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Speeltuinvereniging de Woldklimmers
Doet mee met NL DOET
Zaterdag 12 maart
09:00 uur tot 12:00 uur
De lente staat voor de deur en graag willen we
tijdens de grootste vrijwilligersactie van Nederland
de speeltuinen in Ruinerwold weer netjes en speelklaar maken!
Wil jij ons helpen met de speeltuin in jou buurt weer
netjes en speelklaar te maken?
Geef je op voor de speeltuin bij jou in de buurt!
In de speeltuinen gaan we onder andere:
- Speeltoestellen schoonmaken
- Onkruid wieden
- Nieuwe beplanting plaatsen
Voor ieder wat wils!
Heb jij tijd en zin om ons een handje te helpen?
Meld je dan nu aan via:
dewoldklimmers@hotmail.com,

|
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23 februari 2022

Ben erg blij dat ik gebruik mag maken van de naam
van de “Stichting Vrienden van Blijdenstein”, vrienden krijgen dan ook een korting van 2.50 euro per
kaart.
Naast dit concert komen op 12 juni The Gents
Vocaalensemble o.l.v. Annemiek van der Ven en
ten slotte op 23 oktober Olga Vocaalensemble een
concert verzorgen.
Uitwaaien
Westenwinden zwaaien
de resten winter uit
laten virussen verwaaien
Westenwinden waaien
we mogen nu weer aaien:
de beste booster voor de huid
Westenwinden zwaaien
de resten winter uit
© Gerdina
www.gerdina.nl

TIP: Geef je op samen met buurtgenoten!

We mogen weer!
Op 6 maart a.s. wordt er in de kerk op “Blijdenstein”
een concert georganiseerd voor “Vrouwenkamerkoor Hera” o.l.v. Raghna Wissink.
In de meegestuurde flyer staat informatie wat er
wordt uitgevoerd en door wie.

Volgend nummer
verschijnt
9 maart 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 4 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜25 februari KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
➜➜28 februari Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
➜➜5 maart
Taxatiemiddag 13.00-16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜5 maart
Inleveren snoeihout, 10-12.00 uur en
13-15.00 uur achter Karstenhoeve
➜➜6 maart
Concert Vrouwenkamerkoor Hera,
15.30 uur Kerk Blijdenstein
➜➜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
➜➜12 maart
Inleveren snoeihout, 10-12.00 uur en
13-15.00 uur achter Karstenhoeve
➜➜14 maart
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
➜➜16 maart
VCR HS1 – Haulerwijk HS2, 20.45 uur
Sporthal
➜➜21 maart
Inloop/infoavond voor leden en niet
leden Memento Mori, 19-20.00 uur
Dijkhuizen 34a
➜➜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
➜➜1 april
Bezichtiging Goederen antiekveiling,
18-20.00 uur Karstenhoeve
➜➜2 april
Bezichtiging goederen antiekveiling,
10-12.30 uur Karstenhoeve
➜➜2 april
Antiek-en Curiosaveiling, 13.00 uur
Karstenhoeve
➜➜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
➜➜16 april
Inleveren snoeihout, 10-12.00 uur en
13-15.00 uur achter Karstenhoeve
➜➜17 april
Paaseieren zoeken 11.30 uur
Karstenhoeve
➜➜17 april
Paasvuur, 20.30 uur Karstenhoeve

Bridge-uistlagen
Uitslag van de 2e zitting van ronde 2 van de bridgeclub Ruinerwold van maandag 7 februari 2022.

Lijn A;
1
1
3
4
5
5
5
8

O Hobma & J Vedder
J Klomp & L Veen
R Nijland & J Schuphof
R v Ommen & M Velthuys
J Bennink & L Drost
H & P Bennink
J Inberg & J Mansier
J & J Scholte Albers

Lijn B;
1
2
3
4
5
6
7
8

R Knippels & A Beltman
M Vedder & M Blaauw
A Flier & L Stolte
S Hempen & H Tissingh
L Boerhof & M Brals
A Kreulen & P Drost
H Reinders & L vd Molen
A Ridderman & J de Vries

58.33%
58.33
50.83
50.00
45.83
45.83
45.83
45.00

59.17%
56.67
55.83
55.00
51.67
45.83
41.67
34.17

Hersenstichting 2022
Ook dit jaar hebben we samen weer een mooi bedrag opgehaald voor de HERSENSTICHTING , dat is
1669.34 euro.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank.
Mooi, dat een ieder zich weer heeft ingezet voor dit
goede doel. Na vele jaren dit te hebben geregeld,
geef ik nu het stokje over aan Gabrielle en Ebel en
wens hun veel succes.
Geesje van den Berg

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 27 februari 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. E. van Beesten
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds. J.H. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds.A. van Setten-Ruhrwiem

Kerkdiensten 6 maart 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. R. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds.

