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Bevrijdingsdag

We vieren weer Bevrijdingsdag:
ook toen was er een avondklok,
die verviel na ‘t vredesverdrag.
We vieren weer Bevrijdingsdag,
ook wappert op herdenkingsdag
de driekleur aan de vlaggenstok.
We vieren weer Bevrijdingsdag;
ook nu vervalt de avondklok.
© Gerdina, www.gerdina.nl

Koninklijke
onderscheidingen
1. Mevrouw T. (Trijntje) de Boer-Pekel

Mevrouw De Boer-Pekel is geboren op 30 december
1957 in Ruinerwold en woont in Ruinerwold. Mevrouw De Boer-Pekel wordt Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Mevrouw De Boer-Pekel ontplooide de volgende
activiteiten:
Onbekend – heden Mantelzorger familie en vrienden
1965 – heden Vrijwilligerswerk korfbalvereniging
‘KIOS Ruinerwold’
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1995 – heden Diverse vrijwilligersfuncties NH Kerk,
Ruinerwold
1997 – heden Dirigente diverse zangkoren, waaronder
het ‘Havelter mannenkoor De Brincksangers’, ‘Con
Amore’, vrouwenkoren Ruinerwold, Ruinen en Uffelte
en ‘Intermezzo Ruinerwold’.

2. De heer W. (Willem) Brals

De heer Brals is geboren op 2 augustus
1948 in Meppel en
woont in Ruinerwold.
De heer Brals wordt
Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
De heer Brals ontplooide de volgende
activiteiten:
1968 – 1974 Penningmeester ‘Blue Devils’
1974 – 1985 Bestuurslid ‘Tuinkring
Ruinerwold’
1985 – 1991 Penningmeester en medeoprichter diverse afdelingen gymnastiekvereniging ‘T.O.V.O.S’
1988 – 2010 Oprichter, bestuurslid, leider, erelid,
voorrijder en organisator wedstrijden ‘Loopgroep ‘88’
2010 – heden Voorzitter ‘Ruinerwoldse IJsclub’

Volgend nummer
verschijnt
19 mei 2021

Kopij inleveren voor vrijdag 14 mei 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜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

De kip en ik
De kippen lopen vrij uit in de tuin van de buurman.
Hij heeft zijn tuin in twee gedeelten gesplit. Eén gedeelte gebruikt hij als siertuin. Daar staan planten
en struiken in. Dit gedeelte is beschermd door gaas,
maar een ander stuk van de tuin is alleen maar
gras. Hier mogen zijn kippen lopen en alles uit de
grond en van de grond pikken wat er maar te halen
is. Ze maken daar stevig gebruik van. Elke dag kijk
ik over de heg naar de kippetjes van mijn buurman.
Ik geniet van zijn kippetjes. Hij heeft 2 kippen, een
bruine en een witte. Ze leggen elke dag elk één ei,
maar zo vertelde hij me eens: de witte heeft af en
toe de neiging zijn eigen nakroost op te eten. Foei,
toch zo’n kinderoffer voor je zelf! Zijn ogen keken
verdrietig naar de witte kip, niet beseffend, dat alle
kippeneieren verdwijnen in de donkere burchten
van het menselijk lichaam.
Vandaag lopen in zijn tuin 3 kippen. Het zijn 3
bruine kippen. Eén met een stralende rode kam en
twee met een wat minder fors voorkomen en een
flets klein kammetje en wat minder stevige poten.
Jonge kippen. Terwijl ik naar zijn kippen kijk, kan ik
niet nalaten na te denken. Waar is zijn witte kip gebleven? De nek omgedraaid, zijn kop afgeslagen? Ik
huiver! Is dat het loon voor die zwakke kip, die toch
ook goede eieren gelegd heeft. Ik zie de oude bruine
kip parmantig door de tuin lopen. Het is alsof zij
zegt: Ik heb al zoveel eieren gelegd en daarbij een
prachtig pensioen op gebouwd: ik ben hier de baas
en als er nieuwkomers zijn dan hebben ze te rekenen met mijn eerste rang. De oude kip pikt niet alles
en af en toe vliegen de jonge kippen als radeloze
kinderen door de tuin. Ik heb het idee, dat de oude
kip niet accepteert, dat jongeren ruimte zoeken
voor zichzelf. Pas als de kam volgroeid is, komt er

