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Gaat niet door

De eerder aangekondigde inloopavond van uitvaartvereniging Memento Mori op maandagavond
17 januari gaat vanwege de corona beperkingen
niet door.
Hopelijk kunnen die op 21 maart en 16 mei wel
doorgang vinden.
U kunt dan zonder afspraak tussen 19.00 en
20.00 uur onze aula binnen lopen voor meer info
over Memento Mori ( Dijkhuizen 34 a )

Esmée Mulder heerst op
NJK zwemmen

|

1 7 d e j a a r g a n g n r. 1

|

12 januari 2022

Op álle wissel- en vrije slag afstanden pakte zij de
kampioenstitel. Op beide rugslag afstanden claimde zij het zilver.
De gedreven Mulder zwemt voor SWOL 1894 uit
Zwolle en combineert wekelijks haar verenigingstrainingen met trainingen bij het OC in Drachten en
bij het Centre for Sports and Education in Zwolle.
De Nederlandse Junioren Kampioenschappen
vonden van 10 tot en met 12 december 2021 plaats
in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in
Eindhoven.

Dry januari
Buienradar doet niet mee
draagt, ondanks dry januari
bakken water naar de zee
Misschien doe jij wel mee…
Veel voornemens zijn cliché
al vergeten in februari
en ik doe weer mee
met gewoon januari

Esmée Mulder is dit weekend bij de Nederlandse
Junioren Kampioenschappen korte baan zwemmen
vijfvoudig Nederlands kampioen geworden.
Met overmacht wist het 13-jarige zwemtalent uit
Ruinerwold liefst vijf keer het goud voor zich op
te eisen. Daarnaast zwom zij zich ook nog eens
twee maal naar de zilveren plak én wist zij meerdere regiorecords uit de boeken te zwemmen.
Mulder was goed voor zeven starts. Zij kwam uit
op de 200 en 400 meter wisselslag, de 100, 200 en
400 meter vrije slag én de 100 en 200 meter rugslag.

© Gerdina
www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
26 januari 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 21 januari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜ 24 januari
➜➜ 25 januari
➜➜ 25 januari
➜➜ 26 januari
➜➜ 28 januari
➜➜ 31 januari
➜➜ 5 februari
➜➜ 8 februari
➜➜ 9 februari
➜➜ 14 februari
➜➜ 15 februari
➜➜ 17 februari
➜➜ 22 februari
➜➜ 25 februari
➜➜ 28 februari
➜➜ 8 maart
➜➜ 8 maart
➜➜ 9 maart
➜➜ 12 maart
➜➜ 14 maart
➜➜ 16 maart
➜➜ 22 maart
➜➜ 24 maart
➜➜ 25 maart
➜➜ 26 maart
➜➜ 28 maart
➜➜ 29 maart
➜➜ 30 maart
➜➜ 5 april
➜➜ 11 april
➜➜ 19 april
➜➜ 26 april
➜➜ 29 april

Vrouwen van Nu Ruinerwold,
jaarvergadering, 19.45 uur de Klok
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
VCR HS1 – Steggerda HS1, 20.45 uur
Sporthal
KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
VCR DS1 – vv Peize DS2, 19.00 uur
Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
VCR HS1 – SCS HS2, 20.45 uur Sporthal
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
Vrouwen van Nu Ruinerwold, culturele
commissie, 19.45 uur de Klok
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur De
Kiosk
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
VCR HS1 – Unicus HS2, 20.45 uur
Sporthal
VCR DS1 – Rovoc Ds2, 19.00 uur Sporthal
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
VCR HS1 – Haulerwijk HS2, 20.45 uur
Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
Vrouwen van Nu Ruinerwold, 19.45 uur
de Klok
KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
VCR DS1 – Sudosa-Desto DS7, 20.30 uur
Sporthal
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
VCR HS1 – AFC HS2, 20.45 uur Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
slotavond klaverjassen en jokeren,
19.30 uur kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
KIOS Klaverjassen, v.a.19.30 uur De Kiosk

