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Kopij inleveren voor vrijdag 8 mei 12.00 uur

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

Oldtimerdag Ruinerwold 2020
Oorspronkelijk zou hier een tekst staan met daarin 
de ongewisheid of het evenement wel door zou 
gaan, dat de organisatie wel aan de slag gaat met 
enige voorbereiding mocht het wel lukken, en een 
verwijzing naar een “corona-video” van ons  
(zie https://www.facebook.com/otdruinerwold/).
De persconferentie van de premier van gisteren 
wond er geen doekjes om: “alle evenementen tot 
1 september gaan niet door”.
Het Corona-virus is nog lang niet bestreden.
De Oldtimerdag Ruinerwold gaat in 2020 dus niet 
door, evenals heel veel andere evenementen.
De organisatie van Oldtimerdag Ruinerwold betreurt 
dat dit prachtige evenement in 2020 niet door kan 
gaan, maar we hebben alle begrip voor dit besluit.
Tegelijk beseffen we ons dat de gezondheid van 
iedereen vele malen belangrijker is.
Wij hopen in 2021 de traditie van de Oldtimerdag 
Ruinerwold op de 3e zaterdag in augustus weer 
voort te kunnen zetten. Wij blijven positief, ondanks 
deze tegenslag. U toch ook!
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Oldtimerdag Ruinerwold

Stratenzaalvoetbal 2021?
Dit jaar is er helaas geen stratentoernooi, dus geen 
volle banken in het dorpshuis, geen sportiviteitsprijs, 
geen verloting (die alle jaren mogelijk gemaakt wordt 
door de ondernemers van Ruinerwold en omstreken) 
en geen oergezellige babbels meer achter en voor de 
bar. Wij als organisatie vinden het uiteraard zonde dat 
dit toernooi als een nachtkaars moet doven. Te weinig 
deelname (minder dan 10 teams) betekend voor ons 

dat het niet kostendekkend is en dat het niet ten goede 
komt aan het toernooi zoals wij dat voor ogen hebben. 
Uiteraard ontdekten wij de laatste jaren al een ken-
tering in de teams en vooral de spelers van de teams. 
Zonder voetballers natuurlijk geen toernooi maar punt 
is wel dat er steeds meer ‘’echte’’ spelers toegevoegd 
werden aan de teams ten nadele van de mensen die 
‘’geen bal kunnen raken’’. De opzet was ooit een toer-
nooi van het dorp met mensen uit alle lagen v/d bevol-
king. Dit had in de loop der jaren z’n weerslag op de 
aanmeldingen. Teams die voornamelijk uit recreatieve 
spelers bestonden en continu met dikke cijfers werden 
opgerold bedankten de jaren daarop voor deelname. 
Heel begrijpelijk en toch ook erg jammer. Want juist 
deze teams zorgden voor de meeste sfeer en hilarische 
momenten, de basis waarom het ooit begon. Zekers 
was het de laatste jaren ook beregezellig en hilarisch, 
begrijp ons niet verkeerd! Graag zouden wij de sfeer 
van weleer weer willen oproepen door een goede mix 
van sterspelers en de iets mindere balgoochelaars. 
Sowieso bedanken we iedereen voor de fantastische 
afgelopen 25 jaar en willen we het nog 1x proberen om 
oude tijden te doen herleven!!! Nog even kort de regels; 
team bevat minimaal 2 dames (mogen overal vandaan 
komen), scoren in de muziek telt dubbel, 1 gastspeler 
(mag overal vandaan komen), spelers uit 1 straat en 
de daarop direct aansluitende straat (of uit 1 buurt). 
Verder valt er met ons altijd wat te regelen! Toernooien 
zijn er genoeg, een toernooi in deze vorm niet. Hopelijk 
tot volgend jaar. 
De organisatie van een kwart eeuw stratenvoetbal 
(0681932906) 



ACTIVITEITEN AGENDA

Nu alle activiteiten in het kader van het coronavi-
rus vervallen tot 1 september, is er geen activitei-
tenagenda.