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

Een oude wijze uil.
Hoog in een beukenboom zit een uil. Een kraanvogel zweeft in de lucht, een eekhoorn springt van tak
naar tak en op de grond kruipt iets op weg naar zijn
mierenhol. In de nacht ziet de uil vaak meer, maar
overdag vindt hij over zichzelf nadenken prettig.
Wie ben ik ? Ik zie andere vogels, ik zie dieren, ik
zie mensen, maar wie ben ik. De uil is nieuwsgierig
naar zijn leven en wil net als iedereen graag horen
wat men over hem denkt en zegt. Is het waar wat
men beweert ‘ elk meent zijn uil een valk te zijn’. Is
het dom om trots op jezelf te zijn. Waarom wekt
het bij hem irritatie op als gezegd wordt ‘zo dom
als een uil’ . Voor de mens, die onder de boom voorbij loopt, is het alsof de uil in de top zit te soezen.
Maar schijn bedreigt. De uil denkt na.
Zijn rust en gedachtewereld wordt wreed verstoord
door een elegante dame met de mooie naam
Agatha. Wie zou niet graag Agatha willen heten, niet
beseffend dat in het gewone dagelijkse leven de
naam vervormd is tot Aagje? Bij het passeren van de
boom ziet de vrouw een droevige uil. Het trekt haar
aandacht. Ze vraagt zich af ‘ wat voor soort uil is
het, waarom zit die daar, waar vandaan’. Het zijn de
menselijke vragen van nieuwsgading op het randje
van nieuwsgierigheid. Vragen, die oprijzen als de

Taxatiemiddag bij
Museumboerderij
De Karstenhoeve
Benieuwd naar het verhaal achter uw antiek of
curiosa en wat de waarde is? Zaterdag 5 maart 2022
is er van 13.00 uur tot 16.00 uur
weer de mogelijkheid om deze
voorwerpen te laten taxeren.
Taxateur dhr. Enno de Boer uit De
Wijk is deze middag in de Karstenhoeve aanwezig om wat over
uw eigendommen te vertellen en
de waarde vast te stellen en kunt
u deze (eventueel) inbrengen
voor de antiek- en curiosaveiling
die gepland staat op zaterdag
2 april a.s. Het is uiteraard ook

mens in een luie stoel zit met uitkijk op de straat.
En het wonderlijke feit doet zich voor: De uil voelt
het. De uil stopt met soezen en denken. De uil heeft
vaak die vraag gehoord van ‘ ben je wijs of ben je
dom’. Mensen, die hun nieuwsgierigheid niet kunnen temmen, hun gelijk willen krijgen, hun verhaal
willen komen halen, het klinkt hem zeer bekend
in zijn oren. Agatha :een prachtig mens met een
ideale naam in de betekenis van niet begeren, maar
toch af en toe een nieuwsgierig Aagje. ’Laat me met
rust’ denkt de uil. De uil strekt zich uit, slaat met de
vleugels en vliegt . De vrouw is zeer teleurgesteld en
vraagt zich af ‘waar vliegt de uil naar toe’.
De uil scheert door het bos. Op zoek naar een
andere boom. Aan de rand van het bos heeft hij
een nieuw plekje gevonden. De uil geniet van het
uitzicht en beseft ‘ het is hier nog maar de helft zo
mooi vergeleken bij mijn jeugd’. De mens-hoe die
ook heet- is uit zijn gedachten en het enige wat
hij op die mooie tak nog kwijt wil aan zichzelf is
denk niet aan wat nog binnen te krijgen is, maar
geniet van wat je kan en gekregen hebt. In de
avond van die dag zijn alle dieren in het bos aanwezig toen de uil van hoger hand de onderscheiding
kreeg: een oude wijze uil.
Sipke

mogelijk uw goederen rechtstreeks voor de veiling
aan te bieden. Aanmelden is niet nodig en de taxatie is gratis.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch:
0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21 Ruinerwold.

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.