Mooi weer
De man had haar gewaarschuwd. ‘Ga niet op de fiets
naar Meppel’. De vrouw keek door het raam en zag
een bleek zonnetje schijnen aan de hemel. Geen druppel water te bekennen. ‘Waarom niet’ zei ze tegen
haar man.’ Het gaat regenen’ zei de man. ‘Hoe weet
jij dat’ antwoordde de vrouw. ‘Het KNMI voorspelde
regen en Piet Paulusma zei het gisteravond ook en die
kan het weten!’ ‘Het KNMI en Piet Paulusma’ smaalde
de vrouw ’het zijn de half goden van de tijd’. ‘Weet je
wat’ zei de vrouw ‘ ik trek een broek aan en ik zie wel
wat er gaat gebeuren’. Vrolijk fietste ze over de fietspaden en langs waterwegen richting Meppel. Het was
koud, maar dat deerde haar niet, je moet tenslotte er
iets voor over hebben en de covid testmaterialen zijn
toch maar een euro per stuk goedkoper dan elders.
Op naar Meppel, de stad van de toekomst!
De vrouw verliet de grote Jumbomarkt. In de
winkel was het een gezellige drukte en hulpvaardigheid van overal. Ze liep naar haar fiets en voelde
de regen. Ze dacht aan de woorden van haar man:
Ga niet op de fiets. In Meppel was geen wandelaar
meer te bekennen en de fietsers zaten voorovergebogen op hun rijwiel en trapten naar huis. Wat te
doen? Kalm blijven, dacht ze bij zichzelf en gewoon
naar huis fietsen. Zo gedacht en gedaan. Thuisgekomen trok ze haar broek uit, trok een jurk aan en zei
voldaan tot haar man: ‘en………’
Haar man keek haar verwonderd aan en vroeg:
‘hoe was de reis?’ ‘Prima’ was haar antwoord.
‘Maar je was nat, het regende toch?’ ‘Nou en….’was
haar antwoord. ‘ Jij houdt steeds rekening met de
weergoden, maar ik niet’. ‘ Zo’ zei de man ‘heeft het
KNMI dan ongelijk gehad’. ‘Nee’ zei de vrouw tegen
haar man ‘ ik had in mezelf een ander praatje met
een andere god’. ‘Hoe?’ vroeg de man. ‘Wel’ zei de
vrouw: ’ik had met mijn God een compromis gesloten. Ik zei tegen hem als ik droog Meppel haal dan
ben ik dankbaar en dat is gebeurd. Dat is toch veel
beter dan al dat plannen en weten’. De man werd
stil . Na een poosje zei hij: ‘weet je wat vrouw, wij
gaan koffie drinken met iets lekkers erbij, dat lijkt
mij veel beter dan al die lege terrasjes in Meppel’.
En zo gebeurde het, dat ondanks de weersverwachting het zonnetje scheen in de huiskamer van de
man met het sombere voorgevoel en de vrouw met
de broek aan, die inmiddels lag te drogen op de
radiator in de bijkeuken.
Mooi weer in eigen huiskamer!
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 16 januari 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W.H.B. ten Voorde
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. E. Woudt
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten-Ruhrwiem
Kerkdiensten 23 januari 2022
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur ds F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds/ de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Ds. L. Karelse

