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Kinderen krijgen
tasjes met inhoud
thuisgebracht
De kinderen van groep 1 / 2 van KC Ruinerwold hebben tijdens de lockdown al twee keer een tasje met
inhoud opgehaald op school.
In het tasje zitten verschillende materialen waarvan
ze gebruik mogen maken tijdens het thuisonderwijs.
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Naast het tasje kreeg ieder kind een beroepenkaart
die ze voor het raam mogen hangen. Het is de
bedoeling dat de kinderen gaan speuren door het
dorp en op zoek gaan naar de verschillende beroepen die voor het raam hangen bij hun klasgenootjes. Hebben ze een kaart gevonden, dan kunnen ze
deze aftekenen op een heuse beroepenkaart.
Het brengen van de tasjes was een groot succes!

Laat zien wat je voelt
Voel wat je voelt
het mag er zijn
boosheid en pijn
zeg wat je bedoelt
Zeg wat je denkt
ook jouw mening telt
maar als je relt
wordt er gekrenkt

Er wordt online lesgegeven aan de kleuters door
middel van een onderwijsmethode en filmpjes van
de meester en juffen.
Voor de start van het nieuwe thema beroepen,
waarover de kleuters de komende periode gaan
werken, zijn de tasjes dit keer gebracht door de
meester en juffen zelf.

Laat vaker merken
dat je van elkaar houdt
ook al ben je allang getrouwd
dat kan je sterken
En op Valentijnsdag
laat je extra zien:
van mij krijg je een tien
en een lieve lach
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Kopij inleveren voor vrijdag 19 februari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜27 maart

Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
➜➜30 maart
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
➜➜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
➜➜25 september Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
➜➜27 november Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde

Hou je van bellen
of schrijven? Word
‘PraatMaatje’!
Zoals we allemaal weten kunnen er veel dingen
door de huidige coronamaatregelen niet doorgaan.
Activiteiten liggen stil én veel mensen zijn aan huis
gebonden. Voor veel mensen komt hiermee een alledaags praatje te vervallen.
Maar hoe kun je dan toch een praatje maken zonder
elkaar fysiek te zien? Door te bellen of te schrijven!
Vind jij het leuk om af en toe eens met een onbekend iemand te bellen of te schrijven? Word dan
‘Praatmaatje’!
Als praatmaatje word je gekoppeld aan iemand
die het ook leuk vindt om te bellen of te schrijven,
iemand met dezelfde interesses. En wat het wordt,
bellen of schrijven, bepalen jullie zelf. Wil jij af en
toe eens gebeld worden of post ontvangen? Of vind
je het leuk om iemand een brief of kaart te sturen?
Geef je dan nu op en wordt ‘PraatMaatje’!
Aanmelden kan bij Gerrie de Roo, gerriederoo@
welzijndewolden.nl of Leonoor Colenbrander leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl van Welzijn
De Wolden. Via hen ontvang je dan verdere info en
een inschrijfformulier ‘Praatmaatje’. Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op via bovenstaande
mailadressen of per telefoon 0528 – 378686.

Bedankt
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor
de felicitaties en de attenties die wij mochten ontvangen op ons 50 jarig huwelijk.
Het is voor ons, ondanks corona, een onvergetelijke
dag geworden.
Lieve groeten,
Hinnie en Egbert Wever

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor alle blijk van
medeleven en berichten tijdens de ziekte en na het
overlijden van Harm Jan.
Ook zijn wij zeer blij met jullie donaties aan het
longfonds, er is in totaal € 539,50 ontvangen door
het Longfonds, hartelijk dank daarvoor!
Albetje Herskamp-Guichelaar en kinderen.

Buurtteams de Wolden
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.

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

“ Dit is zeer
waardevolle
informatie ”

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

Kerkdiensten 14 februari 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 .M. Gaastra

Kerkdiensten 21 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 mevr T. Zijlstra
Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via
Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl
kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.
protestantsekerk.net).
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://dekapelruinerwold.com/preken/).

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Huldiging jubilarissen
Vrouwen van Nu
Dit jaar is er vanwege de coronamaatregelen geen
jaarvergadering en dus ook geen huldiging van
jubilarissen tijdens deze vergadering van Vrouwen
van Nu, afdeling Ruinerwold. Maar om deze trouwe
leden toch te laten zien dat ze niet vergeten worden
ging voorzitter Alida Rooze op “deurbezoek ”en
bezorgde alle jubilarissen een presentje, een oorkonde en een bloemetje!
De jubilarissen zijn:

Hinnie Wever-Hagting, 50 jaar lid.

Jannie Runhart-Oort, 40 jaar lid.

Gré Mos-Heida, 60 jaar lid.

Josien Wagenaar-van Spronsen, 25 jaar lid.

Grietje Redeker-Santing, 55 jaar lid.

Tineke Kwint-Elema, 50 jaar lid.

Ria Smid-Oosterhuis, 50 jaar lid.