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

... 491 tegen
Blijdenstede, en toch …
Op maandag 24 januari zijn 491 handtekeningen
tegen de bouw van Blijdenstede aan
Burgemeester Nieuwenhuizen aangeboden.
Daarvoor allen hartelijk dank!
Helaas hebben deze 491 handtekeningen tegen
Blijdenstede niet het gehoopte resultaat opgeleverd voor een kleinschaliger gebouw. Maar juist de
mensen, die hebben gezwegen hebben de doorslag
gegeven, aldus gemeentebelangen. Wie is Gemeentebelangen om de stem van de zwijgende meerderheid te mogen gebruiken. Willen deze mensen dat,
heeft GB hiervoor toestemming, wat is de mening
van deze mensen of willen ze er juist helemaal niets
mee te maken hebben?
Wie zal het zeggen, allemaal vragen waarop we
geen antwoord krijgen.
Feit is wel dat hun stem nu is gebruikt voor Blijdenstede.
Bouwen, bouwen, bouwen … is het woord dat door
iedereen in Nederland wordt geroepen en ook door
de raadsleden van De Wolden. Maar is dan alles
gerechtvaardigd en geoorloofd?
Kunnen eerder opgelegde beperkingen door de
stedenbouwkundige van de gemeente over de max.
hoogte van 12 meter zo verdwijnen? Wethouder
Hempten had daar niet een echt duidelijk antwoord
op.
Jammer maar helaas als je er vlak naast woont, was
de conclusie van de meerderheid van de raadsleden. Het gaat om het algemeen belang.
“Gevoel of verstand”, daar gaat het hier ook om,
stelt Gemeentebelangen. Zij vinden dat smaak en
emotie erbij betrokken worden en dat dit niet bepalend mag zijn voor de bouw van dit complex.
Maar wel de stem van de zwijgende meerderheid?
Wij willen hierbij even rechtzetten dat het in eerste
instantie niet om smaak en emotie gaat, er zijn een
aantal vaststaande feiten (ratio):
– De hoogte, oppervlakte en inhoud
–	het feit dat er vooraf geen contact is geweest met
omwonenden

–	De 4 ingediende zienswijzen van de omwonenden, ondertekend door 30 personen en 2 zienswijzen van inwoners.
De tegenstanders wordt verweten dat men op de inloopavond niet hebben gereageerd, bij wie moesten
ze dat dan doen? Volgens de wethouder zouden er
2 mensen van de gemeente aanwezig zijn geweest
en zou er een bus staan om reacties in te doen.
Wij vragen ons nog toch steeds waar deze personen
waren en waar stond deze bus?
Een fout van de gemeente naar ons idee: zij hadden
moeten aangeven dat er mogelijkheid was om te
reageren en de ambtenaren hadden duidelijk zichtbaar moeten zijn met naambordjes, evenals de bus.
Ook de heer van de Werff senior attendeerde ons
hier deze avond niet op toen wij hem aanspraken
over het te grote gebouw. En de heer van de Werff
junior vertelde dat hij hier niets van wist, hij was
deze avond afwezig.
Bovendien werd deze avond al duidelijk dat er
verschillende meningen waren en verdeeldheid
over Blijdenstede was, dat schreef Peter Nefkens
al in de Mepp. Courant. De schijnbaar aanwezige
ambtenaren hadden dit ook moeten constateren en
doorspelen naar de wethouder. Zij had toen al actie
kunnen ondernemen om het plan te wijzigen en
met de omwonenden in gesprek te gaan.
Er werd niets gedaan. Waarom hebben raadsleden
in aug. 2019 niet gereageerd maar gewacht tot januari 2022? De pot verwijt hier de ketel.
U begrijpt dat wij (en alle tegenstemmers) teleurgesteld zijn over de hele procedure en dat de bouw
van dit appartement van de Raad mag doorgaan.
De stemming van de Raad was 15 stemmen voor en
4 tegen. De 6 raadsleden uit Ruinerwold stemden
als volgt: 3 voor (Gemeentebelangen) en 3 tegen
(2 CDA en 1 PvdA). Dat er in Ruinerwold door raadsleden en inwoners verschillend wordt gedacht over
Blijdenstede is wel duidelijk.
Nu maar afwachten of inderdaad 50% van appartementen, die nu in optie zijn bij Woldenaren ook
door hen worden bewoond, zoals verteld aan de
raadsleden.
Wij betreuren het dat de wethouder en Dumas de
impact op de bevolking voor dit appartement zo
hebben onderschat en niet in staat zijn geweest en