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

Wassenaar ook volgend
seizoen bij VVR
Afgelopen weekend zijn hoofdtrainer Johnny Wassenaar en voetbalvereniging Ruinerwold een nieuw
contract overeengekomen voor het volgende seizoen.
“Ik ben er heel blij mee. Vooral de reacties vanuit de
spelersgroep geven aan dat we als staf goed bezig
zijn”, is de eerste reactie van Johnny Wassenaar. “Ik
ben vorig seizoen begonnen in de wetenschap dat we
veel moesten bouwen aan het team en ook binnen de
club. Dat laatste gebeurt uiteraard door alle vrijwilligers die er elke dag weer staan, maar daarin probeer
ik als trainer ook iets in beweging te zetten voor de
korte en lange termijn.”
Wassenaar ziet dat het eerste elftal mooie stappen
aan het zetten is, maar ziet vooral nog veel groeipotentieel. “Het is een leergierige groep en wat ze op
de trainingen laten zien, zouden ze ook elke week
op de mat moeten kunnen leggen in de wedstrijd.
Dat gaat steeds beter, maar er zijn ook nog genoeg
wedstrijden waarin het er nog niet uit komt. Laatst
bij Donkerbroek kunnen we de tegenstander onze wil
opleggen en ook in de bekerwedstrijd tegen zaterdag
eersteklasser Olde Veste ’54 doen we een uur lang
heel goed mee. Vervolgens zie je afgelopen weekend
dat we het te makkelijk weggeven in de wedstrijd
tegen RKO en achter de feiten aanlopen en het niet
meer kunnen herstellen. Zonde want dat had een
mooie aansluiting bovenin kunnen betekenen.”
Ruinerwold staat momenteel op een 6e plaats in
de 4eklasse A en hoopt na de winterstop nog iets te
kunnen klimmen. Wassenaar geeft aan dat dit zeker
tot de mogelijkheden hoort, tegelijkertijd worden er
ook steeds meer jeugdspelers ingepast en vraagt dit
nieuwe gewenning in het team. “Mooi om jeugdspelers te kunnen laten debuteren en te zien wat het met
zo’n jongen doet. Dit is belangrijk voor de groei van
de speler en club en betekent vaak ook, dat het team
soms wat meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, vandaar dat we wat wisselende resultaten
behalen”.
De hoofdtrainer ziet dat dit ook iets doet naar de
rest van de jeugd. De club groeit als kool en heeft net
zijn tweehonderdste jeugdlid verwelkomt afgelopen
zomer. Er zijn vele nieuwe vrijwilligers bijgekomen
in de volle breedte en het staat bol van activiteiten.
“Elke zondag is een feestje hier, zegt hij glunderend.
De kantine is weer vol op zondag met optredens of
een DJ, voor de kinderen vaak een springkussen en
ook iets om te eten. Ja, heel jammer dat dat nu door-

broken wordt door de corona. Maar goed, zelfs dan
is er nog zoiets als RTV Drenthe en Dagblad van het
Noorden, die met een live-verslag komen. Echt mooi!
Wassenaar zelf woonachtig in Ruinerwold en vader
van 3 meiden, vindt het ook geweldig dat er steeds
meer meiden voetballen binnen de club. “Ook hier zie
je dat het belangrijk is om een eerste dameselftal te
hebben en een doorlopende jeugdlijn in teams. In zijn
begincarrière is hij als trainer bij de dames begonnen
en dat vindt hij nog steeds prachtig.
Keeperstrainer Martijn Hut verlengt ook
Wassenaar zal keeperstrainer Martijn Hut ook volgend seizoen naast zich hebben op de bank.
Hut heeft namelijk ook voor het volgende seizoen
bijgetekend. Met assistent-trainer Rene van Oost zal
de club het gesprek nog moeten voeren, aangezien
hij vanuit defensie op uitzending is in het buitenland.
“Martijn en ik kennen elkaar al aardig wat jaartjes en
we hebben een goede klik. We vullen elkaar mooi aan
en dat is goed binnen de staf”. Ook de samenwerking
met assistent Rene van Oost en verzorger Harm Boer
verloopt goed. “Rene komt uit de eigen gelederen
en staat heel goed in de groep, zo’n verbinding is
heel belangrijk. Daarnaast is Harm dit seizoen nieuw
aangesloten en dat werkt heel prettig. Belangrijk als
de verzorger goed de grenzen kan aangeven bij blessures en herstel. Als trainer wil je toch te gauw en te
graag een speler weer opstellen.”
Momenteel kan de ploeg niet veel doen. Zondag was
de afsluitende laatste training voor de vervroegde
winterstop en net als de rest van voetballend Nederland hopen ze begin januari weer op een normale
manier de voorbereiding op de 2e seizoenshelft te
kunnen oppakken. “Zaaltoernooien zijn er niet en
voor een aantal voetballers is dat op zich wel goed,
dus wie weet wat we de rest van het seizoen nog
kunnen laten zien. Ik kijk er nu al naar uit, maar eerst
even genieten van de kerstvakantie met het gezin
thuis”

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.

