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Het Ambacht open

Na de maandenlange verbouwing is het dan
eindelijk zo ver, Het Ambacht Ruinerwold mag
open! Eind augustus 2021 zijn wij, Nick en Rosa,
ingetrokken in het voormalige warenhuis Visscher
aan Dijkhuizen 42.
In december zijn we gestart met de dagbesteding
om samen met de deelnemers toe te werken naar
de opening van de verswinkel, brasserie en bierbrouwerij. Na het harde werk van de deelnemers
kunnen wij met blijdschap zeggen dat maandag 7
februari de deuren openen. We zijn ontzettend blij
en dankbaar voor de hulp die we gekregen hebben
van vrienden, buren, dorpsgenoten en familie. Zonder deze hulp het afgelopen half jaar hadden we het
mooie eindresultaat niet bereikt.
We kunnen niet wachten om het boerenverhaal te
vertellen en onze producten te presenteren.
In de verswinkel verkopen wij onder andere kaas
van familie Schoonvelde, eigen bereide noten,
zuivel van Woldzuivel, rundvlees van onze koeien en
Black Angus vlees van de familie Nijstad uit Echten,
vlees van pluimveeboerderij Laarman en varkensvlees van Friberne.
De bierketels staan aan, dus binnenkort kunnen we
eigen, op locatie gebrouwen bier aanbieden. Hiernaast bieden wij allerlei streekproducten aan en
maken wij cadeaupakketten. De bakkerij in Het Am-
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bacht wordt samen met Bakkerij Strampel opgezet
zodat u kunt genieten van vers brood en banket. De
kok van Het Ambacht, Johan de Leeuw, zal samen
met de deelnemers de gerechten in de brasserie
voor u bereiden.
We nodigen jullie van harte uit om vanaf de week
van 7 februari langs te komen voor boodschappen
of een kop koffie met een zelfgemaakt stuk taart.
In het voorjaar zullen we (als de pandemie ontwikkelingen het toelaten) nog een groots openingsfeest
geven.
Ons team verwelkomd u vanaf 7 februari graag!
Nick en Rosa

Duurzame dromen
Welke inwoner van ons land
heeft nog duurzame dromen
steekt de kop niet in het zand
Welke inwoners van ons land
lezen een overzicht in de krant
waar ze mooi mee weg komen
Veel inwoners van ons land
willen wel duurzamer wonen
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Kopij inleveren voor vrijdag 18 februari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜ 9 februari VCR HS1 – SCS HS2, 20.45 uur Sporthal
➜➜ 14 februari Klaverjassen en jokeren, 19.00 uur
kantine VVR
➜➜ 15 februari Klaverjassen, 19.30 uur
Dorpshuis Berghuizen
➜➜ 17 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, culturele
commissie, 19.00 uur de Klok
➜➜ 22 februari Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
➜➜ 25 februari KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
➜➜ 28 februari Klaverjassen en jokeren, 19.00 uur
kantine VVR
➜➜ 8 maart
Klaverjassen, 19.30 uur
Dorpshuis Berghuizen
➜➜ 8 maart
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
➜➜ 9 maart
VCR HS1 – Unicus HS2, 20.45 uur
Sporthal
➜➜ 12 maart VCR DS1 – Rovoc Ds2, 19.00 uur Sporthal
➜➜ 14 maart Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
➜➜ 16 maart VCR HS1 – Haulerwijk HS2, 20.45 uur
Sporthal
➜➜ 22 maart Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
➜➜ 24 maart Vrouwen van Nu Ruinerwold, Notariaat
Stotijn, 19.45 uur de Klok
➜➜ 25 maart KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
➜➜ 26 maart VCR DS1 – Sudosa-Desto DS7, 20.30 uur
Sporthal
➜➜ 26 maart Inzameling oud ijzer, 09.00 – 12.00 uur
Wolddijk 31
➜➜ 28 maart Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
➜➜ 29 maart Klaverjassen, 19.30 uur
Dorpshuis Berghuizen
➜➜ 30 maart VCR HS1 – AFC HS2, 20.45 uur Sporthal
➜➜ 5 april
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
➜➜ 5 april
Vrouwen van Nu Ruinerwold, Samen met
Oosteinde “Duo Een&Ander is geregeld”,
19.45 uur De Klok
➜➜ 11 april
slotavond klaverjassen en jokeren,
19.30 uur kantine VVR
➜➜ 19 april
Klaverjassen, 19.30 uur
Dorpshuis Berghuizen
➜➜ 22 april
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
feestavond, 19.00 uur de Klok
➜➜ 26 april
Klaverjassen, 19.30 uur
Dorpshuis Berghuizen

