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Boerendrokte 7 augustus afgelast.

weten. Voor de peuters en kleuters zijn er andere
vragen dan voor bassischoolkinderen en ook zijn er
moeilijkere vragen voor de jeugd en volwassenen.
Nergens anders in Nederland vind je deze beleving.
Het maisdoolhof in Ruinerwold is daarom extra bijzonder. Na afloop van de opening kregen de aanwezige kinderen een Drentse Koe ijsje.

Zaterdag 25 september staat de volgende Boerendrokte gepland. We hopen dat tegen die tijd de
corona voorschriften zodanig zijn dat deze wel door
kan gaan.

Hoog water

7

augustus

Naar aanleiding van de aangescherpte corona
maatregelen is besloten de Boerendrokte op 7 augustus niet te laten doorgaan.

Museumboerderij De Karstenhoeve.
(info@karstenhoeve.nl Tel: 0522-481447)

Speelboerderij De
Drentse Koe viert
15-jarig jubileum
Wethouder verricht officiële opening
interactief maisdoolhof
Wethouder Gerrie Hempen van de gemeente De
Wolden heeft vrijdagmiddag 9 juli j.l. het interactieve maisdoolhof bij Speel- en IJsboerderij De
Drentse Koe officieel geopend. De opening had een
extra feestelijk tintje omdat de speelboerderij dit
jaar het 15-jarig jubileum viert. De wethouder werd
vergezeld door de characters Lisa en Loetje die met
haar het unieke doolhof verkenden.

Uniek in Nederland

In het doolhof zijn verschillende kinetische zuilen
verstopt. Bij iedere zuil worden drie vragen gesteld
over het thema: Oerdrenthe. Hierdoor ontstaat er
interactie en kom je tijdens het dwalen van alles te

Ineens kwam het water
verwoestend en snel
kommer en kwel
ook voor de pater
Nog weken puinruimen
koelkasten in de natuur
plastic en accuzuur
tussen de rietpluimen
Laten we blijven zorgen
dat ook het water
ruimte krijgt en gesnater
dan is er hoop voor morgen

© Gerdina
www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
4 augustus 2021

Kopij inleveren voor vrijdag 6 augustus 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜31 juli
➜➜1 augustus
➜➜2-3-4 augustus
➜➜21 september
➜➜25 september
➜➜25 september
➜➜25 oktober
➜➜25 november
➜➜27 november
➜➜21 december
➜➜14 januari

Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
Zomerconcert, 15.00 uur
Karstenhoeve
Fiets3daagse. Start tussen 13.0014.00 uur of 18.00-19.00 uur
Uitgaanscentrum de Klok
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
19.45 uur avond door Bestuur, de
Klok
Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
19.45 uur, Eéndagsbestuur de Klok
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
19.45 uur, Huite Zonderland de Klok
Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
19.45 uur, avond in Kerstsfeer de Klok
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
19.00 uur, 90 jarig bestaan de Klok

Het plantje
Ontredderd staat het plantje in aangestampte
aarde in een plastic bakje. Alles voelt als een bedreiging. De omgeving waarin het plantje groeide was zo vertrouwd. Allerlei andere vruchtjes
kwamen daar tot ontplooiing. Maar toen kwam
dat onvergetelijke moment. Een harde hand
had het losgescheurd uit wat vertrouwd was.
Brokkeltjes aarde vielen op de grond naast een
tafel met veel nieuwe aarde. De medelotgenoten hadden niets door. Zij werden losgerukt en
weggegooid als los zand. Een beetje grond was
aan het plantje blijven kleven. Een grote schaar
had vervolgens een zijlootje van het plantje
afgeknipt. En dat zonder verdoving! Het moet
je maar overkomen. Het plantje was met drukkend geweld geplaatst in een grotere pot met
aarde. De poter had geglimlacht alsof hij dacht:
Zie zo die is binnen. Het plantje had hem horen
fluiten. En inderdaad: het plantje staat binnen
en wel in een warme tuinkas. Maar wat moet
hij? Hij kan na het bloeden enkel nog opnieuw

groeien en bloeien. Daar moet hij het meedoen.
Het plantje zucht als het beseft wat hem is overkomen. Maar goed: niks aan te doen, het leven
gaat verder.
Inmiddels is het plantje groot geworden. Tot
veel genoegen van de planter. Bloemetjes
tooien zijn kruin. Het plantje krijgt veel bezoek
en bekijk. Een prijskaartje staat tot zijn ongenoegen naast hem in de grond. Alsof hij zo maar
verhandeld kan worden. Als een dier, dat verkocht gaat worden voor de slacht! Het plantje
moet er niet aan denken, dat hem dat zou
kunnen overkomen! Een chique dame houdt
halt bij het plantje en zegt: wat een schattig
plantje toch…. die wil ik hebben. Hoe heet ie?
De planter grijnst en zegt: “mevrouw op het
bordje naast het plantje staat: mentha spicata”.
“O “jubelt de vrouw “zo’n sierlijk plantje met
zo’n mooie naam heb ik altijd willen hebben”.
Met groots gebaar legt zij enkele euro -tjes in de
hand van de planter, groet en verdwijnt.
Het plantje begint aan zijn laatste reis op aarde.
Het heeft in de auto een plaatsje gevonden
op de stoel naast de dame. Wat gaat er met
dat plantje gebeuren? Thuisgekomen plant de
vrouw het plantje in de border van haar tuin.
Daar mag het plantje de rit naar de voltooiing
volbrengen. Elke dag komt de vrouw op bezoek.
Een pijnlijke geschiedenis, want elke keer knipt
zij enkele blaadjes van haar steel. De blaadjes
worden daarna in een kopje gelegd met heet
water er overheen. ‘Wat een lekkere munt thee’
hoort het plantje haar zeggen. Inwendig rommelt het in de nieren van het plantje nu haar
leven op aarde ten einde loopt. Uiterlijk staat
het plantje er nog fris en vrolijk bij, want één
gedachte houdt haar staande en dat is: waar ik
al niet goed voor ben.
Sipke

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 1 augustus 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. Jan Kooistra
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. Dunnewind dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Metselaar

Kerkdiensten 8 augustus 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. A. van de Wetering
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. Woudt dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M. Gaastra
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 diensten zijn 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

“Oud ijzer en recycle actie”
Op de laatste zaterdag van de oneven maanden organiseert belangenvereniging Oosteinde een
oud ijzer en recycle actie.
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.

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

Lappenmand
zomerconcerten in
Ruinerwold
Lullabies en nachtmerries- wiegeliedjes na de winterslaap met sopraan Sinje Kiel en David van Ooijen
op gitaar en luit is het eerste van drie zomerconcerten bij museumboerderij Karstenhoeve in samenwerking met de Markiezin van Drenthe.
Zondag 1 augustus 2021, aanvang 15:00 uur (museum open vanaf 14:30 uur)
Museumboerderij Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21 in
Ruinerwold

Toegang €15,- contactloos en met pin te betalen bij
de ingang. Jongeren tot 16 jaar gratis.
Na afloop is er gelegenheid de museumexpositie te
bezoeken!
Reserveren is noodzakelijk i.v.m. beperkt aantal
bezoekers en het afstand houden.
Aanmelden kan via info@karstenhoeve.nl of bij
markiezinvandrenthe@gmail.com.

Uw partner voor:

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Voor meer informatie over thuiszorg
van Noorderboog kijk op de website
of bel 0521 – 38 55 90.

Zorgen wij gewoon voor!

www.noorderboog.nl/thuiszorg

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

OOK ADVERTEREN?
Kijk voor meer informatie op
WWW.OPTWOLD.NL