Wilt u ook adverteren?
De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Kijk voor meer informatie op

Zekerheid zonder franje!

www.optwold.nl

www.aktienotarissen.nl

Bedankt
Heel hartelijk dank voor zoveel mooie kaarten met
evenzoveel hartelijke wensen t.g.v ons 60 jarig
huwelijk .
Wij hebben er erg van genoten!

Blijdenstede,
mooi plan op de
verkeerde plek!

Met vriendelijke groet!
Piet en Albertien Knol.

De fractie van de PvdA De Wolden
juicht nieuwe bouwontwikkelingen in
Ruinerwold toe

Toekomst trainersduo
selectie KIOS

Het huidige bouwplan Blijdenstede op de voormalige SNS-locatie aan Dijkhuizen wordt echter met argusogen door de fractie bekeken. Waarom zo groot
en zo hoog? Met extra parkeeroverlast en inkijk in
de tuinen van omwonenden. Juist bij inbreiding
moeten initiatieven passen bij de bestaande bebouwing en zoveel mogelijk in overleg met omwonenden gerealiseerd worden.

In deze tijd van het jaar wordt altijd polshoogte
genomen bij de trainers/coaches van de selectie van
KIOS wat hun wensen zijn met betrekking tot het
volgende seizoen. Verlengen ze hun contract? Blijft
de selectie in tact? Allemaal zaken welke samen met
de Technische Commissie van KIOS op de agenda
staat wanneer het nieuwe jaar in zicht komt.
Hoofdtrainer Adri Kok heeft te kennen gegeven zijn
contract met KIOS met nog minimaal 1 seizoen te
verlengen. De oefenmeester uit Tuk heeft het nog
erg naar zijn zin bij de Spekbraanders uit Ruinerwold. Er wordt onwijs hard gewerkt om het doel
van promotie te behalen. Daarnaast is er een goede
klik met de groep en blijven ook alle spelers en
speelsters volgend seizoen bij KIOS. Het proces kan
hierdoor optimaal worden doorgezet.
Trainer/coach Steven Koelma heeft besloten om zijn
contract niet te verlengen. Hij heeft hiervoor als reden gegeven dat hij graag weer in het veld wil staan
in plaats van op de stoel van de trainer. Na twee jaar
trainerschap bij KIOS 2 heeft Steven veel geleerd en
wist hij iedere keer weer een goed presterend team
neer te zetten.
KIOS is verheugd met het verlengen van Adri Kok
en dat de selectie spelers ook volgend seizoen te
schitteren zijn in het KIOS tenue. Afsluitend gaat er
grote dank uit naar Steven Koelma voor zijn inzet
en toewijding binnen de KIOS selectie.
Een speciaal compliment voor onze Technische
Commissie welke dit ieder jaar weer in goede banen
weet te leiden.

De PvdA-fractie ziet graag een lager gebouw, beter
passend op de kavel van 1.343 m2. Het liefst met inbegrip van het ernaast liggende voormalige winkelpand. Hierbij vraagt Mark Turksma zich namens de
fractie van de PvdA De Wolden af, of met het bouwen van deze appartementen (in de hogere prijscategorie) de juiste doelgroep wordt bediend? Voor
(lokale) starters op de woningmarkt is in De Wolden
nagenoeg geen woning beschikbaar. Hier moet
volgens Mark Turksma hoognodig verandering in
komen. Het huidige college heeft het de afgelopen
jaren enorm laten liggen om betaalbare woningen
te ontwikkeling.
We doen een oproep aan de projectontwikkelaar
opnieuw met betrokken partijen in overleg te gaan.
Liever een optimaal plan, wat later gerealiseerd,
dan dit plan groen licht geven.
Mark Turksma, lijsttrekker PvdA De Wolden

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

FLEX-BV?