De andere ik (2 Cor. 5: 16,17)
Hij voelt zich gepasseerd. Heb ik daarvoor zo hard 
gewerkt, denkt hij bij zichzelf. Een mooie betrekking 
ging aan zijn neus voorbij. Hij was er de geknipte 
persoon voor geweest! Waarom hadden ze hem dan 
niet uitgekozen? Hij was toe aan een nieuwe uitda-
ging! Zijn oude beroep   was overbodig geworden en 
met veel ijver en zwier  was hij een studie begonnen 
om  in de verkoop een nieuwe uitdaging te vinden. 
Sollicitatie na sollicitatie en eindelijk had hij een 
uitnodiging gekregen voor een gesprek. De persoon, 
waarmee hij gesproken had, kende hij van vroeger. 
Wat was die man mierzoet geweest! Jammer, dat hij 
niet op zijn qui-vive was. Met open ogen was hij erin 
getuind. En als hij heel eerlijk naar zichzelf keek, had  
hij over de baan nog wel een paar vraagjes gehad, 
maar die vervelende kerel, die het hem niet gegund 
had. Bah…. Overdag laat het hem niet los en ’s-
nachts ligt hij er wakker van. ‘Wie ben ik’ is steeds  
zijn gedachten. Ik ben toch niet de eerste de beste, 
ik kan toch niet als een stuk vuil aan de kant van de 
weg gezet worden, ik ben  waardevol of niet soms? 
Natuurlijk komt weleens  de gedachte binnen, dat 
je  beter niet misnoegd over straat kunt lopen, maar 
ieder mens heeft  eigen besef van waarde. Het eigen-
ik. Dat mag er zijn. Daar gaat hij voor!
Dat eigen-ik  laat hem nooit los. Alleen die ene keer, 
toen hij inzag, dat  hij zelf ook fouten kon maken. Hij 
wist zeker, dat hij genoeg benzine in de tank had om 
thuis te  komen. Onderweg was toch het rode lamp-
je gaan branden. Nee, dus… Hij moest bij tanken. 
Geen bezwaar, maar het gaf hem wel een gevoel 
van onbehagen. Geen ik is perfect. Het gaf  stof tot 
nadenken. Als ik niet perfect ben, kan ik het dan van 
een ander verwachten? Ben ik tevreden met mezelf  
of is er in mij ook nog iets wat mijn ik overstijgt en 
dat mij voldoening geeft om te zijn zoals ik ben? 
Een soort ‘ander ik’, waarin ik mezelf ervaar als een 
ander mens, terwijl ik toch dezelfde mens blijf. Een 
lijntje in mezelf, dat mij rijkdom geeft. Iets van gelo-
ven in eigen kracht, waarbij je ook mag hopen, dat 
er van buiten  kracht kan komen om jou te helpen. 

Een soort van geloof, waar  ieder mens mee te ma-
ken heeft. Een nieuw begin, een nieuwe geboorte. 
Welk mens heeft af en toe niet de behoefte om -na 
afgebrand te zijn- te starten met nieuwe energie en 
nieuwe hoop? Elk gepasseerd station geeft nieuwe 
kansen. Mensen kunnen herschapen worden. 
S.G.    
Een  aantal verhalen (20) heb ik  bijeengebracht 
in een boekwerkje. Deze    korte verhalen hebben 
als  intentie  vertrouwen en hoop aan te duiden. Bij 
belangstelling zijn ze  tegen een geringe onkosten-
vergoeding    te verkrijgen. (tel. 0522-451219) 