Deze dames hebben jarenlang, ieder op haar wijze
en naar haar mogelijkheden, een grote bijdrage
geleverd aan de vereniging, hetzij als bestuurslid,
commissielid, of contactpersoon van een interessegroep.
Het bestuur hoopt deze jubilarissen op een later
tijdstip tijdens een afdelingsavond te kunnen huldigen en te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de Vrouwen van Nu.

Bericht vanuit de kerk
Zolang er door het COVID-19/Corona virus belemmeringen zijn om de diensten in de Kapel te houden zoals we voor maart 2020 gewend waren zijn
er alleen de online diensten te beluisteren via de
site van de Kapel, ongeveer op dezelfde tijd als de
normale diensten Het is nog niet bekend of de gezamenlijke vespers in de 40-dagen tijd op de zondagavond online doorgang vinden. Ook de diensten in
het Vonder zijn met het oog op het virus natuurlijk
opgeschort.

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

Meer informatie
www.lensenschilders.nl
tel: 0522-26 26 44
info@lensenschilders.nl

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

geeft de pen door aan:
Bedrijf: HDM Bedrijfsgroen
Naam: Hetty Mekelenkamp

Wat doet je bedrijf precies?

Verkoop, levering en onderhoud van hydrocultuur plantenbakken en groene wanden bij bedrijven in NoordOost Nederland. En het leveren van versierde (kunst)
kerstbomen en kerstdecoraties bij bedrijven. Daarnaast
verzorg ik praktijklessen interieurbeplanting voor de
branchevereniging.

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onderneemt?
Dat er ‘gewone’ mensen bij zitten, lekker informeel.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruinerwold Onderneemt?
Zou het zo niet weten!

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels?

Wat vind je van het dorp Ruinerwold?

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

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?

Bijna 12 jaar.

Bij leveringen en met de kerst helpen twee andere
zelfstandigen mij. En in geval van ziekte en tijdnood ook
met het plantenonderhoud. De klanten in het Westen
zijn uitbesteed aan collega-interieurbeplanters. Ik ben
zelf bijna altijd op pad voor het plantenonderhoud op
de kantoren. En tussendoor de verkoop en leveringen.
En uiteraard horen daar het maken van offertes en alle
administratie ook bij.

Vertel eens iets over jezelf.

Ik ben ontzettend gek op tuinieren en dan vooral in de
moestuin. We hebben hier sinds 5 jaar mooi de ruimte voor
aan de Wolddijk. Verder ga ik graag naar Engeland (nu
even niet). En fietsen van lange afstanden is pure ontspanning. Tussendoor fitness ik bij Fit20. Ook houd ik van lezen.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het contact met de klanten. De meesten ken ik al meer
dan 10 jaar, dat schept een band. Het fysieke bezig zijn is
een prettige bijkomstigheid.

Wat vind je het minst leuk aan je werk?

Het regelen en onderhandelen met leveranciers. Ik bestel alles online, maar je ziet niet de daadwerkelijke kwaliteit. Vaak wordt het gebracht, soms gehaald. Echter de
leveranciers zitten ver weg, je kunt niet zomaar even wat
retour sturen of omruilen.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onderneemt en waarom ben je lid geworden?
Sinds 2016, vooral om meer mensen en ondernemers
hier te leren kennen.

Best wel gemoedelijk, in mijn ogen zijn alle voorzieningen er ook.

Wel zonnig. Planten in het interieur/werkomgeving zijn
belangrijk voor het welzijn van de mensen. En dan is het
leuk dat ze lang in leven blijven!
Natuurlijk zal er in de komende jaren wel wat veranderen binnen de kantoren en dergelijke, maar er blijft altijd
genoeg groen over om voor te zorgen!
En de laatste jaren wordt er steeds meer lokaal/regionaal gegund!

Heb je nog een leuke anekdote?

Het is niet echt een anekdote, maar wel grappig vind ik:
af en toe sneuvelt er wel eens een plantenbak. De laatste
tijd vaak door een kantoorhond, dan vind ik het eigenlijk
niet zo erg. Die brengen wel leven in de brouwerij.

Wil je zelf nog iets toevoegen?

Dat er hier veel ruimte is voor het bedrijf en het ondernemen! Ik voel me hier wel thuis.
HDM Bedrijfsgroen - uw groene gemak!
Met onze jarenlange ervaring is HDM Bedrijfsgroen uw
deskundige partner in interieurbeplanting. Wij leveren
kwalitatief hoogwaardige producten en onderscheiden ons
door een energieke, servicegerichte werkwijze.

Interieurbeplanting
Plantenonderhoud
Kerstdecoratie
Bedrijfsgroen
HDM Bedrijfsgroen -HDM
uw groene
gemak!