DESKUNDIG , DOELTREFFEND
EN VOORDELIG:
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Handtekeningen Actie:
Blijdenstede NEE
Op maandag 3 jan. 2022 zijn wij digitaal een handtekeningactie gestart tegen het huidige bouwplan
van het appartementencomplex Blijdenstede op de
hoek Vorenwolde/ Dijkhuizen, de voormalige SNS
bank. Ook is er bij deze nu de mogelijkheid om een
handtekening te plaatsen.
Wij hopen dat u als inwoners van Ruinerwold (18+)
of mensen, betrokken bij Ruinerwold, onze handtekeningen actie ondersteunt. Dit kan:
– digitaal via www.blijdenstedenee.nl
–	de petitie onderaan dit schrijven te ondertekenen en voor 20 jan. 2022 inleveren bij:
– fam. Kroes, Lienkamp 17, 7961 AS, Ruinerwold
–	fam. de Boer, Buitenhuizerweg 10, 7961 LX
Ruinerwold.
Voor de raadsvergadering van 15 dec. 2021 hebben
3 sprekers (tegenstanders Blijdenstede) gebruik
gemaakt van het spreekrecht: Trijnie de Boer, Arno
Kroes en Aniek Snijder.
Naar aanleiding van dit spreken kwamen er vragen
van raadsleden, o.a. van:
-	Mevr. K. Brouwer (CDA) vroeg namens hoeveel
mensen we spreken. We antwoordden dat we dit
niet precies weten. Bij de direct omwonenden
zijn dat 16 adressen, ongeveer 40 personen. Van
de inwoners weten/horen we dat er veel mensen
tegen Blijdenstede zijn. Maar hoeveel precies?
-	Mevr. P. Haanstra (gemeentebelangen) vroeg:
wat zouden jullie dan willen i.p.v. het huidige
plan Blijdenstede? Het antwoord hierop hebben
we op het formulier van de petitie gezet.
Op dit formulier hieronder leest u tevens een korte
inleiding over de ontwikkeling van het appartementencomplex Blijdenstede en de argumenten,
waarom wij tegen Blijdenstede zijn.

HANDTEKENINGENACTIE
BLIJDENSTEDE “NEE “

Korte inleiding ontwikkeling appartementencomplex “Blijdenstede”
-	Rond 2012 komt vanuit de bevolking de wens
voor een appartementencomplex in Ruinerwold.
Er zijn geen appartementen en het zou de doorstroming van betaalbare woningen in Ruinerwold bevorderen voor onze jeugd en ouderen.
Twee inwoners en een ontwikkelaar hebben

een korte inventarisatie van de mogelijkheden
gemaakt en zijn hiermee naar de gemeente
gegaan.
Bij contact met de gemeente bleken er 2 begrenzingen te zijn voor een complex op de hoek
Dijkhuizen/Vorenwolde (oude SNS bank):
• De maximale hoogte mag niet hoger zijn dan
12 meter
• De groenstrook achter de SNS bank is planologisch niet geschikt voor woningbouw
-	In 2017 heeft de projectontwikkelaar van Dumas O.G. B.V. een bouwplan bij de gemeente
ingediend. Met omwonenden is er geen contact
geweest over dit plan.
-	26 augustus 2019 werd er een inloopavond georganiseerd waarbij het plan “Blijdenstede” wordt
gepresenteerd. Geen mondelinge toelichting
maar een brochure en gelegenheid tot verkoopbemiddeling, er kon niet gereageerd worden op
de bouwplannen.
-	Vanaf september 2020: voorontwerp bestemmingsplan lag ter inzage. Vanaf 25 februari 2021
lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.
Zienswijzen/Bezwaren werden ingediend.
-	Mei 2021: omwonenden en inwoners verenigen
zich in “Blijdenstede NEE’
-	15 december 2021: 3 insprekers spreken voor de
raadsvergadering tegen Blijdenstede
-	2 januari 2022 t/m 20 januari 2022: HANDTEKENINGENACTIE “BLIJDENSTEDE NEE”
-	27 januari 2022: Raadsvergadering waarin raadsleden beslissen over Blijdenstede
(Contactpersonen voor nadere informatie: Arno en
Linda Kroes / Kees en Trijnie de Boer)
Op de volgende pagina de petitie ter ondertekening, alleen met jullie stem kunnen we mogelijk
invloed uitoefenen voor de raadsvergadering!
		


