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Inzamelingsactie

5 juni a.s.
Inzamelingsactie voor
de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger
hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan
hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. De
voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren helpen met
geld, voedsel en diensten.
Zaterdag 5 juni organiseert Diaconaal Verband De
Wolden een inzamelingsactie bij de supermarkten
in Ruinerwold, Koekange, De Wijk en Zuidwolde.
Wij gaan produkten inzamelen voor de voedselbank
die zij goed kunnen gebruiken voor het maken van
de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan
houdbare levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep,
thee/koffie, maar ook wasmiddel. Wij gaan vooral
deze produkten voor hun inzamelen.
Zaterdag 5 juni staan er vrijwilligers voor de winkel
om je te helpen bij het kopen van de juiste artikelen.
Na deze afgerekend te hebben, kun je ze bij hen
inleveren voor de voedselpakketten. Uiteraard worden de coronaregels deze dag in acht genomen.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking
van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.

Huis gezocht
Ik ben per direct op zoek naar een klein huisje buiten in het groen in de omgeving Ruinerwold-Oosteinde-Koekange-Berghuizen. Huur of koop. Contact:
0628073970/ annemieke.kouwenberg@live.nl.
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Museumboerderij
De Karstenhoeve weer
open.
Zoals het er nu naar uitziet mag museumboerderij
De Karstenhoeve vanaf zaterdag 5 juni haar deuren
weer openen voor het publiek.
Afgelopen maanden is door de inrichting commissie
(op gepaste afstand) hard gewerkt aan een nieuwe
expositie met als actueel thema : “In de Lappenmand”. Behalve hygiëne en kwakzalverij wordt
er ook uitgebreid aandacht besteedt aan vorige
pandemieën zoals de Spaanse griep en Cholera
etc. Er zijn bijzondere voorwerpen van Brocades
en Stheeman uit Meppel te zien en van de bekende
Ruinerwoldse huisarts dr. Larij.
Kortom een gevarieerde en nu door corona actuele
expositie en zeer de moeite waard om eens een
kijkje te komen nemen tijdens de openingsuren
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Uiteraard volgen wij de voorschriften van het RIVM.
U bent van harte welkom.
Voor info : telefoon 0522 481447 of info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21,
Ruinerwold.

Volgend nummer
verschijnt
16 juni 2021

Kopij inleveren voor vrijdag 11 juni 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜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

Echtheid
Haar moeder heeft haar nooit verteld: wie haar vader is.
Gelukkig is de band met haar moeder heel sterk. Zij is
haar alles en toen zij als kind haar moeder vroeg ”wie
is mijn vader”, had die gezegd: “kind, dat weet ik niet, je
groeide spontaan in mijn buik”. Dat had haar in de oren
geklonken als heel gewoon. Haar moeder bleef haar
moeder, haar kinderliefde was ongeveinsd.
Bij het ouder worden komen de vragen. Zij gaat naar
school en speelt met kinderen, die een vader en een
moeder hebben. Dat houdt haar bezig. Haar intellect
en de omgang met andere kinderen vallen op. Zij weet
zich te verplaatsen in het leven van een ander. Waarom
de ene wel een vader en de ander niet. “Waarom heb
ik geen vader”, vraagt zij. Na haar veelvuldig aandringen komt er toch een antwoord.: ”kind, ik heb je eens
verteld: kinderen groeien spontaan, maar nu moet ik
je ook vertellen, dat je een donorkind bent en je vader
mij onbekend is. De ontwapende eerlijkheid van haar
moeder verrast haar. Ze omhelst haar moeder en zegt:
“ toch houd ik van jou”. Haar moeder huilt, waarom en
waardoor, begrijpt ze niet.
Op de middelbare school moet ze kiezen voor haar latere leven en gaan haar gedachten uit naar verschillende
mogelijkheden. Het leven biedt veel. Er zijn beroepen,
die men kan zien, maar ook werkzaamheden, die
onzichtbaar zijn. Wat ze ook als studie gaat kiezen, elk
werk heeft iets eigens, iets wat dat werk betekenis geeft.
Ze beseft een verkoopster verkoopt, maar hoe verkoopt
ze. Het product is zichtbaar, maar wie ben ik, dat ik erin
slaag om het product aan te bieden. Het meisje kiest
bewust, haar leven komt op de rails. Zij is blij en vrolijk,
maar één ding blijft aan haar knagen: wie is mijn vader.
Dat zit in haar binnenste: haar vader heeft geen verantwoordelijkheid voor haar genomen. Maar ondanks deze
nalatigheid leeft bij haar het verlangen hem te kennen.
In haar verdere leven denkt ze veel na. Haar verlangen
naar haar vader krijgt in haar hart een plekje als ze
denkt: mijn mysterieuze vader staat net als een God
heel ver bij mij vandaan. Ik mis hem, maar ik kan bidden: “lieve verre vader, vergeef mij als ik het fout zie: jij
hebt toch ook een vader gehad, ieder mens heeft een
vader en voor iedereen kan een vader heel ver weg zijn,
ver achter alle sterretjes, die schitteren aan het hemels
plafon”. Die gedachte geeft haar rust en kracht moeder
en grootmoeder te zijn voor al haar kinderen.

