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Oldtimerdag

Voorbereidingen Oldtimerdag
Ruinerwold zijn in volle gang.
Het bestuur van stichting Oldtimerdag Ruinerwold
heeft besloten om de voorbereidingen voor de 28e
Oldtimerdag in Ruinerwold op te starten. Ondanks
de onzekerheden waar we nu nog mee te maken
hebben zullen we toch voorbereidingen moeten
treffen voor de Oldtimerdag op 21 augustus 2021.
We laten ons tijdens de voorbereiding continue
voorlichten door de overheden.
Naast de voorbereidingen als zou het een “normale” Oldtimerdag worden gaan we ook meerdere
scenario’s uitwerken. In verband met de bijzondere
omstandigheden waarin we verkeren vraagt het
dit jaar ook om een bijzondere aanpak. Daarbij
moet opgemerkt worden dat niets hetzelfde hoeft
te blijven zoals voorgaande jaren. We kunnen niets
uitsluiten in deze fase van de voorbereidingen.
Ook zullen we er rekening mee moeten houden
dat het evenement niet doorgaat. We zullen wellicht ook besluiten moeten nemen die niet in het
gedachtengoed van de Oldtimerdag passen. Op dit
moment is er nog heel veel onzeker en heel weinig
zeker. Dat zal na verloop van tijd om moeten buigen
naar steeds meer zekere factoren. Hoe dichter we
21 augustus naderen hoe nauwkeuriger de organisatie of het plan wordt. Het is niet ondenkbaar
dat we regelmatig ons plan bij moeten sturen naar
aanleiding van de mededelingen die we krijgen van
hogerhand.
De organisatie neemt uiterlijk
1 juli een definitief besluit over
het doorgaan van de Oldtimerdag Ruinerwold.
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Leden club van € 50,-, bedankt!
VVR zit ondanks corona niet stil. De kantine en het
sportpark zijn flink aangepakt!

De kantine

Onze vrijwilligers hebben in samenwerking met
Remmelts Schilderwerken en inouthoutshop.nl de
kantine een makeover gegeven. In de kantine zijn
de clubkleuren nu beter terug te zien, de kunststof
vensterbanken zijn vervangen voor houten vensterbanken, de berging is onder handen genomen
(extra stroomgroep) en de muziekinstallatie is vernieuwd en heeft een nieuwe plek gekregen!

Sportpark

Ook buiten de kantine is flink geklust. Er zijn
2 nieuwe bladblazers aangeschaft om het terrein
netjes te houden en via Kamplacon dak- en wandbeplating is er nieuwe ophangrails gekomen voor
de reclameborden.
Deze prachtige investeringen zijn mede mogelijk
gemaakt door de leden van de club van € 50,-, waarvoor veel dank namens de hele vereniging!
Remmelts Schilderwerken, Kamplacon dak- en
wandbeplating en inouthoutshop.nl en alle vrijwilligers: bedankt voor het prachtige resultaat en de
fijne samenwerking.
Nu maar hopen dat corona snel voorbij is, zodat we
allemaal wel snel van het spel en sportpark kunnen
genieten!
Tot snel!

Volgend nummer
verschijnt
2 Juni 2021

Kopij inleveren voor vrijdag 28 Mei 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

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

VVR en fysiotherapie
verlengen samenwerking
Vrijdag 23 april jl. hebben we, met trots, onze jarenlange samenwerking met Fysio De Commissaris
enVVR weer officieel verlengd.
Fysiotherapie De Commissaris uit Meppel ondersteunt ons nu al vele jaren bij het opleiden van
het(jeugd)-kader op vele gebieden. We kunnen
spreken van een zeer prettige samenwerking waarmeewe zeer goede resultaten behalen. Content zijn
we dan ook zeker met de verlenging van dezesamenwerking.
Fysiotherapie De Commissaris ondersteunt in de
eerste plaats bij de verzorging. Het is de 1e hulp
bijblessures in trainingen en wedstrijden. Ze onderzoeken en behandelen geblesseerde spelers, zodatze zo snel mogelijk weer op het veld staan. Ook
worden sportspecifieke revalidatietrainingen op
hetveld verzorgd.
Op het gebied van trainingsopbouw, (uniforme)
warming-up en loopscholing stemmen we tips
entrucs, samen met onze trainers, af zodat blessures zo veel mogelijk worden voorkomen en het
lichaamop de juiste manier wordt getraind.
De sportfysiotherapeut weet wat er in het lichaam
gebeurt tijdens het sporten en hoe je geblesseerdkan raken. De Fysio De Commissaris kan gericht
krachttraining, core-stability en stretchoefeningenverzorgen. Met de gerichte behandeling en adviezen
van de sportfysiotherapeut kan je je trainingbinnen
afzienbare tijd weer op het oude niveau hervatten.
Bovendien voorkom je herhaling van deblessure in
de toekomst. De sportfysiotherapeut traint je sportspecifiek, puur gericht op voetbal dus.
Ook aankomende periode gaat Fysio De Commissaris ons weer voorzien van actuele en praktischein-