Wij zijn tegen de komst van Blijdenstede in zijn huidige vorm, omdat:
- Het complex te hoog en te massaal is en niet past op deze plaats, midden in Ruinerwold
- Het complex de privacy van omwonenden schaadt
-	Het complex niet bijdraagt aan meer betaalbare woningen voor onze jongeren en
ouderen
-	Er geen overleg is geweest met omwonenden en slechte communicatie met de
inwoners
Wij zouden graag willen:
- Een kleinschaliger appartementencomplex op deze plaats van maximaal 12 meter hoog
- Een complex dat aansluit op het karakter van Dijkhuizen
- Meer betaalbare appartementen in dit complex voor onze jongeren en ouderen
- Overleg en betrokkenheid met omwonenden/inwoners
Naam (namen)

Postcode + huisnummer:

Handtekening:

Inburgering compleet?
Goedemiddag,
Als nieuwe bewoner van Ruinerwold, import vanuit
het verre zuiden, lees ik met veel plezier iedere keer
weer de nieuwe berichten, artikelen en dankbetuigingen die de bewoners insturen. Leuk ook om de
advertenties van de lokale middenstand te zien en
hen waar mogelijk te bezoeken/ondersteunen.
Langzaam maar zeker wordt een prachtig dorp als
Ruinerwold met haar omgeving zich eigen. Waar
sommige inwoners geboren zijn en nog steeds terugkomen in Ruinerwold is het voor de nieuweling
kennismaken met de bovenal vriendelijke Drentse
inwoners.
Van een woord van dank en een compliment groeit
normaal ieder mens. Bij deze dus complimenten
voor het iedere keer weer samenstellen van het
nieuwsblad.
Groeten en nog fijne dagen,
Robert Hertogs
Boerpad 2

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

We vonden het fijn dat u in 2021
onze klant wilde zijn.
We hopen u in 2022 natuurlijk weer
bij ons terug te zien.
Wij wensen u veel geluk, gezondheid
en veilige kilometers.

Vijf initiatieven gehonoreerd
in 4de ronde Initiatiefrijk
De Wolden

3. Het repareren van de ijsbaan in Ruinen
De huidige ijsbaan is lek. Om de komende winters toch
de mogelijkheid te kunnen bieden om te schaatsen in
Ruinen is er een oplossing bedacht om een gedeelte van
de ijsbaan te kunnen gebruiken.

Vijf projecten krijgen subsidie vanuit de regeling
“Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021”. In totaal
ontvangen zij € 79.172,-. Met het fonds Initiatiefrijk De
Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden
projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan
de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van
deze vijf projecten bedragen ruim € 180.000,Dit betekent dat met € 56.772,- subsidie, naast de
vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van
bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen
worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren
gekomen.

4. Het aanschaffen van een (2de hands) toiletunit voor
het faciliteren van evenementen in Ruinen e.o.
Evenementen en activiteiten komen ten goede aan de sociale cohesie. Een belemmering om iets groters te organiseren zit vaak in de kosten. Een toiletunit beschikbaar
hebben in het dorp verlaagt de kosten van de organisatie
van het evenement. De Stichting Evenemententerrein
Ruinen wil met het aanschaffen en opknappen van de
unit ten dienste staan van de inwoners en verenigingen
van De Wolden.