de capaciteiten hebben om een appartementencomplex te ontwerpen, waarbij er minder verdeeldheid in Ruinerwold zou ontstaan.
Een schrale troost is de toezegging van de wethouder dat er een rode beuk voor het gebouw wordt geplant, dat er veel groen komt, dat er zo min mogelijk bomen worden gekapt en anders nieuwe bomen
worden geplant. Wat ons betreft kan er niet genoeg
groen komen: bomen, struiken en bloemen, zodat
wij daarvan kunnen genieten als wij er langs fietsen
en niet hoeven te kijken naar dat grote gebouw met
dat enorme kunstrieten dak.
Ook beloofde zij 8 parkeerplaatsen te realiseren op
de groenstrook van de gemeente, waar nu groenafval wordt gestort. Er komt een nieuwe stortplaats
voor groen.
Ik hoop dat de rust en harmonie in Ruinerwold
terugkeert en dat beschadigde relaties verdwijnen
want we wonen in een prachtig dorp met heel veel
moois. Natuur om te wandelen en fietsen, cultureel
erfgoed, sportmogelijkheden, veel voorzieningen,
winkels en bedrijven en fijne mensen. Laten we
daar samen van genieten, doorgaan en dit alles
koesteren.

Huus voor Sport en
Cultuur ... kosten:
17 miljoen!
Het ambitieuze, prestigieuze, luxe
“Huus voor Sport en Cultuur” (HCS) in
Zuidwolde moet 17 miljoen euro gaan
kosten.
Tijdens de inspraak voor de raadsvergadering van
juni 2019 en tijdens informatiebijeenkomst in maart
2020 spraken inwoners uit Ansen, De Wijk, afgevaardigde van het sociaal domein en ondergetekende
uit Ruinerwold hun zorgen uit over de te bouwen
HCS. De kosten werden toen geraamd op 13,7 miljoen euro.

Er waren veel vragen en opmerkingen, zoals:
–	zijn de financiën van de gemeente De Wolden
werkelijk zo rooskleurig als wordt gezegd, kunnen we daarop vertrouwen en is deze proportionele uitgave verantwoord?
–	de inwoners willen in de toekomst niet geconfronteerd met bezuinigingen en zijn bang dat
door deze hoge investering geen geld meer
beschikbaar is voor overige noodzakelijke (grote)
investeringen in de andere kernen.
–	is een nieuwe bibliotheek haalbaar en noodzakelijk?
–	waarom moet er een gymzaal komen met vaste
gymtoestellen? Dat bevordert de functionaliteit
van de ruimte niet.
–	er werd geschreven dat er een breed draagvlak
is bij de gebruikers. Maar hoe zit dat bij de niet
gebruikers en inwoners van de kernen Koekange,
De Wijk, Ruinen en Ruinerwold (de zwijgende
meerderheid)
–	Wat als het extra geld vanuit Den Haag niet komt
ter compensatie van de jeugdzorg.
–	centralisatie of decentralisatie? Op één plek
14 miljoen uitgeven of op 14 plaatsen 1 miljoen
uitgeven. Het “gemeenschap geld” kan maar
één keer worden uitgegeven. Betrek de inwoners
bij zo’n belangrijke beslissing.
–	Waarom moet er een goede sporthal worden
afgebroken omdat de kleedkamers gedateerd
zouden zijn? Renovatie zou veel goedkoper en
duurzamer zijn: geen bouwafval en gebruik
grondstoffen voor bouwmaterialen, minder
energieverbruik
–	Wat gebeurt er als de bouwkosten blijven stijgen
en het gebouw veel duurder uit gaat vallen?
–	De financiële gevolgen van de corona zijn onvoorspelbaar en draagt grote risico’s met zich
mee voor de gemeente.
Er kwamen geen antwoorden op de vragen en opmerkingen maar de destijds wethouder van “t Zand
deed de uitspraak: “andere dorpen dan Zuidwolde
hoeven niet bang te zijn dat er niets meer voor ze is
en van bezuinigingen is geen sprake”
Eind september 2020 stemde de raad voor het HCS.
Twee raadsleden van het CDA stemden tegen, Jeene
Keizer en Tjalling de Wit. Zij vonden het financiële
risico te groot en zij hebben nu gelijk.
Inmiddels zijn we 1,5 jaar later en is er al bezuinigd
op de bibliotheken en mantelzorg.

