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Volgend nummer 
verschijnt 

6 april 2022
Kopij inleveren voor vrijdag 1 april 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Zaterdag 2 april van 12.00 - 16.00 uur openen Hair Pro-
fessionals en Hair By Fenna de deuren voor iedereen! 
Kom gezellig even een kijkje nemen in deze salon?  Vanaf 
1 januari dit jaar richt Monica Oostra, eigenaresse van 
Hair Professionals zich alleen nog maar op haarwerken. 
Daarnaast verkoopt ze speciale mutsjes in allerlei kleuren 
voor mensen die chemo-behandelingen moeten onder-
gaan. Ze stopte met de kapperszaak en vond in Fenna 
Brugge een geschikte partner om de salon voort te zetten.  
In het naastgelegen pand, in de voormalige directeurswo-
ning aan Dijkhuizen 92 is Brugge sinds januari actief met 
haar kapsalon Hair By Fenna. Twintig jaar geleden zette 
ze de eerste schreden in het kappersvak. Om vervolgens 
ruimschoots ervaring op te doen bij diverse salons.  
Door alle corona perikelen was het nog niet van een 
officiële opening gekomen. Daarom is er op 2 april een 
‘Open Huis’ op Dijkhuizen 90 en 92 in Ruinerwold. Zodat 
iedereen even kennis kan maken en het resultaat kan 
bewonderen.

Open huis2
a p r i l

Gezocht
Beste mensen uit Ruinerwold e.o. 
Ik zou graag willen weten of er belangstelling is om eens 
per week of 14 dagen op een middag of avond te gaan 
tafeltennissen in de Buddingehof te Ruinerwold. Niet om 
te presteren maar gewoon voor de gezelligheid samen 
een balletje te slaan. Natuurlijk kan iedereen daaraan 
meedoen; jong, oud, man, vrouw. Maakt niet uit. Laat 
mij het eens even weten via lexkruger@outlook.com
Ik hoop op veel belangstelling

Bedankt
Wij willen de Hervormde kerk Blijdenstein heel hartelijk 
danken voor de grote gift die wij hebben ontvangen voor de 
buurkamer “Buddingehof”. Hierdoor is het mogelijk om de 
buurtkamer draaiende te houden. Wij zijn er wel heel erg blij 
mee. Kom gerust een keertje langs.
Hartelijke groet Albertje Visscher en Ina Mannes tel. 
0522-481978 of 0645867366

Antiek- en curiosaveiling
Zaterdag 2 april 2022 wordt de deel van De Karsten-
hoeve weer omgetoverd tot veilingzaal. Vanaf 13.00 uur 
kan er worden geboden op de vele kavels. Ook deze keer 
zijn er veel mooie, interessante goederen ingebracht 
om van eigenaar te wisselen. Benieuwd of er wat voor u 
tussenstaat? Kom dan een kijkje nemen in de schuur van 
de boerderij, daar staan alle kavels uitgestald. Vazen, 

De koeien weer naar buiten
De boomgaardbomen staan in bloei
beloven zomer, volle manden
weilanden vol met koe-geloei

De boomgaardbomen staan in bloei
en de takken van de snoei
mogen in het Paasvuur branden

De boomgaardbomen staan in bloei
beloven zomer en volle manden
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schalen, lampen, servies, schilderijen enz., kortom voor 
elk wat wils. En staat er wat voor u bij, doe eens een 
bod en wie weet… Dit is dé kans om een uniek stuk te 
bemachtigen!
Bezichtiging van de goederen: vrijdag 1 april van 18.00 
uur tot 20.00 uur en zaterdag 2 april van 10.00 uur tot 
12.30 uur. De veiling begint om 13.00 uur.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of tel 0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 23 maart Modeshow “De Smederije”, 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 24 maart Vrouwen van Nu Ruinerwold, Notariaat 
Stotijn,19.45 uur de Klok

 ➜ 25 maart KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur 
De Kiosk

 ➜ 25 maart  Tuinkring, inzameling gereedschap om 
te slijpen

 ➜ 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

 ➜ 28 maart Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 28 maart Tuinkring, ledenvergadering, 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 29 maart Klaverjassen, 20.00 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
 ➜ 2 april Speeltuinvereniging Palmpaasoptocht, 