De initiatieven
1. Disco zonder beperking in omgeving Ruinerwold;
Doel is om de sociale contacten voor kinderen met een
beperking, die speciaal onderwijs volgen buiten de gemeente De Wolden, te stimuleren. Dit geldt ook voor de
contacten tussen de ouders.
Er zijn binnen De Wolden vrijwel geen activiteiten
speciaal gericht op kinderen met een beperking. Daarnaast willen de initiatiefnemers, daar waar mogelijk,
aansluiten bij activiteiten die door het jongerenwerk
of de buurtsportcoaches worden georganiseerd (bijv.
vakantieactiviteit) zodat parallel aan een activiteit voor
de “gewone” kinderen, er ook een activiteit is voor de
kinderen met een beperking.
De soos (jeugd en ouderen) wordt gedragen door een
groep ouders uit de doelgroep en ondersteund door een
zorgondernemer.
2.Het behouden en doorontwikkelen van de recreatieve functie van Sultansmeer in Oosteinde; en
behoud van de cultuurhistorische waarde van het
gebied
De inwoners van Oosteinde hebben in de dorpsenquête
(onderdeel dorpsvisie) aangegeven dat het prettig wonen
in Oosteinde hoofdzakelijk te maken heeft met de ervaren
rust en ruimte. Het Sultansmeer en tegenoverliggende
terrein van Waterleidingmaatschappij Drenthe vormen
van oudsher een populaire route vanwege de natuur- en
de cultuurhistorische waarde hiervan. Het Sultansmeer
is ontstaan in de laatste ijstijd, zo’n 100.000 jaar geleden. Het is een pingo(ruïne), wat betekent dat een grote
hoeveelheid ondergronds ijs met grof geweld uit de grond
is gekomen en daarbij een randwal omheen een gat in de
grond heeft gecreëerd. Ten oosten resulteerde dit in een
berg, de Sultansberg. Smeltwater vormde aan de voet
uiteindelijk een meer en de eeuwen daarna bouwde zich
daarin een veenlaag op.

5. De restauratie van het kerkorgel in combinatie met
het transformeren van de kerk tot een cultureel
centrum in Blijdenstein
Het kerkorgel, een Van Oeckelen pijporgel, sinds 1872 in
de Bartholomeuskerk op Blijdenstein, dient gerestaureerd te worden. Tegelijk willen het bestuur en de orgelcommissie van de kerk een cultureel centrum maken. Dit
omdat het aantal kerkbezoekers afneemt en de behoefte
groot is om het gebouw en het orgel te behouden.
Het orgel is een cultureel historisch instrument, waarover de commissie voorlichting wil geven aan de inwoners en toeristen en met name leerlingen van Scala en
de basisscholen van Ruinerwold. Het kerkorgel wordt
ook bespeeld tijdens de rouw- en trouwdiensten en bij
andere activiteiten.
Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op
dewolden.nl/initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor
het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact
op te nemen met de dorpencontact-functionarissen van
de gemeente. Dit zijn André Strijker en Riet Muller. Zij
denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw
plannen en het versterken ervan.
U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via
de mail: gemeente@dewolden.nl
Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze
subsidieregeling, neem gerust contact op.
Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen
en organisaties doen een beroep op de regeling. Met
zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort
uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken
van het leven en wonen in De Wolden. Projecten tot
€ 2.000,- kunnen het hele jaar door worden ingediend
en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf €
2.000,- kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei,
1 augustus en 1 november.

www.ruinerwold.info
Inwoner slachtoffer van babbeltruc

Naar aanleiding van een babbeltruc / oplichting op
maandag 3 januari tussen 12:30 en 14:00 uur zoekt
de politie getuigen en camerabeelden. Op genoemde
maandag werd een bewoner van de Mevrouw GelinckVan Kerkwijkstraat in Ruinerwold gevraagd een klein
geldbedrag te pinnen, maar werd het honderdvoudige
afgeschreven. De mannelijke dader vertrok in een donkergrijze Ford Transit bus. Kort erna werd de oplichting
ontdekt.
Als politie willen we natuurlijk deze dader aanhouden.
Om er achter te komen, hopen we op aanvullende
informatie via getuigen en/of camera’s in de buurt. Bent
u of kent u iemand die meer weet over deze dader en
(kenteken van) de bus? Meld u dan alstublieft via een
persoonlijk bericht.