formatie in de vorm van workshops, presentaties,
clinics of begeleiding tijdens een training.
Ondersteund met leuke filmpjes, op Social Media
platformen en internet, kan je thuis ook interactiefdeelnemen en werken aan je eigen fitheid.
De vaste avonden dat Fysio De Commissaris bij VVR
aanwezig is:
Iedere vrijdagavond (op afspraak) vanaf 18.30 uur
(Na de coronaperiode volgt weer vrije inloop, wij
berichten hier t.z.t over)
Mocht je als lid een blessure hebben, een behandeling wensen of vragen hebben met betrekking totje
“voetballijf’ maak dan (deze coronaperiode) van
tevoren een afspraak voor de vrijdagavond:
0522 – 255555/ info@fysiodecommissaris.nl.
De fysio staat voor ALLE spelende leden van de club
*zonder extra kosten* terbeschikking

Kunst in de bartholomeuskerk van Blijdenstein
In de kerk is een kleine expositie ingericht met werk
van drie kunstenaars uit de gemeente.
Franciska Konstapel, Mirjam Steenbergen en
Zwaantje ten Have laten ons heel diverse schilderijen en beeldhouwwerken zien.
U bent van harte uitgenodigd te komen kijken op:
woensdag 19 mei, vrijdag 21 mei, woensdag 26 mei
en vrijdag 28 mei.
Van 14 uur tot 16 uur is de kerk open.
U kunt ook even bellen (0522 481616) of mailen
(tetsje@hetnet.nl) om een afspraak voor een ander
tijdstip te maken.
Tot ziens op blijdenstein

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

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

Nieuw
Nieuw: Bloemen tuinzaden

Kerkdiensten 23 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. A. van Setten

Kerkdiensten 30 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 ds. A. van Setten
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

plospan pelletkorrel

Compost - championnemest Voor
onder
de schoenen
koemest
- kippenmestkorrel

Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Strooizout - zeer scherpe aanbieding

Diervoeders
strooisel
Uitgebreid
assortiment diervoeders:
		
landbouwplastic
- Hondenbrokken
- Kippenvoer
- Kattenbrokken
- Paardenbrokken
		
Plosplanpalletkorrel
- Konijnenvoer
- Schapenbrokken

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

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

www.aktienotarissen.nl

“Oud ijzer en recycle
actie”
Op de laatste zaterdag van de oneven maanden
organiseert belangenvereniging Oosteinde een oud
ijzer en recycle actie. 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
financieren. 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 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, computers, laptops, elektrische gereedschappen, elektrisch huishoudelijke apparaten, fietsen, elektrakabels, accu’s,
cv ketels, koelkasten, diepvriezers
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen 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 materialen zelf te brengen
dan kunt u ook contact opnemen door een mail te
zenden.
Wij verzoeken u rekening te houden met de geldende Corona richtlijnen.

Dames/meidenvoetbal
in stijgende lijn bij VVR!!
Met trots kunnen wij jullie mededelen dat VVR in
seizoen 2021-2022 weer een Dames 1 heeft!
Al jaren hebben we binnen VVR twee of drie meiden
elftallen kunnen realiseren bij VVR, alleen was ervanaf de leeftijd van 18 jaar geen ruimte om door te
stromen naar een dameselftal binnen VVR. Deafgelopen twee jaar zijn een aantal mensen druk bezig
geweest om damesvoetbal weer te kunnenrealiseren binnen onze vereniging. Vorig jaar werd voor de
vrijdagavond al een recreatief damesteamgestart
en de afgelopen maanden is nu dan ook een elftal
Dames 1 gerealiseerd. We mogen een paarnieuwe
dames welkom heten, maar ook een aantal oudleden wisten ons weer te vinden.

Allemaal welkom!