14.00 uur Buddingehof
 ➜ 4 april Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜ 5 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, Samen met 

Oosteinde “Duo Een&Ander is geregeld”, 
19.45 uur De Klok

innerlijk instinkt. Jouw jongen worden mijn haasje. 
De grutto denkt diep na. Waarom ben je zo agressief? 
De vos gaat bij zichzelf te rade. Na een lange tijd van 
wikken en overwegen zegt hij: ‘ik ben zo agressief ge-
worden, zelfs op mooie vogels zoals jij, omdat de jager 
mij steeds op de hielen zit’. Denkt de jager dan niet na 
antwoordt de grutto. Nee, zegt de vos, want de jager is 
een mens en die denkt steeds aan zichzelf. ‘Heb je die 
mooie vliegtuigen onderweg niet opgemerkt en zie je 
dan niet de vele machines in jouw woongebied’. Ver-
draaid, denkt de grutto, dat neemt elk jaar toe. Juist, 
zegt de vos, de mens van nu denkt niet na, die mens 
handelt alleen maar. De mens is een dier van handel 
en wandel geworden. Dat is hij altijd geweest en dat 
zal hij ook altijd blijven. De grutto is diep geschokt. 
Zijn gedachten beginnen te raderen, de vogel wil al 
het kwade wegkrabben, uitwissen. Radeloosheid krijgt 
greep op hem. Wat heeft die mens toch kwade ge-
dachten zucht de grutto en onwillekeurig denkt hij aan 
zijn reis, dat hij onbekommerd met de thermiek op en 
neer vloog naar een kraambed om zijn jongen groot te 
brengen. Hij is nog enig in zijn soort en ineens overvalt 
hem een gevoel van diep medelijden met de jagende 
mens. Wat zou het fijn zijn is zijn antwoord als jij en 
de jager   gedachteloos zouden kunnen leven zoals ik 
tijdens mijn vlucht. Los van moedwillige gedachten, 
maar open om in beperkte mate te leven. Ja, zucht de 
vos, maar dan moet er eerst bij de mens veel veran-
deren. De mens redeneert in handelen om zelf buiten 
schot te blijven. Kan je dat van een mens verlangen 
vraagt de vos. Ja, zegt de grutto, alle denken heeft zijn 
grenzen.  

Sipke

De jager, de vos en de grutto
Het was een lange tocht over vele bergen en langs 
mooie wolken. De thermiek had zijn werk gedaan en 
de grutto was af en toe in slaap gevallen. Zonder ge-
dachten had de vogel gevlogen, af en toe wakker ge-
schrokken als hij te dicht bij de aarde vloog en scherp-
schutters een aanslag deden op zijn bestaan. Gelukkig 
was de vogel ontkomen en met een paar lotgenoten 
had de vogel een rust plekje gevonden in Nederland. 
Voorouders hadden daar met veel plezier gewoond. 
De vogel was één van de laatste in zijn soort. Jammer 
maar waar. 
Wat doe jij hier, hoort hij bij zijn landing iemand zeg-
gen. Het is de vos, die hem op staat te wachten. Heb 
je moeite met mij, zegt de grutto. Nee, zegt de vos, 
ik heb alleen maar honger en begrijp goed, dat als je 
jongen krijgt ik jouw jongen opvreet. Dan kijk ik niet 
naar de pracht van een vogel, maar luister ik naar mijn 



ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

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

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 27 maart 2022
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur dhr. N. vd Veen, predikant in opleiding
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur  ds. R. Kloosterziel

Kerkdiensten 3 april 2022
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. D. vd Meulen
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur dhr. F. Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur gemeente vult de dienst zelf in
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten-Ruhrwiem

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Jurgen Lucas keert 
terug bij selectie KIOS
Met ingang van het nieuwe seizoen keert Jurgen 
Lucas terug naar KIOS. De 31-jarige Ruinerwoldiger is op 
dit moment trainer bij Thrianta 1 in Hoogeveen, maar wil 
graag weer binnen de lijnen actief zijn en hoopt dit bij de 
selectie van KIOS te kunnen doen. 
Jurgen Lucas is absoluut geen onbekende in korfballend 
Ruinerwold. Hij heeft al meerdere seizoenen bij de Spek-
braanders gespeeld, stapt binnenkort in het huwelijks-
bootje met KIOS 1 speelster Janneke de Lange en staat 
bekend om zijn zeer zuivere afstandsschoten. 

