeling:
Vanaf 9.00 tot 12.00 uur kunt u zaterdag 30 
januari 2021, het oud ijzer e.d. inleveren bij 
schildersbedrijf Ensing op het adres Wolddijk 31 
(voorheen transportbedrijf van Dijk). Naast oud 
ijzer kunnen elektrische apparaten (alles waar 
een stekker aanzit) ook ingeleverd worden.

Wat kunt u allemaal bij ons inleveren:
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium, 
rvs. Wasmachines, drogers, oude TV, compu-
ters, laptops, elektrische gereedschappen, 
elektrisch huishoudelijke apparaten, fietsen, 
elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten, 
diepvriezers  

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact op-
nemen met de belangenvereniging: via de mail 
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com of 
telefonisch met Edwin Weide 06–23 79 23 29. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de ma-
terialen zelf te brengen dan kunt u ook contact 
opnemen door een mail te zenden.

Hopende u te zien op zaterdag 30 januari 2021. 

Wij verzoeken u rekening te houden met de 
geldende Corona richtlijnen.



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  30 januari Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜  9 maart Klaverjassen, 20.00 uur  
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  10 maart VCR HS1 – AFC HS2, 20.45 uur Sporthal
 ➜  11 maart Café Quiz, 20.00 uur, café de Kastelein
 ➜  13 maart VCR DS1 – Volco DS4, 19.00 uur Sporthal
 ➜  24 maart VCR HS1 – UnicusMakelaardij, HS2,  

20.45 uur Sporthal
 ➜  27 maart VCR DS1 – Wesseling DOK DS4, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜  27 maart Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 

Oosteinde
 ➜  30 maart Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  03 april VCR DS1 – Flash Nieuwleusen DS4,  

19.00 uur Sporthal
 ➜  7 april VCR HS1 – Wordt Kwiek HS1, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  10 april  VCR DS1 – De Bevers DS4, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜  13 april Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  20 april Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  29 mei Oud ijzer en recycle actie,Wolddijk 31 

Oosteinde
 ➜  31 juli Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 

Oosteinde

Alleen gaat het niet…
Alleen wou hij het proberen. Met kwieke vleugelslag 
en snelle vaart was het zangvogeltje aan komen 
vliegen. Hij zat in de kruin van de boom. Hoog en 
droog om niet te zeggen “hij had het hoog in de 
boom”. Vanuit de top kon hij alles overzien. Hij 
zag dieren lopen door de wei, vlinders vliegen van 
bloem naar bloem en medevogels op zoek naar 
een plekje om uit te rusten. De zon was aangenaam 
en een geringe wind maakte het vederpak van het 
vogeltje vrij van stof. Een geweldig moment om 
opnieuw zijn gezang te laten horen. Het zangvogel-
tje kon het niet laten. Elk levend schepsel moest 
horen en zien hoe goed hij kon fluiten. Het zangvo-
geltje floot de hele dag, van ’s-morgens vroeg tot 
’s-avonds laat. Hij stelde zichzelf centraal en dat 
moest getoond worden. Hij gedroeg zich als een 
president, waar iedereen voor klappen zou.
Tegen de avond werd het hem te veel. De zon was 
ondergegaan, de andere vogels, de vlinders en de 

