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Lummelwandeling

Vanwege de corona mogen we ook dit jaar geen
Lummeldagen organiseren. Maar wandelen in de
buitenlucht mag gelukkig wel, schrijf je daarom in
voor de Lummelwandeling op zondag 11 april 2021
in Ruinerwold.
We hebben een mooie route uitgezet van ongeveer
7 km. Deze gaat over verhard en onverhard terrein. Trek dus goede wandelschoenen aan. Uiteraard is de Lummelwandeling coronaproof, volgens
de richtlijnen van het KNMI en RIVM. (Bij aanvang
wordt u ontsmet, en daarna krijgt u een wit pak aan
– natuurlijk niet, grapje uiteraard!)
En een Lummelwandeling moet natuurlijk wel leuk
blijven. Bij aanvang is er koffie/thee en onderweg
staat er een hapje en drankje klaar.
Datum:
Zondag 11 april 2021
Vertrekpunt:	OBS de Dissel, Dijkhuizen 68a
Starttijd:
tussen 13.00 en 14.00 uur.
Kosten:
€ 10,00 p.p.
Reserveren: via mail: info@lummeldagen.nl (onder
vermelding van uw naam, adres en mobiel telefoonnummer en het aantal personen) U ontvangt van
ons een bevestiging per mail.
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leuk lijkt om kinderen te begeleiden bij de activiteiten
kunnen zich nu aanmelden. Ook mensen die willen
helpen bij de catering zijn welkom om te reageren.
Het gaat om hulp bij het klaarzetten van het ontbijt,
lunch en diner. De organisatie is blij met vrijwilligers
die de hele week komen helpen, maar een aantal
dagen van de week kan ook. Om aan te melden mail
naar yvonnehooijer@welzijndewolden.nl. Na aanmelding volgt een uitnodiging om kennis te maken.

Jaarlijks zomerkamp

Het kamp voor kinderen in de basisschoolleeftijd
wordt elke zomer georganiseerd door de gemeente
Hoogeveen en De Wolden. De week is speciaal voor
kinderen die om diverse redenen niet op vakantie
kunnen. Bijvoorbeeld vanwege financiën, ziekte van
familieleden of andere omstandigheden. Sportfunctionarissen en jongerenwerkers werken samen met
een team van zo’n tien vrijwilligers. Het is elk jaar
een gezellige week waar ook de vrijwilligers naar
uitkijken. Naast onvergetelijke ervaringen heeft het
al veel nieuwe vriendschappen opgeleverd.

Lieve dorpsgenoten,
Hierbij willen wij jullie hartelijk danken voor alle
prachtige boeketten, kaarten en andere felicitaties
voor ons 60 jarig huwelijk.
Groet Jan en Willy Essing

Vrijwilligers gezocht voor
sport- en cultuurkamp
Welzijn De Wolden is op zoek naar jonge, enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie
van het Sport- en Cultuurkamp dat van 10 t/m 13
augustus plaatsvindt in De Wolden. Jongeren die het

Volgend nummer
verschijnt
21 april 2021

Kopij inleveren voor vrijdag 16 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜11 april

Lummelwandeling, start 13.0014.00 uur OBS de Dissel
➜➜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

maar liefst €7575,00 aan cadeaubonnen hebben we
kunnen verdelen onder tig prijswinnaars. Al deze
bonnen zijn aangeschaft en te besteden bij onze
lokale ondernemers die wel een steuntje kunnen
gebruiken. Ook zeer hartverwarmend waren de
diverse donaties van bedrijven en inwoners, die dit
alles naar een nog hoger succes brachten! DANK!
Blijf gezond en tot gauw!
Medewerkers en bestuur MFC de Buddingehof
Mail: mfc.buddingehof@gmail.com
Telefoon: 06-23244866

De Buddingehof stroopt
de mouwen alvast op!