Op deze wijze hopen wij de meidenteams van
seizoen 2021-2022, de MO13, MO17 en MO19 én
devrouwen van Dames 1 een toekomst te bieden
binnen onze eigen vereniging.
Beide damesteams worden vertegenwoordigd in de
seniorencommissie door Ellen Spekschate.
Wil je nou ook kennis maken met meiden/damesvoetbal en of weer herintreden? Kom gerust langs
op éénvan onze trainingsavonden!
MO13 Ma en Woe avond 18.30 – 19.30 uur (maavond met de jongens van zelfde leeftijd)
MO17 Ma avond 19.00-20.00 en Woe avond 19.3020.30 uur
MO19 Ma en Woe avond 19.30-21.00
Dames 1 Ma en Woe avond 19.30-21.00
Dames 35+ Vrijdag avond 20.00-21.30
*tijden kunnen per seizoen iets veranderen.
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die
hier de afgelopen periode aan gewerkt heeft om dit
mogelijk te maken.
VVRuinerwold
Met elkaar, voor elkaar!
De Jeugd-, Senioren- en Technische commissie

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Steun muziekvereniging
sempre sereno
Nog steeds kunt u Muziekvereniging Sempre Sereno
steunen door mee te doen met de statiegeld actie
bij COOP Koetsier in Ruinerwold.
Door uw steun en donatie kunnen we investeren in
lichtere instrumenten zodat we weer vaker de straat
op kunnen, optochten kunnen lopen en serenades
kunnen geven, misschien wel bij u thuis. Laatst hadden we een serenade gegeven bij een mevrouw die
een mooie leeftijd bereikte van negentig jaar. Het
was weer fijn om muziek te maken en dit willen we
natuurlijk veel vaker doen.
Ga uw boodschappen doen bij de COOP Koetsier in
Ruinerwold, neem uw lege flessen mee, lever ze in
en druk op de knop doneren. Makkelijker kan het
niet. Alvast heel erg bedankt namens alle leden van
Muziekvereniging Sempre Sereno.

Welke rol de natuur in mijn leven speelt?

Een grote rol. Op driehoog achter zou ik verpieteren. Gelukkig leef ik op het platteland met veel
ruimte en natuur in de buurt. Ik ben een lentekind
en golf met de seizoenen mee. In en om huis leven wij zo duurzaam mogelijk met respect voor de
natuur en ik probeer dagelijks minimaal een half
uur buiten te wandelen, te fietsen of te tuinieren.
Als schrijver probeer ik deze liefde en mijn verwondering over de natuur in mijn gedichten en korte
verhalen over te brengen. Natuur is ook in het klein
zomaar even zichtbaar: een vlinder, een paardenbloem tussen twee stoeptegels, een pimpelmeesje
dat het nestkastje ingaat.
Kijk gewoon om je heen en geniet van de klein
dingen.
© Gerdina, www.gerdina.nl

Natuur in Nederland
Wat ik vorige week gehoord en gezien heb over
natuur in Nederland? Op TV zag in in Editie NL een
item over de stadsduiven, waarbij deze vogels afgeschilderd werden als ratten. De oorzaak is het afval
dat de mensen op straat achterlaten. Ondertussen
hoor ik de houtduiven in onze achtertuin koeren. Zij
maken een nest hoog in de bomen, verderop een
stelletje Eksters.
Op Facebook deelde een vriend een Loesje: ‘Als de
natuur op is, hebben we dan nog wel iets aan onze
economie.’
RTL Boulevard heeft een item over vakantie in eigen
land en de populariteit van bike-hiken. Zelf zie ik
hier in de buurt veel meer mensen wandelen en fietsen. Meer dan voor Corona, toen veel meer mensen naar het buitenland gingen om van de natuur
te genieten. Ik hoor nu zeggen: Nederland is ook
eigenlijk best mooi en we komen op plekjes, vlak bij
huis, waarvan we het bestaan niet wisten.
Zelf heb ik in Zwolle, vlak achter ziekenhuis Isala
gewandeld. Een prachtig natuurgebied aan de rand
van de stad.
De lente is zichtbaar in de bloeiende bermen, ook
de Brem bloeit hier in de buurt, bloeiende frisgroene bomen en een eend met jonge kuikentjes.

IJsheiligen
We zetten de bloemetjes buiten
IJsheiligennachten zijn geweest
‘k hoor de vogels vrolijk fluiten
We zetten de bloemetjes buiten
wassen onze winkelruiten
vieren opnieuw het Pinksterfeest
We zetten de bloemetjes buiten
de vrieskoude nachten zijn geweest
© Gerdina www.gerdina.nl

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?
In verband met COVID-19
volgen wij de richtlijnen
van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
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

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

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

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

tel:

06 125 666 69

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

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