Red ook levens!
Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand
binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit.
Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.
Ook jij kunt helpen!
Als burgerhulpverlener vergroot je de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Jij start
met reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te redden!
Kun jij reanimeren? Ben je 18 jaar of ouder. Word
burgerhulpverlener! Meld je aan op www.hartslagnu.nl.
Wil je helpen maar kun je nog niet reanimeren.
Stichting Reanimatie AED Ruinerwold e.o. geeft
weer reanimatie cursussen in Ruinerwold, Berghuizen en Oosteinde. Voor zowel opleiding als herhaling. Gegeven door een gecertificeerde instructeur
van de Nederlandse Reanimatie Raad. Indien u
burgerhulpverlener wordt na de opleiding wordt de
opleiding u aangeboden, anders zijn de kosten 25
euro. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de vervanging van AED’s.
Opleiding/herhaling Reanimatie en AED
Tijd van 19.30 – 22.00 uur.
Wo. 23 februari De Kolonie in Oosteinde
Ma. 28 februari De Barg’n in Berghuizen
Wo. 30 maart De Buddingehof in Ruinerwold
Di 27 september De Kolonie in Oosteinde
Wo. 5 oktober De Barg’n in Berghuizen
Do. 17 november De Buddingehof in Ruinerwold
Voor meer informatie en opgave via Sienette van
het Hof schmieren@hotmail.com of telefonisch
0522-452566.

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 13 februari 2022

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

Kerkdiensten 20 februari 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. P.K. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Gosker

De gehele tuinbemesting is er weer,
o.a. kalk, kunstmest, potgrond
het hele jaar door
Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Vogelvoer - buitenvoedering
Compost - championnemest koemest - kippenmestkorrel

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

		
		
		
		
		
		

graszaad: doorzaai of vernieuwen
Strooizout
Diervoeders
strooisel
landbouwplastic
Plosplanpalletkorrel
Carbid
www.agrarisch-drenthe.nl

Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

Uut de tied komen.
Het zangvogeltje zit hoog in de boom en is zich van
geen kwaad bewust. Het vogeltje is blij en fluit. Een
grote vogel, een ekster, komt aangevlogen en maakt
een ingreep in het leven van het haantje. Er is voor het
beestje maar één mogelijkheid en dat is: zien, dat je
wegkomt. De kleine vogel vliegt weg en wordt achtervolgd door de vogel met de witte en zwarte strepen op
zijn verendek. Met een duikvlucht maakt het vogeltje
een verkeerde wending en raakt de ruit van een huiskamer. Het goudhaantje valt met een gebroken nek op de
grond. Het vogeltje is ‘uut de tied’. Zo’n mooi vogeltje,
toch! De eigenaar van het huis ziet het gebeuren, hij is
verdrietig en besluit de vogel een nieuw leven te geven.
Een preparateur zet het vogeltje op een stokje en vanaf
dat moment staart het op de vensterbank naar buiten
en is het alsof het haantje verlangt naar een ander en
beter leven dan wat hem is overkomen. Het goudhaantje leeft. Hoe? Dat weet niemand, maar in de gedachte
van ieder mens, die zoiets tragisch ziet gebeuren, blijft
het vogeltje met de prachtige kleuren en zijn zang alle
dagen leven zolang die mens blijft ademen.
Wat een mooie en dode vogel. ‘Natuurlijk heeft dat
vogeltje iets als een gedachte gehad anders was het
toch niet weggevlogen?’ De vogel blijft maar voor
zich uitstaren. Zijn veertjes vallen mooi over elkaar,
zijn oogjes kijken teer en het lijkt wel of zijn bekje
heel zachtjes vraagt om een klein kusje. Niet aanraken, zegt een stem in de mens, maar hoe graag zou
hij niet het vogeltje in zijn hand willen nemen en het
laten weg vliegen naar de grote ruime hemel. Dat kan
niet, zegt zijn menselijk verstand. Maar laat de mens
eens redelijk denken: wat niet kan, dat is nog nooit
bewezen. Natuurlijk kan het niet zoals in de tijd van
eens. Het binnenste in de vogel is weggehaald, maar
de preparateur heeft er wel voor gezorgd, dat de
uitstraling van de vogel gebleven is. Wat is belangrijk
in een leven: wat de mens ziet of wat de mens niet
ziet. Alle mensen, alle dieren, alle dingen raken ‘uut
de tied’, maar het is ook belangrijk, dat de mens zich
realiseert, dat ‘uut de tied’ hem ‘in de tijd’ brengt. De
mens plant en oogst, koopt en verkoopt, slaapt en
wordt wakker en dat gebeurt in de tijd. Tijd, die heel
kort is, zoals het korte stukje tijd, dat het goudhaantje
gebruikte in zijn vlucht voor het kwade, dat er zomaar
was. ’Uut de tied komen’ is het laatste, maar in de tijd
is het eerste, is leven. Ontwaken uit een nare droom
als ‘in de tijd komen’ is het mooiste dat een mens
overkomt. Het is niet uit, maar het is in. Dat wisten
onze katholieke, doopsgezinde, gereformeerde en
hervormde voorouders. Zij allen baden vanuit hun

eigen traditie: ‘in tijd en eeuwigheid beiden’ . Zij lazen
dat in de vertaling van de bijbel in hun tijd en zij beleden daarmee, dat God ons moge sparen.
Sipke

Blijdenstede komt
dankzij zwijgende
meerderheid?
Ruinerwold 31 januari 2022 – De serieuze oproep van
het CDA om terug te gaan naar de tekentafel en een
passend alternatief te vinden voor het torenhoge
gebouw aan Dijkhuizen heeft geen gehoor gekregen
in de Raadsvergadering van 27 januari. Blijdenstede
gaat komen. En dat is volgens gemeentebelangen
met dank aan de zwijgende meerderheid gelukt.
Het CDA heeft in de Raadsvergadering van 27 januari
nogmaals benadrukt dat het proces voor de komst
van Blijdenstede allesbehalve zorgvuldig is doorlopen. Naast de extreme hoogte (meer dan vier verdiepingen) wat compleet buiten het dorpse beeld valt,
waren er nauwelijks inspraakmogelijkheden voor
burgers.
Bovendien werd de inwoners min of meer verweten
dat zij ‘te laat zouden hebben gereageerd’. Het CDA
vraagt zich dan ook echt af hoe serieus inwoners nog
worden genomen.
Daarnaast deed Pieter Groot van Gemeentebelangen
een gevaarlijke uitspraak. Volgens Gemeentebelangen is er een zwijgende meerderheid die je ook een
stem moet geven. Dat was voor hun de reden om
voor te stemmen. Conclusie: als je je stem niet laat
horen ben je dus automatisch voor? Wordt hier nu
een nieuwe trend ingezet waarin gemeentebelangen
centraal staan? In plaats van die van de burgers?
De impact van de zwijgende meerderheid is groot. En
kan dus blijkbaar worden gebruikt om dingen erdoor
te drukken. Dat betekent dat je als inwoner dus flink
vinger aan de pols moet houden om alle gemeentelijke plannen te kennen en te volgen. Want voor dat je
het weet staat er een torenflat in Zuidwolde, of is de
drukke verkeersader door De Wijk een feit. Immers,
wie zwijgt stemt toe.

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.