Steun de
Muziekvereniging

Op vele ramen zien we het voorbij komen: “We missen jullie” Nou, laten we duidelijk zijn, dat geldt ook
zekers voor hier. De lege zalen, sporthal, biljarttafels
en bar schreeuwen om aandacht! Afgelopen verkiezingen was het genieten om zoveel mensen weer
even te zien en zeer kort te spreken. Dat licht aan de
einde van de tunnel, het stipje aan de horizon. Hij
komt dichterbij. En dat gaan we zowaar hier meemaken. De eerste vaccinaties zullen zeer binnenkort
hier gezet gaan worden. De vlag is al uit. (Net weer
gerepareerd, nogmaals dank Annie van Dijk) Maar dat
de rode loper haast uitgaat is een understatement.
Zo hebben we afgelopen maanden al tig vaste en
nieuwe gebruikers gesproken, want daar is deze periode ook zeer geschikt voor. Als er 1 uitspraak is wat
per direct op een tegeltje kan, dan is dat: “Dat doet
wij al jaoren zo.” En das nou net de gedachte waar we
zoveel kansen laten liggen, en zelf een bedreiging kan
zijn. Omdenken en inzet van nieuwe (dorps) activiteiten en talenten staan we echt om te springen! Dat
we vanuit hier altijd opzoek zijn naar die mensen en/
of activiteiten lijkt ons ook duidelijk. Maar heb je nou
zelf een leuk idee of wil je graag voor meer leefbaarheid zorgen door je aan te sluiten bij een bestaande
of nieuwe activiteit. Bel/mail ons dan!! Een dorpshuis
is net-werken.. Niet wachten tot we weer opengaan,
maar juist nu kunnen we al veel voorbereiden. Want
tjonge jonge, wat zijn we toe aan wat dorpsvertier!
En dan nog even dit. Voor de mensen die geen
Facebook hebben, check dan aub even via iemand
anders de prachtige foto’s / filmpjes en verhalen
mbt de online LiveMuziekBingo. Die onlangs georganiseerd werd door Ruinerwold Onderneemt. Voor

Vanaf 1 april staan wij, muziekvereniging Sempre
Sereno, centraal voor de statiegeld actie van Coop
Koetsier in Ruinerwold. Wat houdt dit in? Elke klant
die lege flessen/kratten komt inleveren kan het statiegeld doneren aan de muziekvereniging.
Ga in de maanden april, mei en juni boodschappen
doen bij Coop Koetsier in Ruinerwold en doneer
uw statiegeld! Aan het eind van de actie wordt het
opgehaalde bedrag verdubbeld door de Coop. Dit
bedrag komt ten goede aan het aanschaffen van
lichtgewicht instrumenten zodat we ook weer veel
vaker straat optredens kunnen geven.
Wij zijn uw hulp extra hard nodig!
Ik zeg, doneren maar!

Zie het dorre hout
Zie het dorre hout weer lichtgroen worden
de dikke knoppen beloven vruchten
en rijkgevulde etensborden
Zie het dorre hout weer levend worden
loopt uit tot stille aanwijsborden
naar hoop en opgeklaarde luchten
Zie het dorre hout weer levend worden
zachtroze bloemen beloven vruchten
© Gerdina, www.gerdina.nl

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 11 april 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
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. A. van Setten

Kerkdiensten 18 april 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. van den Brink
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

Dag zonder naam
Zonder schrik wordt de vrouw wakker. Alles is stil
om haar heen. Haar bed is warm en haar gedachten
zijn ver weg. Ze hoort niets. Geen geluid verbreekt
haar stilte. Geen voetstap in haar huis, geen kindergeluid vanaf de straat, geen motorgeluid vanuit
de verte en geen vliegtuig op haar netvlies. Ze voelt
zich volmaakt gelukkig.
Het is zo anders dan anders wanneer ze wakker
wordt. Dan mist ze haar man, die overleden is. Dan
denkt ze aan wat ze moet gaan doen. Niks houdt
haar nu bezig. Ik mis niets, denkt ze bij zichzelf.
Heel traag en langzaam komt haar wereld bij haar
binnen. Welke dag is het vandaag? Is het maandag
of dinsdag? Nee, welke dan wel? Zondag misschien?
Haar gedachten, haar raderen in haar hoofd, beginnen te draaien. Ach nee, na dinsdag komt toch
woensdag. Maar woensdag is het ook niet. Dan
moet het wel donderdag of vrijdag of misschien wel
zaterdag zijn. Ze kan het niet bedenken. Alles ligt ‘in
stilte’ bij haar vast.
Haar slaapkamer is donker. Een eerste zonnestraal
van het vroege voorjaar tracht door een kier haar
kamer binnen te glippen. Het is alsof een heel klein