KIOS is verheugd met de terugkeer van Jurgen en wenst 
hem nog veel succes met de laatste wedstrijden bij KV 
Thrianta.

Oldtimerdag Ruinerwold 
geeft vol gas
Het draaiboek voor Oldtimerdag Ruinerwold is weer 
afgestoft en uit de kast gehaald. Door covid-19 kon het 
evenement de afgelopen jaren niet doorgaan. De laatste 
editie dateert van 2019. Maar het bestuur heeft er alle 
vertrouwen in, dat het dit keer wel door kan gaan. Op 
zaterdag 20 augustus moet de 28e editie plaatsvinden.
Er is overleg geweest met Gemeente De Wolden. Dat le-
verde een positief gesprek op. Daarom wordt er binnenkort 
een vergunning aangevraagd. ‘We willen inzetten op een 
normale doorgang’ vertelt voorzitter Edwin Weide. ‘Nu de 
maatregelen grotendeels zijn opgeheven geven we vol gas!’.

Zien en gezien worden
‘Zien en gezien’ worden is na al die jaren nog steeds het 
motto van het gratis te bezoeken evenement. En aan die 
succesvolle formule wordt uiteraard niet of nauwelijks 
meer getornd. Wat in ‘93’ begon als een piepklein oldti-
mertreffen als een gecombineerde activiteit op Monumen-
tendag van de Stichting Historie, is inmiddels uitgegroeid 
tot een niet meer weg te denken evenement met vijftien-
honderd voertuigen en ruim twintigduizend bezoekers.

Grootste en gratis openlucht evenement
‘De Oldtimerdag hier in Ruinerwold is een van de groot-
ste en gratis te bezoeken evenementen op dit gebied 

van ons land’ meent Henk Westerbeek, stichtingsbe-
stuurslid, en man van het eerste uur. Het geheim! ‘De 
gemoedelijkheid en laagdrempeligheid. Je kunt hier op 
je gemak de boel bekijken en een praatje maken met de 
bezitters van de oude voertuigen. De man die het hele 
jaar aan zijn solex heeft lopen sleutelen is hier net zo 
belangrijk als de eigenaar van een T-Ford uit de jaren 
twintig. Dat verklaart gelijk ook waarom heel veel bezit-
ters van voertuigen elk jaar terugkomen’. 

Om het evenement in goede banen te leiden wordt het be-
stuur bijgestaan door ongeveer honderdvijftig vrijwilligers. 
‘Zijn ze allemaal weer van de partij dit jaar, dat is ook wel 
weer spannend! Zo geeft Weide toe. Net als de inschrij-
vingen voor deze dag. Hoe staan de mensen er in na de 
corona-crisis. We gaan het zien straks! Aan ons zal het niet 
liggen. “We zijn positief gestemd en gaan er vol voor!’.

Plandelen
Het was tien jaar geleden al bekend als troeptrimmen. Nu 
weer helemaal hip: ploggen. Nu ben ik niet zo’n hardlo-
per, wandelen is meer mijn ding. Ook al wandelend kun je 
zwerfvuil oppakken en dan heet het dus plandelen. 

Waarom het vandaag de dag zo hip is? 
We zijn door de pandemie meer gaan hardlopen en wande-
len, vooral toen de sportscholen gesloten waren, om toch 
maar wat aan onze conditie te doen. 
Ook is er meer oog voor de natuur. Zwerfafval is daarin een 
storende factor, bovendien gevaarlijk voor plant en dier. 

Waarom er vroeger dit fenomeen niet bekend was?
Je boterhammetje zat in je broodtrommel, die morgen ook 
weer mee moest. Je dronk onderweg niet uit plastic flesjes, 
die bestonden nog nauwelijks en waren een ongekende 
luxe. Je zag hooguit een appelklokhuis of bananenschil in 
de berm naast het fietspad en dat verteerde vanzelf.