Ronald van der Togt wint met
compagnon prijs Ministeries

Innovatie maakt van iedereen een online-marketeer
Ondernemer Ronald van der Togt (Expertision) uit De
Wolden won onlangs een belangrijke prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft
een geldbedrag van 175.000 euro. Van der Togt won de
prijs in een wedstrijd van het Rijk: MKB!dee.
De ministeries waren op zoek naar vernieuwende ideeën
voor de vraag: ‘Hoe komt een bedrijf aan goede mensen?
En hoe zorg je er als organisatie voor dat medewerkers
hun kennis en vaardigheden op peil houden?’ Samen
met zijn compagnon, Maikel Rondon, bedacht hij het
project ‘Digitalisering in beweging’. Het geldbedrag is
bedoeld om het project daadwerkelijk op te zetten en
ten uitvoer te brengen.
Digitalisering in beweging
Ronald: “Voldoende deskundig en bekwaam personeel
is goud waard voor iedere onderneming. Daar speelt ons
idee op in. Ons project heet ‘Digitalisering in beweging’.
In het kort voorziet ons plan in de behoefte van ondernemers om alle medewerkers in bedrijven actief te betrekken bij online-marketing. Traditioneel houdt een marketingmedewerker of marketingafdeling zich bezig met pr,
communicatie en marketing. De andere medewerkers
zijn niet betrokken bij marketing. Met ons project willen
we hier verandering in brengen. Dit betekent heel concreet dat alle medewerkers van een bedrijf met onlinemarketing aan de gang gaan. Iedereen kan bijdragen.”

Iedere medewerker wordt online-marketeer
Via een leerboek en een online-leeromgeving leren
medewerkers de ins en outs van online-marketing. Ook
gebruiken de medewerkers een speciaal ontwikkeld
marketingplatform waarin zij berichten op verschillende
social mediakanalen plaatsen. Tijdens het leren ontvangen ze gerichte tips. Ze brengen direct in de praktijk wat
ze hebben geleerd. De deelnemers ontvangen na afronding van de leermodules een certificaat. Ronald: ”Met
eenvoudige rapportages via een website en app zien
alle medewerkers de vorderingen. Iedereen kan zich ook
voorstellen wat het met de bekendheid van een bedrijf
doet, als een grote groep medewerkers elke dag berichten de wereld in stuurt.”
Fitnessbranche
Ronald van der Togt en Maikel Rondon richten zich met
hun project als eerste op de fitnessbranche. Hier zijn
meerdere redenen voor:
– de processen in sportscholen zijn redelijk vergelijkbaar;
– de fitnessbranche is hard getroffen door corona;
– veel fitnessclubs willen actiever zijn met online-marketting;
– beiden ondernemers hebben een netwerk in deze
branche.
Ronald: “Twee fitnessondernemers stapten enthousiast
in ons project. Zij kennen hun branche door en door.
Daarmee zijn zij met hun medewerkers belangrijke
adviseurs. We leggen met dit project een stevige basis
in de fitnessbranche. Daarna gaan we door met andere
werkvelden, zoals retail, zakelijke dienstverlening, zorg
en onderwijs.”
Start eerste kwartaal 2022
In de voorwaarden die zijn gekoppeld aan de gewonnen
geldprijs staat, dat het ontwikkelde product uiterlijk
eind 2022 beschikbaar moet zijn. Zo lang denkt Ronald
van der Togt niet nodig te hebben. “We werken er hard
aan en het gaat nu ook snel. We verwachten ons project
‘Digitalisering in beweging’ in het eerste kwartaal van
2022 in de markt te zetten. We werken aan een businessmodel waarin gebruikers een vast bedrag per maand
betalen.”
Expertision
Voor Ronald en Maikel komt het project niet uit de lucht
vallen. Beide ondernemers houden zich bezig met vraagstukken over digitalisering en online-marketing. Maikel
Rondon is werkzaam geweest voor onder meer Reebok
en Fit20. Ronald van der Togt is vanuit zijn bedrijf Expertision werkzaam als organisatieadviseur, bewegingswetenschapper en marketingstrateeg.

Snert

Onze goed gevulde
snert uit eigen slagerij

1 pot

€5,00

nu elke zaterdag ochtend
om 11:00 verkrijgbaar
bij coop koetsier. Op=Op
Koetsier