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!
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

Jubilarissen bij de
Vrouwen van Nu
De voorzitter Alida Rooze heeft de jubilarissen
bezocht. Aaltje Ridderman, Alie Echten en Alie de
Best zijn 60 jaar lid van de vereniging. Zij ontvangen
een oorkonde, een kan of vaas en een roos. Hennie Oosting, Anneke Everts en Roely Wesseling zijn
55 jaar lid. Deze dames hebben ook een oorkonde,
een roos en een vaas gekregen. De kan/vaas heeft
een inscriptie met 60 of 55 jaar erin en het embleem
van de Vrouwen van Nu. Anja Zantinge heeft een
korenaartje opgespeld gekregen. Anja is 25 jaar lid.
Zij ontving een oorkonde en een roos Normaliter
worden er tijdens de jaarvergadering een ééndagsbestuur gekozen. De jubilarissen hebben het
ééndagsbestuur getrokken uit een mooi kistje. Zo
zijn de leden er bij betrokken en wordt het ééndagsbestuur niet door het bestuur gekozen. Alie Bork,
Alie Pruntel, Harmke Slomp, Jannie Timmerman en
Jannie de Vries , alie Stam is reserve.

Bridge uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 2 van de bridgeclub Ruinerwold van maandag 31 januari 2022.

Lijn A;
1
2
3
4
5
6
6
8

J de Boer & G Wassing		
O Hobma & J Vedder		
R v Ommen & M Velthuys		
H & P Bennink		
J & J Scholte Albers		
J Mansier & J Inberg		
R Nijland & J Schuphof		
J Bennink & L Drost		

Lijn B;
1
2
2
2
5
6
6
8
9
10

A Flier & L Stolte		
M Blaauw & A Bijker		
M Hoogeveen & J Doorn		
S Hempen & G Scheper		
L Tissingh & L vd Molen		
A Kreulen & P Drost		
M Vedder & H Toet		
A Ridderman & J de Vries		
R Knippels & A Beltman		
L Boerhof & M Brals		

70.83%
63.33
54.17
51.67
45.00
42.50
42.50
30.00

63.13%
55.00
55.00
55.00
50.00
47.50
47.50
43.75
42.50
40.63

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Werkgroep
eikenprocessierups bestrijding
Dinsdagmiddag 2 febr. hebben leden van de werkgroep Eikenprocessierups Bestrijding Ruinerwold,
bij wijze van uitzondering, 5 extra koolmeeskasten
geplaatst op het erf van het Thomashuis aan het
Dijkhuizen.
Miriam en Stephan, die de leiding hebben in het
Thomashuis, waren net als de bewoners erg blij
met de extra kasten. “We kunnen de bewoners niet
uitleggen dat ze niet mogen reageren op de jeuk
veroorzaakt door de rups”.
Het erf rond het Thomashuis heeft veel eikenbomen
en de bewoners ervaren veel overlast. Het beleid
van de gemeente laat niet toe dat er op privéterreinen wordt bestreden. Alle kosten van de bestrijding
komen voor eigen rekening. De werkgroep WEB had
nog enkele kasten op voorraad en daarom is besloten deze in te zetten bij het Thomashuis.

Vorig winter zijn er 110 kasten geplaatst door de
werkgroep. Uit onderzoek bleek dat in 75 % van de
kasten activiteit is geweest. Nestelen met broedsels, maar ook als veilige plek om te overnachten of
om beschut te zijn tegen weersinvloeden. Heel veel
particulieren nestkasten hebben geplaatst.
Deze week is de jaarlijkse vogeltelling gehouden.
De koolmees schijnt naast de huismus en de merel
veelvuldig voor te komen.
Alle kasten zijn schoongemaakt en klaar voor het
nieuwe seizoen.

Bestel uw brood van de warme bakker
Steenbergen en ontvang de 2e gratis!
Zoals u ongetwijfeld weet verkopen wij al jaren brood van
warme bakker Steenbergen uit Meppel. Deze leuke
aanbieding geldt alleen voor de ronde busbroden en loopt
tot 20 februari ’22.
Voor 12:00 uur besteld is de volgende dag ophalen.
Bestellen uitsluitend via de mail:
koetsier.ruinerwold@coop.nl

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 12 februari

Coop S.Koetsier&Medewerkers
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111

Boodschappen laten bezorgen?
Kijk op: Cooponline.nl