Het versleten kunstgrasveld van KIOS annex speelveld van de school zou in 2020 worden vervangen
en is uitgesteld.
Bovenstaande uitspraak van de wethouder gaat dus
nu al niet op. Ook de financiën van de gemeente
bleken niet zo rooskleurig te zijn, waardoor er
vertragingen ontstonden. En het extra geld uit Den
Haag bleek fors minder te zijn. Kortom: er is onbetrouwbare informatie verstrekt.
En nu … is er een extra krediet van 3 miljoen nodig.
Weer een wethouder die roept: we kunnen dit hebben.

En nu moeten de raadsleden in 2 weken beslissen
over het extra krediet omdat het in de Raadsvergadering van 17 febr. op de agenda staat
De termijn van inschrijving voor aannemers was al
ruim en maand verplaatst naar 14 jan. 2022 omdat
het moeilijk zou zijn een goede offerte aan te bieden.
Er is ook gedegen onderzoek nodig van de Raadsleden om zich te vergewissen van alle cijfers, constructies en geldstromen. Hier moet heel zorgvuldig
naar gekeken worden.

De bouw van dit HSC betekent voor de inwoners
van de Wolden:
17.000.000 : 25.000 = € 700,– pp.
Betrekken we het alleen op Zuidwolde dan wordt
het 17.000.000: 8.000 = € 2.125,– pp.

Stel de besluitvorming over het beschikbaar stellen
van dit krediet uit zodat men voldoende tijd heeft
voor het verzamelen van alle gegevens en er geen
overhaaste beslissingen worden genomen. We krijgen sterk de indruk dat dit plan er zo snel mogelijk
doorgedrukt moet worden.

Wat zouden de raadsleden doen als dit hun eigen
gekochte huis betreft en blijkt dat de kosten van de
verbouwing 20% hoger uitvallen. Kijken, waar je
op kunt bezuinigen en het plan aanpassen, zou je
zeggen.
En dan hebben we het nog niet over de exploitatie.
In 2020 waren hier al veel onduidelijkheden over. En
er zijn nog steeds veel onzekerheden, o.a.:
– de hoogte van de fiscale compensatie
– wordt de stichting eigenaar van het gebouw
–	hoe dekt de stichting de kapitaallasten, betalen
zij voor water en energie
–	staat de gemeente borg
–	waar zoekt de raad de dekking van de exploitatiegevolgen
–	onzekerheid gemeentefonds
–	wat zullen de gevolgen zijn van de voorspelde
verhoging van de rentetarieven
–	wat de gevolgen van de explosieve stijging van
de energiekosten
–	de verwachte verliezen van dorpshuizen, sporthallen en zwembaden door verminderde inkomsten tijdens corona.

Waar gaan we dat allemaal van
betalen?

Kunnen de wethouder en de Raadsleden garanderen dat het bij het extra krediet van 3 miljoen euro
blijft? Of blijkt na een jaar dat we weer niet kunnen
vertrouwen op de woorden van de wethouder en de
financiële cijfers?

Zijn de cijfers betrouwbaar?

Mijn voorstel: Speel op safe en houd het bij de renovatie van de sporthal, nieuwbouw van de Boerhoorn en een gymzaal, zonder vaste toestellen.
Qua kosten voor de inwoners het meest veilig en
aanvaardbaar, zeker voor de toekomstige generatie.
En de gemeente houdt voldoende geld in de pot
“algemene reserve” voor tegenvallers.
Trijnie de Boer

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

We gaan wéér klaverjassen!!!
Vrijdag 25 februari, aanvang 20.00 uur
Kantine “De Kiosk”
Inschrijven vanaf 19.30 uur
De klaverjascommissie

Inleveren snoeihout bij
Museumboerderij
De Karstenhoeve
Er kan weer snoeihout worden ingeleverd voor
het paasvuur op 1e Paasdag ( 17 april) op het land
van de fam. Huizingh achter Museumboerderij
De Karstenhoeve. Het paasvuur wordt mede
mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Kleis uit
Ruinerwold.
Snoeihout voor het paasvuur kan worden ingeleverd op :
Zaterdag 5 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur en
13.00 uur tot 15.00 uur
Zaterdag 12 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur en
13.00 uur tot 15.00 uur
Zaterdag 16 april van 10.00 uur tot 12.00 uur en
13.00 uur tot 15.00 uur.
Het snoeihout en takken graag in hanteerbare stukken aanleveren. Boomstronken en stammen zijn
niet toegestaan evenals geschilderd hout, rubber,
kunststof of chemisch afval. De bijdrage in de kosten bedragen € 5,00 voor een kleine aanhangwagen
en € 10,00 voor een grote aanhangwagen of landbouwwagen.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of tel. 0522-481447
Museumboerderij De Karstenhoeve,
dokter Larijweg 21 Ruinerwold.