engeltje haar oogwimpers bezoekt. Het is alsof het
zonnestraaltje haar toefluistert: “toe maar, word
wakker”. Maar dat is niet zo. Of is het wel zo? Krijgt
zij leven voor een nieuwe dag? Gaat het als met
de geboorte van een nieuw kind, dat steeds nieuw
leven aan haar leven had toegevoegd? Ze weet het
niet meer. Het meest ontwapende aan haar blije
besef is, dat ze de naam van de dag niet weet. Het
ritme van dag na dag, door zon en maan bepaald, is
ze kwijt. Dat vindt ze jammer, want mensen geven
namen. Maar als het ritme wegvalt, valt er niet veel
meer te zeggen. Welke dag is het vandaag?
Het ritme had haar leven vormgegeven. Rust en
onrust waren afwisselend bij haar aanwezig geweest. Het had haar leven kleur, het had haar geloof
gegeven, dat alles anders kan gaan dan gedacht.
Maar op deze ochtend in het voorjaar van 2021 lijkt
alles stil te staan. Of toch niet?
De zonnestraaltjes worden sterker en warmer. Het
is alsof steeds meer engeltjes haar komen opzoeken en tot haar zeggen: “ Kom op zeg, sta op”. Haar
vertrouwen in de nieuwe dag groeit. Welke dag? Is
dat belangrijk?
Nee, voor haar is het een heilige dag, dag zonder
naam, Paasdag 2021.

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.
Zekerheid zonder franje!
www.aktienotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Vrouwen van Nu
afdeling Ruinerwold
Meert 2021

In het kader van Meertmaond-Streektaolmaond zijn
de Vrouwen van Nu Ruinerwold aan het werk gezet
met een viertal puzzels. Een woordzoeker, Drentse
uitdrukkingen en gezegdes, Drentse plaatsnamen
en een verhaaltje waar plaatsnamen in verborgen
waren (uit Landleven).
De oplossingen: “In Drenthe is heel veel te beleven”,
“kindervriendschap” en “Kunt dieren ok Drents verstaon” gaven niet veel problemen. Meer moeite was
er met het vinden van het woord “kebolters”.
Een flink aantal dames heeft de oplossingen ingeleverd bij het bestuur. Vijf dames hadden alles goed.
Deze dames kregen een zakje paaseitjes als beloning.
Magreet van Goor, Roelien Hofstra (staat niet op de
foto), Roelie Hendriks, Gerda Wind en Aaltje Ridderman ontvingen uit handen van voorzitter Alida
Rooze op coronaproof afstand de welgemeende
felicitaties.