Hetty Mekelenkamp
Met onze jarenlange ervaring is HDM Bedrijfsgroen uw
Wolddijk 48
deskundige partner in interieurbeplanting. Wij leveren
7961NC Ruinerwold
kwalitatief hoogwaardige producten en onderscheiden ons
t: 06 10 62 75 10
door een energieke, servicegerichte werkwijze.
info@hdm-bedrijfsgroen.nl
www.hdm-bedrijfsgroen.nl

Interieurbeplanting
Plantenonderhoud

Aandelen Glasvezel
De Wolden BV van
gemeente gaan over
naar Rendo Fiber BV
In 2016 is gestart met het burgerinitiatief
Glasvezel De Wolden; het aanleggen van een
glasvezelnetwerk in de gehele gemeente.
Inmiddels is het doel gehaald en ligt het
glasvezelnetwerk er en gaat het project over van
aanleg naar beheer. Tijd voor de gemeente om de
aandelen over te dragen aan Rendo Fiber BV. De
partij die het netwerk gaat beheren.

Van realisatie naar beheer

De aanleg van het glasvezelnetwerk is met veel enthousiasme en voortvarendheid in 2016 opgepakt.
Daartoe is Glasvezel De Wolden BV opgericht. De
aandeelhouders (eigenaren) zijn de Stichting Glasvezel De Wolden, Re-Net BV en de gemeente.
Naast het aandeelhouderschap treedt de gemeente
ook nog op als financier van het project samen met
Provincie en Re-Net BV. Naarmate de afronding
van de aanlegfase in zicht kwam was het duidelijk
dat er een andere vorm nodig is voor de beheer en
exploitatie van het netwerk. In 2019 zijn daarom de
nodige stappen gezet om te komen tot een nieuwe
organisatie.
Om dit mogelijk te maken zijn bovengenoemde
eigenaren het eens geworden over de verkoop van
aandelen aan een derde (professionele) partij. Dit is
geworden Rendo Fiber BV. De Stichting heeft in
januari 2020 de aandelen reeds overgedragen.
Re-Net BV heeft dit in december 2020 gedaan.

Verkoop aandelen

De gemeente is in 2016 mede-eigenaar geworden
van Glasvezel De Wolden BV voor een totaal bedrag
van € 1,5 miljoen.
Het college van burgemeester en wethouder heeft
op 17 december 2020 een voorgenomen besluit genomen om tot verkoop van de aandelen in Glasvezel De Wolden BV aan Rendo Fiber BV. De gemeente
verkoopt deze aandelen voor hetzelfde bedrag als
ze in 2016 heeft ingelegd € 1,5 miljoen. De gemeen-

teraad van De Wolden geeft op 28 januari 2021 haar
mening en advies over dit voorgenomen besluit.
Wethouder Gerrie Hempen: “De gemeente krijgt
met deze afspraak de totale kapitaalinbreng terug
met de verkoop van aandelen. Maar de gehele gemeente is nu aangesloten op het glasvezelnetwerk,
het heeft ons dus heel veel opgeleverd.”

www.ruinerwold.info
Kinderen bakken
koekjes voor ouderen en
ondernemers
De kinderen van kinderdagverblijf Doomijn Dijkhuizen hebben vandaag koekjes gebakken en mooie
kaarten gemaakt voor de ouderen en ondernemers
van Ruinerwold, om ze een hart onder de riem te
steken in deze moeilijke tijd. Deze hebben we in de
bolderkar rondgebracht. Onderweg kwamen we
nog wat mensen tegen die we ook blij hebben gemaakt met een mooie kaart en lekkere koekjes. De
kinderen vonden het heel erg leuk en wij hopen dat
iedereen lekker van de koekjes smult!

Prijs bedrijfskavels
wordt verhoogd
Het college van B & W De Wolden heeft de grondprijzen voor 2021 vastgesteld. Voor woningbouw blijven de prijzen gelijk voor de kavels die al in uitgifte
zijn. Bij nieuwe grondexploitaties stelt de gemeente
de grondprijzen per project vast. Hierbij worden
factoren als ligging, oppervlakte, bebouwingsmogelijkheden, kwaliteit van de omgeving en de marktsituatie meegenomen. Mocht daar aanleiding toe
zijn, dan wordt de hulp ingeroepen van een externe
onafhankelijke taxateur. De prijs van bedrijfskavels
wordt wel verhoogd. Die stijgt van 65 naar 70 euro
per vierkante meter.

Elke zaterdag
warme erwtensoep.
Het weer wordt weer kouder en
wat is er dan lekkerder dan een
lekker bord warme snert, gemaakt
door Willem van echte bouillon en
boordevol koetsiers rookworst. En
natuurlijk ook onze bekende
spareribs en kippenpoten!

Coop S.Koetsier
& Medewerkers
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111

OOK ADVERTEREN IN
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Boodschappen laten bezorgen?
Kijk op: Cooponline.nl

Uw partner voor:

Websites
Webshops
Online marketing
Domeinnamen
Webhosting
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

tel:

06 125 666 69

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