dieren waren verdwenen, zijn zitplaats op de tak 
had een andere kleur gekregen en zijn lust om te 
fluiten was verdwenen. Wat te doen? Hij vloog terug 
naar de verzamelplek van zijn familie. Iedereen 
had een rustplek gevonden behalve hij. Waarom 
hadden ze niet op hem gewacht? Het waren toch 
prachtige concerten geweest, die hij gemaakt had. 
Dat was toch te danken geweest aan eigen initiatief 
en creativiteit! Hoe kon men zo’n bijzonder iemand 
als hij niet opmerken? Vermoeid legde de vogel zijn 
hoofd in de veren en voegde zich bij de slaap van 
zijn medevogels. Hij had zichzelf overschat.
De volgende morgen wordt de zangvogel gewekt 
door het getwitter van de andere vogels. Hij is te 
vermoeid om mee te doen. Suf zit de vogel voor zich 
uit te staren. Zijn medesoortgenoten nemen hem 
op de korrel. Ze tsjilpen tegen elkaar. Ze hebben 
schik, dat hun ‘hoge bol’ genoeg aan zichzelf heeft. 
Ze gaan de nieuwe dag vol goede moed beginnen. 
Ze genieten samen van de warme stralen van de 
zon, ze kijken met plezier naar andere dieren en de 
wind zien ze als hun vriend en niet als schoonmaak-
hulp. Ze gaan fluiten en willen vooral laten horen, 
dat ze er zijn voor iedereen en voor alles, dat hun 
leven mogelijk maakt, ook door het ‘goddelijke er 
zijn’, dat ze niet zien en niet begrijpen. Ze fluiten de 
lof op de schepping. Bij hen leeft de gedachte: ‘al-
leen gaat het niet’.
Mensen denken soms: Een mens is steeds alleen. Al-
leen ben ik geboren, alleen moet ik sterven. Alleen? 
En de goddelijke kracht dan? Alleen gaat het niet…
S.G.

Frisse blik
Met een frisse blik
wandelend door de dag
terwijl ik nogmaals slik

Haal ik nu een frisse neus
en straks die prik
dan kan ik weer aan de slag

Met een fris blikje fris
op een warme zomerdag

© Gerdina
www.gerdina.nl



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 31 januari  2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds .B. van den Brink-Smit

Kerkdiensten 7 februari 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W.B. ten Voorde
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via You-
tube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://hergem-
ruinerwold.kerkdienstluisteren.nl kijken:(https://her-
vormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://dekapel-
ruinerwold.com/preken/)

Ruzie in de familie?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een 
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



1. Wat doet je bedrijf precies?
Wij graveren en stralen voorstellingen en teksten op 
spiegels en glazen voorwerpen. Bijvoorbeeld een logo 
op een bierpul, hartjes op een spiegel met of zonder 
een klok erin of een foto van een hond gelaserd op een 
spiegel. En verder alles wat je kan bedenken.

2. Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Onze voorganger is in 1994 in Ruinerwold begonnen en 
wij hebben het in 2009 overgenomen.

3. Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat 
is jouw functie? 

We zijn met zijn tweeën. Ik teken, plotter, pel het folie en 
straal in het atelier en mijn man Douwe doet naast zijn 
baan de laseropdrachten en andere hand- en spandien-
sten zoals de administratie.

4. Vertel eens iets over jezelf.
Ik ben 22 jaar inkoper in het ziekenhuis in Meppel 
geweest. De laatste 5 jaar daarvan heb ik een studie 
natuurgeneeskunde gedaan met aansluitend een prak-
tijk aan huis. Zeer boeiende tijd. En op een dag vroeg 
de buurman of wij het Glasatelier wilden overnemen, 
zo`n vraag krijg je niet elke dag. Wij hebben het aanbod 
meteen aanvaard en we hebben er geen moment spijt 
van. Verder ben ik leesverslaafd en gek op detectives en 
science fiction. Ook kan ik uren wandelen, lekker eten of 
gezellig borrelen.

5. Wat vind je het leukste aan je werk? 
De (artistieke) vrijheid en het contact met de klanten. 
Achter elke opdracht zit wel een menselijk verhaal. De 
ene keer klein maar soms ook heel groot, vaak vrolijk 
maar soms ook verdrietig.

6. Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
100 keer exact hetzelfde maken, maar dat brengt wel 
geld in het laatje. Het is maar een klein beetje minder 
leuk en de voldoening is groot als de klus geklaard is.

7. Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 

Wij zijn lid geworden toen Ruinerwold Onderneemt is 
gestart in de huidige vorm.