Aanpassing dienstverlening bibliotheken
De Wolden
Dit jaar komen er veranderingen in het aanbod en
de functie van de bibliotheken in De Wolden. Deze
veranderingen zijn het gevolg van de bezuinigingen
die de gemeente per 1 januari 2021 heeft opgelegd.
De vier vestigingen in De Wijk, Ruinen, Ruinerwold
en Zuidwolde blijven open.
In bibliotheek Ruinerwold komt meer de nadruk te
liggen op de functie als gezellige ontmoetingsplaats
en een actueel aanbod. Uit de collectie van de bibliotheken Ruinen en Ruinerwold verdwijnen voor
volwassen leden de informatieve boeken en voor
zowel jeugd als volwassenen dvd’s en luisterboeken. Klanten kunnen hiervoor nog wel terecht in de
bibliotheken in De Wijk en Zuidwolde of ze kunnen
ze bestellen via de website of de app. Daarnaast
wordt de omvang van de collectie tijdschriften in
Ruinen en Ruinerwold beperkt. In de vestigingen
wordt meer ingezet op begeleiding van klanten bij
het online reserveren en gebruik van e-books en
luisterboeken. De collectie boeken blijft up-to-date
met nieuwe titels.
Verder vindt er een herschikking plaats in het
aanbod van activiteiten. Daardoor zal een aantal
activiteiten op andere locaties plaatsvinden dan de
klanten gewend zijn.
Per 1 januari 2021 is het bibliotheekservicepunt
in Alteveer/Kerkenveld gesloten als gevolg van de
bezuinigingen.
Met deze aanpassingen in de dienstverlening kunnen de bibliotheken in De Wijk, Ruinen, Ruinerwold
en Zuidwolde geopend blijven.

Coop S.Koetsier&Medewerkers
www.coop.nl/ruinerwold
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 10 april

Telefoon: 0522-239111

Uw partner voor:

06-83212071
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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.

Uitslagen
Paaskleurwedstrijd
Hier volgt de uitslag van de Paaskleurwedstrijd
van Speeltuinvereniging De Woldklimmers. Er is
goed gereageerd en we hadden 22 kleurplaten
bij de Paashaas in de bus. Hier volgt de uitslag.
Sarah Frans 2 jaar
Feline Keizer 3 jaar
Jax Geerts 4 jaar
Noa Figeland 5 jaar
Dex v/d Sterre 6 jaar
Sanne Hartholt 7 jaar
Sverre Fiks 8 jaar
Deze winnaars kunnen zaterdag 03-04-2021 de
prijzen ophalen bij Vers centrum Jan & Gea in
Ruinerwold. Allemaal gefeliciteerd en de rest
van de kinderen bedankt voor de leuke platen
was top. De Speeltuinvereniging De Woldklimmers en de paashaas wensen jullie allen fijne
paasdagen toch in deze moeilijke tijd en blijf
gezond.

standplaats van vuilcontainers, afhandeling van
omgevingsvergunningen, onderhoud van wegen en fietspaden, teruggave van ten onrechte
betaalde belastingen, uitvoering van jeugdzorg
en de bemiddeling bij overlast van bomen.
De ombudsman
De ombudsman is een onafhankelijk orgaan
waar inwoners van de gemeente vragen of
klachten over bestuurders of ambtenaren van
de gemeente kunnen neerleggen. De ombudsman bemiddelt tussen inwoners en gemeente,
kan onderzoek doen uit eigen beweging en
behandeld officiële klachten.
Elke maand is er spreekuur, hier kunnen inwoners terecht kunt met klachten, vragen of zorgen. Kijk voor data en tijden op dewolden.nl/
ombudsman.

Ombudsman
heeft één formeel
klachtonderzoek in 2020
Net als voor iedereen is 2020 ook voor de
ombudsman Maas van Egdom een bijzonder
en ook ingewikkeld jaar is geweest.
Persoonlijke contacten in de spreekkamer
zijn nauwelijks mogelijk geweest en het
merendeel van de contacten gingen via de
telefoon.
In 2020 is er één officiële klacht behandeld.
Dat heeft een kritisch rapport opgeleverd over
de rol van het gemeentebestuur bij een omgevingsvergunning.
Daarnaast zijn er meerdere vragen of klachten
binnen gekomen. Deze vragen gingen over een
zeer breed scala aan onderwerpen, zoals: de gemeentelijke aanpak van de eikenprocessierups,

weer zin om te zwemmen?
Bestel nu je abonnement voor het
nieuwe zwemseizoen en/of schrijf in
voor zwemles.
www.zwembaddeslenken.nl