Klaverjassen bij Café de
Kastelein
Nadat we tijdens de verplichte sluiting in de
corona periode niet konden klaverjassen op
dinsdagen, is het een idee om op vrijdagmiddag
te klaverjassen bij Café de Kastelein.
Uiteraard met lekkere vleesprijzen. We beginnen
om 14:00 en de inleg is €4,- inclusief lekkere kop
koffie en een hapje.
Als er qua sluitingstijden meer mogelijk is, dan overleggen we met de klaverjasclub wat iedereen liever
heeft, dinsdagavond of vrijdagmiddag.

Lijkt het je leuk of wil je meer info? Kom gezellig op
vrijdagmiddag klaverjassen bij Café de Kastelein of
bel naar 0522 48 19 79

Regionaal woningmarktonderzoek laat
behoefte aan meer en
andere woningen zien
De gemeenten, provincie Drenthe,
woningcorporaties en huurdersorganisaties in
Zuidwest- en Midden-Drenthe willen een goed
beeld van de woningmarkt. Om dit in kaart
te brengen is er een woningmarktonderzoek
uitgevoerd.
Er gebeurt veel op de woningmarkt. Nieuwe woningzoekenden melden zich. Verhuizingen over
gemeentegrenzen heen nemen toe. Dit kan leiden
tot grotere concurrentie op de woningmarkt, met
nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld starters, mensen met een laag of middeninkomen en mensen die
met spoed op zoek zijn naar een huis. De veranderende situatie op de woningmarkt vraagt aandacht
en inzet van gemeenten, provincie en corporaties.
De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel,
Midden-Drenthe en Westerveld, de provincie Drenthe en de corporaties Actium, Domesta, Woonconcept en Woonservice lieten een woningmarktonderzoek uitvoeren. Met de uitkomsten gaan ze aan de
slag met een visie en strategie. Dit is voor het eerst
op regionaal niveau en in deze samenwerkingsvorm
gebeurd.

Groei en verandering van
woningbehoefte

De druk op de woningmarkt groeit in de regio
Zuidwest- en Midden-Drenthe. Het aantal (zelfstandig wonende) huishoudens blijft ook de komende
jaren groeien. Mensen wonen langer zelfstandig en
vergrijzing speelt ook een rol, dat vraagt om een
andere woningvoorraad. Daarnaast is migratie een
belangrijke factor achter deze groeiende behoefte
aan woningen. Die migratie komt onder andere
doordat de vergrijzing zorgt voor een grotere vraag
naar arbeidskrachten. Veel huishoudens weten mo-

menteel deze regio te vinden. De druk vanuit steden
als Groningen en Zwolle neemt ook toe.

Omvang van de woningbehoefte

Om aan deze groeiende behoefte te kunnen voldoen, moet er flink gebouwd worden. Tussen nu
en 2030 gaat het om een groei van 2.700 woningen
in de regio. Uitgaand van de verstedelijkingsdruk
vanuit Zwolle en Groningen, kan dat oplopen tot
nog eens 4.400 woningen in de regio (in 2040). Daarnaast ligt er ook nog een grote opgave op het gebied van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Andere factoren die kunnen zorgen voor
extra groei op de woningmarkt zijn: huisvesting van
arbeidsmigranten (minimaal 1.000), statushouders,
studenten en mensen die niet meer permanent
mogen blijven wonen in vakantiewoningen (ruim
1.000). Dit betekent een groei van de woningvoorraad van 5 tot 9%.

Bouwstenen voor actualisatie van
woonvisies

De informatie uit het woningmarktonderzoek gebruiken gemeenten en woningcorporaties om hun
woonvisies te actualiseren.

www.ruinerwold.info
Werkgroep Eikenprocessierups bestrijding

Dinsdagmiddag 2 februari 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.

Elke zaterdag
warme erwtensoep.
Het weer wordt weer kouder en
wat is er dan lekkerder dan een
lekker bord warme snert, gemaakt
door Willem van echte bouillon en
boordevol Lekker van Koetsier
rookworst. En natuurlijk ook onze
bekende spareribs en kippenpoten!

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

Boodschappen laten bezorgen?
Kijk op: Cooponline.nl