8. Wat vind je positief aan Ruinerwold Onder-
neemt? 

De ongedwongen sfeer en het enthousiasme van het 
bestuur en de leden, je legt heel makkelijk contacten. Er 
worden veel bijeenkomsten georganiseerd met boei-

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Glasatelier Ruinerwold
Naam: Jannie Kaper

ende onderwerpen, zoals bedrijfsbezoeken bij de leden. 
Alleen nu even niet door de corona natuurlijk. Verder 
vind ik het belangrijk dat het niet alleen om onderne-
mersbelangen gaat maar ook om het dorpsbelang van 
Ruinerwold en alles wat daar bij hoort.

9. Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruiner-
wold Onderneemt?

Ik zou het zo een-twee-drie niet weten.

10. Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Wij zijn hier 26 jaar geleden komen wonen en hebben er 
geen moment spijt van gehad. Ruinerwold is een dorp 
met heel veel activiteiten waar veel Ruunerwoldigers 
aan deelnemen of op zijn minst naar komen kijken. Dát 
maakt een dorp levendig. Daarom gaan we hier nooit 
weer weg!

11. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
We gaan door tot het niet meer kan of tot er geen op-
drachten meer binnen komen.

12. Heb je nog een leuke anekdote?
Ik werd een keer gebeld of wij ook urnen graveerden 
want hun vriend kwam binnenkort thuis. Wij haalden 
ons van alles in het hoofd, zo van misschien wel in het 
buitenland overleden of zo. Bleek het achteraf om hun 
geliefde kat te gaan die heel veel voor hun betekende.
Of per ongeluk het logo van de Vrouwen van Nu ge-
spiegeld op 20 theeglazen graveren terwijl we juist met 
spiegels werken! Onze vrienden drinken nog dagelijks 
thee uit die glazen.



Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl



Kroeg tot kroegloop
Helaas moeten wij editie 2021 van de kroegloop 
voor de tweede keer op rij annuleren.
Door corona zijn wij genoodzaakt om het opnieuw 
af te blazen. De gezondheid van alle lopers en vrij-
willigers vinden wij belangrijker dan de loop.
Het goede doel blijven wij steunen: Fleur Bloemen 
Stichting.
Wij gaan er vanuit dat 2022 wel door kan gaan. Zet 
de datum maar alvast in je agenda: 19 maart 2022. 
Met zijn allen maken wij er dan een fantastisch eve-
nement van.
 
Gr Kroegloop, blijf gezond.

2021 een nieuw jaar! Wij hebben leuke ideeën voor 
het komende jaar!   
Dit jaar wordt de contributie door de huidige coro-
namaatregelen niet aan deur opgehaald! Wij willen 
onze leden vragen de contributie aan ons over te 
maken.
€ 8,00 o.v.v. uw naam en adres op  
rekening NL11RABO 0153 7458 27  
t.n.v. Tuinkring Ruinerwold.
De ledenpasjes worden na betaling bij de volgende 
nieuwsbrief verspreid.

Alvast bedankt, 
Bestuur Tuinkring Ruinerwold.

Raspaard naar 
voetbalclubs 
Ruinerwold, Wacker en 
Ruinen
Het Raspaard gaat dit jaar naar voetbalclubs Wac-
ker, Ruinerwold en Ruinen voor de gezamenlijke 
realisatie van kunsgrasvelden bij v.v. Wacker, v.v 
Ruinen en v.v. Ruinerwold. Het raspaard staat 
symbool voor alle mooie initiatieven door vrijwilli-
gers ontplooit. De wisseltrofee werd uitgereikt door 
burgemeester de Groot in een speciaal hiervoor 
opgenomen video.

De kandidaten voor het Raspaard 
2020 waren: Verkeersregelaars De 
Wolden, Vrijspringen Zuidwolde 
en Ride and Run Zuidwolde, De 
Meule van Wassens, Gezamen-
lijke realisatie kunstgrasvelden 
v.v. Wacker v.v. Ruinen en v.v. 
Ruinerwold, Ouderendag De 
Wolden 2020 in een nieuw jasje, 
Voetpad tussen de Kerklaan en de 
Stationsweg langs de Koekanger 
Dwarsdijk in Koekange, Noppes, 
Zwerfvuil ruimen en Burger ver-
maak met paarden in coronatijd.



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 




