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Volgend nummer 
verschijnt 

24 maart 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 19 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Oud ijzer en recycle actie
Op de laatste zaterdag van de oneven maanden 
organiseert belangenvereniging Oosteinde een 
oud ijzer en recycle actie.  
27 maart, 29 mei, 31 juli, 25 september en 
27 november.

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 inlevering 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. 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 recycling 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 
bestaande 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 ondersteund vanuit de 
oud ijzer en recycle actie. 

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

Wat is de bedoeling:
Op de genoemde zaterdagen kunt u vanaf 9.00 
tot 12.00 uur, het oud ijzer e.d. inleveren bij schil-
dersbedrijf Ensing op het adres Wolddijk 31 (voor-

heen transportbedrijf van Dijk). Naast oud ijzer kun-
nen 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, computers, 
laptops, elektrische gereedschappen, elektrisch 
huishoudelijke apparaten, fietsen, elektrakabels, 
accu’s, cv ketels, koelkasten, diepvriezers  

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opne-
men met de belangenvereniging: via de mail belan-
genvereniging.oosteinde@gmail.com of telefonisch 
met Edwin Weide 06–23 79 23 29. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen 
dan kunt u ook contact opnemen door een mail te 
zenden.
Wij verzoeken u rekening te houden met de gelden-
de Corona richtlijnen.

Bedankt
Iedereen bedankt voor de felicitaties die we moch-
ten ontvangen voor ons 55 jarig huwelijk.

Groeten van

Albert en Bregje Smid



Statiegeldactie 
Testimony to the Lord
Naar een ieder die heeft meegewerkt aan de lege 
flessenactie bij de Coop te Ruinerwold, 
willen wij als gospelkoor Testimony to the Lord 
onze dank uit spreken.
De opbrengst van 1.174,40 euro was overweldigend.

Een speciaal woord van dank voor de medewerkers 
van de Coop die deze actie mogelijk hebben ge-
maakt.
Hiermee heeft u ons als koor enorm gesteund, met 
name in deze Coronatijd.
Ook met deze actie zie je maar weer: “met elkaar 
ben je sterk”.
Hopelijk mogen we u in de toekomst bij één van 
onze optredens verwelkomen.
  
hartelijke groet: Alie Keizer TttL

Eikenprocessierups
Het voorjaar komt er aan en dan zal ook de 
eikenprocessierups weer actief gaan worden. 
Koolmeesjes zijn bij uitstek vogels die deze 
rupsjes erg smakelijk vinden.

Een aantal vrijwilligers uit Ruinerwold willen zich 
graag inzetten om deze eikenprocessierups te 
bestrijden. Onder andere door nestkastjes op te 
hangen en voor een goed vervolg te zorgen.
De Larijhoeve, een zorgboerderij met dagbesteding, 
heeft al zo’n 70 nestkastjes gemaakt. 

We zoeken nu nog meer vrijwilligers die zich willen 
aansluiten om de processierups te bestrijden en 
natuurlijk deze nestkastjes gaan ophangen.   Lijkt 
dat je wat?  Dan  zien we je reactie graag tegemoet. 
Dat kan op   info@dbvruinerwoldberghuizen.nl  

Doe mee met het bestrijden van de eikenprocessie-
rups!!!

Met vriendelijke groet Jelle Wagenaar

Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold Berghuizen.

Volksvertegen
woordiging
Regeren is vooruit zien
maar je kunt niet alles 
van te voren al weten.

Regeren is compromissen
zoeken, balanceren tussen
het minst slechte en het goede.

Regeren is in oplossingen
denken, die zijn soms
dichterbij dan wat je vindt.

Wie je dan kiezen moet?
Wees wijs, weeg af en 
laat je stem niet verloren gaan.

© Gerdina, www.gerdina.nl

ACTIVITEITEN AGENDA

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

 ➜ 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



ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

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 14 maart 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. E. van Veen

Kerkdiensten 21 maart 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje 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/.  

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Vrijwilligers getraind en 
klaar om te werken voor 
Taalpunt De Wolden.
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen 
moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak 
hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoor-
beeld een computer of mobiele telefoon. In ge-
meente De Wolden gaat het om ongeveer 12% van 
de volwassen inwoners, dan zijn ruim 2000 men-
sen. Voor twee derde zijn dit in Nederland geboren 
mensen die om wat voor reden dan ook op school 
niet goed hebben leren lezen en schrijven. Voor een 
derde zijn dit mensen afkomstig uit het buitenland 
die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Taalpunt
Daarom bestaat sinds 2017 een Taalpunt in De 
Wolden. Via deze plek kun je hulp vragen of hulp 
bieden. Annet Hofstra begeleidt 30 getrainde vrijwil-
ligers; die zijn wekelijks actief om met hun deelne-
mers het lezen, schrijven en/of spreken te oefenen. 
Sinds 22 februari van dit jaar zijn er 5 door Annet 
getrainde vrijwilligers bijgekomen.

Onlinetraining
Vanwege de corona-maatregelen was de training 
dit keer online. Het was bijzonder om te ervaren dat 
je ook actief mee kunt doen met onlineoverleg en 
opdrachten in kleine groepjes in break-outrooms. Af 
en toe een poll invullen, kennis over de doelgroep 
verkrijgen door middel van een PowerPointpre-
sentatie en het bekijken van informatieve filmpjes 
maakte ook deel uit van de training. En dat allemaal 
vanuit je eigen huis.