Help mee astma bij
kinderen voorkomen
Wist u/je dat er per jaar 2800 kinderen door een zware
astma-aanval of ernstige benauwdheidsklachten in het
ziekenhuis belanden? Dat zijn ruim zeven kinderen per
dag die daardoor niet kunnen doen wat ze willen doen.
Voetballen, naar de speeltuin of gewoon naar school
gaan…
Ook nog na de collecteweek (half mei) kunt u nog het
Longfonds steunen in strijd tegen astma bij kinderen.
De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek om
het voorkomen van astma mogelijk te maken. Dit is hard
nodig, want astma is de grootste chronische kinderziekte van Nederland.
Binnen Ruinerwold, Kraloo, Berghuizen, Weerwille en
Oosteinde is dit jaar, door persoonlijke omstandigheden,
voor de 2e keer op rij geen collectant deur-aan-deur
geweest. Toch is er nog veel geld nodig voor onderzoek.
Daarom vraag ik een (kleine) bijdrage op mijn persoonlijke online pagina:
https://m.longfonds.nl/c/geef-aan-decollecte?p=44109626
of via de doneerknop op de website van @Collecte |
Longfonds
Namens Longfonds, bedankt!
Chilaine Jonkers-de Leeuw

De zomer komt eraan
De zomer komt eraan
vol zon en warme dagen
kijk daar: een jonge zwaan!
De zomer komt eraan
kunnen we op vakantie gaan,
zullen we een boeking wagen?
De zomer komt eraan
ook Nederland kent warme dagen!
© 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 6 juni 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. S. Hovenstad-de Jong
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. G. Landman

Kerkdiensten 13 juni 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. S. Hovenstad-de Jong
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen
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

Virtuele Banenbeurs
ZOO Werkt ‘t voor alle
werkzoekenden in
Drenthe

Wil jij ook een
fantastische,
onvergetelijke
kampweek meemaken?

Zoo Werkt ’t organiseert op donderdag 27 mei van
11:00 uur tot 16:00 uur de Virtuele Banenbeurs
Drenthe. Werkzoekenden, schoolverlaters en baanveranderaars kunnen vanaf hun eigen pc, tablet of
mobiele telefoon live in contact komen met ruim
honderd werkgevers en opleiders. Werkgevers en
opleiders kunnen net als bij een echte beurs aanwezig zijn met virtuele stands. Via een online platform
kunnen ze kennis maken met bezoekers.