Daarom nu landelijke opschoondagen, waarbij ook de 
schooljeugd betrokken wordt, want jong geleerd is oud 
gedaan. Om zo alle dagen te leren beseffen dat plastic en 
ander afval niet in de natuur thuishoort, maar in de vuilnis-
bak. Weggooien is zonde, zeker onderweg. De lege verpak-
king kan best even in je jaszak of tas mee naar huis om in 
de PMD container te gooien. Mijn droom is dat speciale 
zwerfvuilacties niet meer nodig zijn, omdat er geen chips-
zakjes, mondmaskers, snoeppapiertjes en blikjes zomaar 
achteloos weg gegooid worden.

Dank aan alle ploggers en plandelaars, die dit probleem 
oppakken!

© Gerdina, www.gerdina.nl



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

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

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Zorgen wij gewoon voor!

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

www.noorderboog.nl/thuiszorg

Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl

Vermogensoverheveling
naar kinderen?
Kies voor een gratis
schenkingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner



Bridge-uitslagen
Uitslag van de 4e zitting van ronde 2 van maandag 7 maart.

Lijn A;
1 J de Boer en G Wassing 65.00%
2 O Hobma & J Vedder 59.17
3 J Bennink & L Drost 51.67
3 R v Ommen & L Veen 51.67
5 L Krapels & J Mansier 50.83
6 R Nijland & J Schuphof 42.50
7 J & J Scholte Albers 41.67
8 J Inberg & J ter Heide 37.50

Lijn B;
1 H Reinders & G Bomert 65.00%
2 J Doorn & M Hoogeveen 52.50
3 S Hempen  & H Tissingh 51.88
4 L Boerhof & M Brals 51.25
5 A Kreulen & P Drost 50.00
6 A Ridderman & J de Vries 49.38
7 M Blaauw & R Knippels 48.13
7 M Vedder & H Toet 48.13
9 A Flier & L Stolte 47.50
10 L Tissingh & L vd Molen 36.25 

Weduwnaar
Het overkomt je voordat je het weet,
je denkt dat overkomt een ander.
Men heeft geen idee wat dat betekent,
maar mensen alles is dan anders, en stil .
Het moet je eerst overkomen voor meer begrip,
voor diegene die dat is overkomen.
Eén ding is zeker het overkomt iedereen vroeg of laat,
voor allebei de man of vrouw.
Dan wordt er over je geoordeeld en veroordeeld.
met wat het je doet of hoe je daarmee mee omgaat,
goed of helemaal niet goed.
Eén ding is zeker; het is stil om je heen,
en het wordt steeds stiller,
want dan pas leer je je vrienden kennen en je familie.
Het verwerken kost tijd en veel verdriet,
ook dat ziet men niet,
maar je moet door met het leven,
je moet geven en je moet nemen en dat is het leven.
En dat is er gebeurd, en wordt steeds beter met de hulp 
van God en mijn vriendin.

Henk Coeling

Sponsorloop bij obs de 
Wezeboom in Oosteinde
Donderdag 10 maart hebben de leerlingen van obs de 
Wezeboom meegedaan aan de sponsorloop. 
De sponsorloop is georganiseerd in samenwerking met obs 
de Wezeboom, de ouderraad, speeltuinvereniging Oenze 
Speulplekke en Actief na schooltijd (Gemeente de Wolden).

De opbrengst van de sponsorloop gaat naar de repa-
ratie van het multifunctionele speelveld in Oosteinde. 
Door bodemverzakkingen onder het kunstgras, moet 
het speelveld aangepast worden. Hiervoor is een flink 
bedrag benodigd. 

Het startsein van de sponsorloop werd gegeven door 
Chantal Jurjens en wethouder Egbert van Dijk. Hierbij 
werd bekend gemaakt dat de vijftig leerlingen van obs 
de Wezeboom maar liefst 1100 euro hebben opgehaald, 
een topprestatie! 

De leerlingen liepen om de school heen, een stukje 
door het schoolgebouw en over het schoolplein. Op het 
schoolplein stonden de stempelposten klaar, waar de 
leerlingen hun kaart lieten volstempelen. Het was een 
prachtige dag, alle kinderen van jong tot oud hebben 
een top prestatie geleverd. 

Via deze weg willen we een ieder die een donatie heeft 
gedaan, hiervoor bedanken. 

Startsein van de sponsorloop door Chantal Jurjens en 
Egbert van Dijk – Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Leerlingen fanatiek aan het rennen rond de school - 
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens



T: 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

HUWELIJKSE VOORWAARDEN |  SAMENLEEFCONTRACT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 