Koppeling
Drie van de 5 nieuwe vrijwilligers zijn inmiddels al 
gekoppeld aan iemand die hun ondersteuning goed 
kan gebruiken. 1 koppeling gebeurde zelfs helemaal 
online.
Iedereen hoopt dat we binnenkort weer ‘live’ samen 
kunnen werken, want door de coronamaatregelen 
staat het echte werk toch wat op een laag pitje. 

Ook meedoen?
Wil jij ook een bijdrage leveren aan het werken aan 
geletterdheid in De Wolden? Meld je dan aan via 
info@taalpuntdewolden.nl. Of spreek een bericht in 
op: 06-33 56 54 21. 

www.ruinerwold.info

Gezocht: 
weidevogelvrijwilligers
De kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur en 
de wulp: Drenthe kent verschillende weidevogels. 
Maar hun toekomst ziet er niet rooskleurig uit, er 
zijn steeds minder vogels op de Drentse weiden en 
akkers te vinden. Om deze zorgelijke ontwikkeling 
een halt toe te roepen, zetten honderden vrijwilli-
gers zich jaarlijks in voor de bescherming en moni-
toring van de boerenlandvogels in onze provincie. 
Landschapsbeheer Drenthe is op zoek naar verster-
king in de vorm van nieuwe weidevogelvrijwilligers.

Binnen Drenthe zijn verschillende werkgroepen 
actief in het beschermen van de weide- en ak-
kervogels. Deze vrijwilligers gaan in groepen op 
zoek naar nesten in het veld en proberen deze te 
beschermen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwer-
king met de boeren die er zoveel mogelijk aan doen 
om de weidevogels op hun percelen te behouden. 
De samenwerking tussen vrijwilligers, boeren en 
loonwerkers is een essentieel onderdeel in het be-
schermingswerk. Samen willen we de weidevogels 
die er nog zijn, behouden voor de omgeving en voor 
de toekomst!

Taken
Met elkaar het veld in, observeren, markeren en in-
voeren van nesten zijn belangrijke taken die worden 
uitgevoerd door vrijwilligers. Door een deels vergrij-
zend bestand aan vrijwilligers, zijn we op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die deze prachtige vogels willen 
beschermen.

Aanmelden
Wilt u meehelpen de weidevogels te bescher-
men? Neem dan contact op met Erwin Bruulsema 
(e.bruulsema@lbdrenthe.nl), provinciaal coördina-
tor weidevogels voor Drenthe vanuit Landschaps-
beheer Drenthe. Hij koppelt u aan de vrijwillige 
weidevogelgroep Ruinerwold en Ruinen. Zij zullen u 
in de praktijk de fijne kneepjes van het ‘weidevogel-
bescherming-vak’ bijbrengen.
Bent u gevorderd weidevogelvrijwilliger, dan weet 
u wat u te doen staat en wordt samen met de groep 
of Landschapsbeheer Drenthe gekeken naar wat u 
kunt doen voor de weidevogels.



Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

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



tel. (0528) 34 17 11
mail info@mulderij.nl
web www.mulderij.nl

Brink 19-A, Ruinen
Alteveerstraat 9, Hoogeveen

Het Hoekje 35, Hollandscheveld
Dorpsstraat 74, De Wijk

Binnenkort ook 
gevestigd in 

Ruinen

Hypotheekadviseurs 
Jacqueline Lefers 
en Henry Jansen

In 

“Het Nieuwe 

Raedthuys”
 

(voormalig 

gemeentehuis)

 

 

 
 

Tuinman en/of tuinvrouw gezocht. 

 

Het bestuur  van de Kolonie is op zoek naar een 
tuinman en/of vrouw. De werkzaamheden bestaan uit 

het bijhouden van de tuin aan de achterzijde. Te 
denken valt aan snoeien, bij planten, onkruid wieden, 
bestrating ontdoen van onkruid e.d. Voor informatie 

kunt u contact opnemen met Edwin Weide via 
telefoonnummer 06-23792329 of mail 

weide.ruinerwold@gmail.com 
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Het bestuur  van de Kolonie is op zoek naar een 
tuinman en/of vrouw. De werkzaamheden bestaan uit 

het bijhouden van de tuin aan de achterzijde. Te 
denken valt aan snoeien, bij planten, onkruid wieden, 
bestrating ontdoen van onkruid e.d. Voor informatie 

kunt u contact opnemen met Edwin Weide via 
telefoonnummer 06-23792329 of mail 

weide.ruinerwold@gmail.com 
 

 



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

  

     

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 13 maart 

Coop S.Koetsier&Medewerkers  

www.coop.nl/ruinerwold 

Telefoon: 0522-239111 

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.

Op afspraak gratis af te halen.  
 

Flesjes ( 125 ml ) Nutridrink (protein) 
van Nutricia

In 4 verschillende smaken.  
Perzik / mango, Aardbei, Bosvruchten en Vanille.

0522481913
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De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

 

Coop S.Koetsier 
& Medewerkers 

E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

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! 

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.