Met een grote speurtocht, een zeskamp, veel leuke
en nieuwe bosspelletjes en een bonte avond! En
natuurlijk ook een aantal populaire bekende activiteiten, zoals de picknick, stratego en de griezeltocht
voor de oudsten. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan een Bijbels thema en de bijbehorende
verhalen.
Wij gaan, onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen, van maandag 12 juli tot en met
vrijdag 16 juli naar een leuke en gezellige kampeerboerderij in Ommen. Heb je zin om mee te gaan,
ben je 7 jaar of ouder en zit je nog op de basisschool, overleg dan direct met je ouders of je mee
mag!
Omdat zomerkamp vorig jaar niet door kon gaan,
mogen de kinderen die vorig jaar in groep acht
zaten zich dit jaar ook opgeven.
Voor je ouders hier nog wat meer informatie:
Het zomerkamp is een initiatief van de Gereformeerde kerk in Berghuizen. Deze kampweek wordt
al voor de 53ste keer gehouden, ieder jaar weer
onder leiding van enthousiaste vrijwilligers in de
leeftijd van 16 t/m 35 jaar. De kosten voor het kamp
bedragen 100 euro per kind en 90 euro voor elk
volgend kind uit hetzelfde gezin.
Aanmelden kan via kampweek@gmail.com, onder
vermelding van naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum, basisschool, groep en eventueel
namen van vriendjes/vriendinnetjes die ook meegaan. Zodra de aanmelding binnen is, krijgt u een
kampbrief gemaild met alle aanvullende informatie. Mocht u binnen een week na aanmelding nog
geen kampbrief hebben ontvangen, neem dan
contact op via bovenstaand mailadres. Er kan dan
wellicht iets mis zijn gegaan met de verwerking van
de aanmelding.
Let op: de aanmelding moet binnen zijn voor zaterdag 19 juni 2021!!

Digitale interactie Wethouder Wanders: ‘Nadat we
vorig jaar een groot banenevent in de oude dierentuin in Emmen helaas moesten afblazen vanwege
corona, zijn we op zoek gegaan naar alternatieve
manieren om ontmoetingen te creëren tussen werkgevers, opleiders en kandidaten in onze arbeidsmarktregio. Zo ontstond het innovatieve idee van de
digitale banenbeurs. Bezoekers kijken en kiezen zelf
waar ze naar toe willen en met wie ze in contact willen komen. Interactie is daarbij het sleutelwoord.’
De kandidaten hebben de mogelijkheid om met een
werkgever of opleider in gesprek te gaan via chatten
of beeldbellen. Ook kunnen ze workshops volgen
over hoe je een professionele cv in elkaar zet en wat
handige tips zijn als je solliciteert naar een baan.
Ook zijn er diverse sprekers. De virtuele stands van
de werkgevers en opleiders blijven na 27 mei nog
een jaar zichtbaar voor kandidaten. Meer informatie
over Zoo Werkt ‘t vind je op www.zoowerktt.nl.
Samenwerking Drentse gemeenten en UWV Zoo
Werkt ’t is een samenwerking van de Arbeidsmarktregio Drenthe (gemeente Emmen, gemeente
Borger-Odoorn, gemeente Coevorden, gemeente
Hoogeveen, gemeente De Wolden, gemeente
Midden-Drenthe en UWV).

Vragen?
Even bellen met Linda Nijmeijer: 06-53415788
Jan Willem Krale: 06-40256413

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!
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

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
In verband met de
Coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.

De gehele tuinbemesting is er weer,
o.a. kalk, kunstmest, potgrond
het hele jaar door

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
worden ondertekend.

Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Compost - championnemest koemest - kippenmestkorrel
graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
strooisel
		
landbouwplastic
		

Plosplanpalletkorrel
www.agrarisch-drenthe.nl

Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358
Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

Stotijn

notariaat & mediation

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
T: 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Uw partner voor:

Websites
Webshops
Online marketing
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Domeinnamen
Webhosting
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

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

tel:

06 125 666 69

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

asperges
vers van aspergeboerderij hoorn in huis ter heide

ontdek de
smaak van
het seizoen!

3.

500 gram

99

on t de k on z e co mp le t e pa k k e t t en

alles voor de

barbecue

zelf samen stellen

onbezorgd genieten

vul een box met uw favorieten

inclusief (leen)bbq met gas en
borden met bestek!

Bestel makkelijk op

lekkervankoetsier.nl
Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold
0522-239111 • Koetsier.Ruinerwold@coop.nl

Aanbieding geldig t/m 6 juni 2021

Speciaal voor u geselecteerd