rust in het kippenhok van de buurman. Dat weet ik,
maar het is een opmerkelijk verschijnsel.
Het onderlinge wantrouwen bij de kippen, zien we
ook bij mensen. Het heeft te maken met ons ego: ik
eerst. Misschien is dat het kenmerk van elk leven.
Leven heeft zijn eigen ego. Een ego, dat zich vertaalt
in allerlei situaties. Heel de samenleving is erop
gebouwd. Eigen huis, haard en hoeve eerst. Dan
pas de ander. ‘America first’ en dan de rest van de
wereld. Eerst de mens op aarde dan pas de vogel in
de lucht. Eerst de economie dan pas het klimaat.
Ik kijk naar die oude mooie kip. Wat is die krachtig,
prachtig en machtig. Zij kan het nieuwe seizoen veel
eieren leggen. Hoelang nog?
DAT IS LEVEN.
s.g.

Bedankt
Graag willen we eenieder bedanken voor de vele
kaarten, telefoontjes en bloemen die we kregen op
onze 50 jarig trouwdag
Roelof en Marie Kuijer

Verhuisbericht
Ik ben verhuist
Van : Com D V v steenwijkstr 2
Naar : Boekweitkamp 32
7961 AZ Ruinerwold
J v d Berg-Veld

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 9 mei 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. E. van Veen

Kerkdiensten 16 mei 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 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/)

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

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?
In verband met COVID-19

De gehele tuinbemesting is er weer,
Strooisel
o.a. kalk,
kunstmest, potgrond
(ook voor uw huisdieren)
het hele jaar door

volgen wij de richtlijnen
van het RIVM.
Met gepaste voorzorgs-

Nieuw
Nieuw: Bloemen tuinzaden

maatregelen kunt u bij

plospan pelletkorrel

bespreking en kunnen

Compost - championnemest Voor
onder
de schoenen
koemest
- kippenmestkorrel
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

akten op ons kantoor

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Strooizout - zeer scherpe aanbieding

Diervoeders
strooisel
Uitgebreid
assortiment diervoeders:
		
landbouwplastic
- Hondenbrokken
- Kippenvoer
- Kattenbrokken
- Paardenbrokken
		
Plosplanpalletkorrel
- Konijnenvoer
- Schapenbrokken
www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

ons terecht voor een

worden ondertekend.

Stotijn

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD
T: 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Onze aanbiedingen zijn
geldig t/m zat. 8 mei

Coop S.Koetsier&Medewerkers
www.coop.nl/ruinerwold

Telefoon: 0522-239111

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

Helaas kunnen we deze pagina niet vullen met
nieuws uit ons mooie dorp. Uiteraard is dit het
gevolg van het corona virus.
Graag zouden we uw berichtje ontvangen en met
groot plezier plaatsen in Op ‘t Wold.

Heeft u een nieuwtje dat u graag met iedereen in het
dorp wil delen, stuur het dan naar de redactie via

redactie@optwold.nl.
Of breng het naar:
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Gevonden op
www.ruinerwold.info
Janny Vlietstra
waarnemend burgemeester
voor De Wolden

OOK ADVERTEREN?
KIJK OP
WWW.OPTWOLD.NL
VOOR MEER INFORMATIE
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

tel:

06 125 666 69

Uw partner voor:
De commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, heeft besloten Janny Vlietstra te
benoemen tot waarnemend burgemeester van de
gemeente De Wolden. Vlietstra was ook in 2011 en
2012 waarnemend burgemeester van De Wolden.

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

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