De in duigen gevallen droom
Was hun in duigen gevallen droom nog te lijmen? In 
plaats van in hun gloednieuw met verve geopende 
restaurant roomwitte asperges op een bedje ge-
rookte zalm te serveren, staan Jelte en Agnes in 
de zwarte grond te wroeten, op zoek naar het 
witte goud. Jarenlang hadden zij ervan gedroomd, 
ernaartoe gewerkt, naar verre landen gereisd om 
ideeën op te doen: hun eigen exclusieve restaurant. 
Nu staat de hele wereld in het teken van de pande-
mie, vliegtuigen blijven aan de grond, Nederland leeft 
op 1,5 meter afstand van elkaar, Koningsdag was Wo-
ningdag en de dodenherdenking is stiller dan anders. 
75 jaar Bevrijding wordt zonder festivals gevierd, de 
horeca ligt stil. Jelte en Agnes werken bij een plaat-
selijke teler om hun eigen eten te kunnen kopen. Het 
brengt hen dichter bij de oorsprong van het voedsel. 
‘Als straks het aspergeseizoen voorbij is gaan we 
vissen’, roept Jelte.
‘En koeien melken, appels oogsten, wie weet.’ Ag-
nes komt uit haar kromgebogen houding omhoog 
en tuurt in de verte. De lucht is helder en stil, enkel 
het geluid van een trekker in de verte. Haar gedach-
ten zweven weg. Wat zal de toekomst brengen?
Is straks alles weer gewoon, net zo jachtig, gestrest 
en druk als het was? 
Of zal iedereen hiervan leren: het hoeft allemaal 
niet zo veel, vol, meer. 
Blijft het samen-sterk-gevoel, het meer thuiswer-
ken, minder files, de schonere lucht? 
Al dagdromend ontspringt er een nieuwe droom, 
die zich verder ontvouwt in haar gedachten, terwijl 
haar handen weer doorwroeten in de zwarte grond.

© Gerdina, www.gerdina.nl



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘
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 3 mei 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr J. Muis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J.B.K. de Vries
15.30 uur ds. Basoski
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
tot eind mei geen diensten op Blijdenstein.
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur dhr. H. Feijen

Kerkdiensten 10 mei 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mw. ds. E. van der Meulen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. A. Minnema
15.30 uur ds. L.R.J. Kramer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
tot eind mei geen diensten op Blijdenstein.
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-
Koekange wordt op de komende zondagen de 
kerkdienst online uitgezonden. Vanaf 10.00 uur 
kunt u deze kerkdiensten online beluisteren via: 
www.kerkomroep.nl. of u kunt de kerkomroep-
app gratis downloaden. Ook kunt u via Youtube, 
kerkdienst Gereformeerde kerk Ruinerwold, de 
uitzending beluisteren of  
via de link https://youtu.be/obebONHUPmE.

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

06-83212071



Duif Rainbow bezoekt Ruinerwold en Oosteinde 
 

Afgelopen maandag 13 april streek er een prachtige kleurige duif neer op 
Blijdenstein. Vanaf zondagavond 19 april zal Rainbow door onze dorpen reizen. 
Ze blijft dan steeds twee dagen op een bepaalde plek waar iedereen die aan het 
wandelen/fietsen is, haar kan zien; na het avondeten van de 2e dag (dus rond half 

8) vliegt zij verder naar haar volgende logeeradres. 
 

Help je mee om Rainbow te vinden? 
Je kunt het gevonden adres doorgeven aan tetsje@hetnet.nl  of een berichtje posten op de facebookpagina: 
www.facebook.com/Kerk-Ruinerwold-Blijdenstein. Daar is ook meer informatie te vinden over de buurt waar Rainbow is. 
Je kunt ook kijken op: ruinerwold.info en op de website van de kerk: http://hervormde-gemeente-ruinerwold-
protestantsekerk.net 
Een andere mogelijkheid is, dat je het schema invult en het op 1 juni in de bus doet bij Kerkweg 31 Ruinerwold. 
Wie de meeste plekken heeft gevonden, mag op de foto met Rainbow. 
 
Om nog meer vrolijkheid te brengen is er ook nog een kleurplaat van een duif.  
Maak er een vrolijke vogel van en doe het kunstwerk in de brievenbus bij Kerkweg 31  Ruinerwold. (Daar mag je ook de 
vindplaatsen bijschrijven.)             Wij gaan met die mooie vogels na 1juni een stukje dorp versieren.  
 
Voor vragen: bel Tetsje : 0522 -  481616. 
Wij hopen dat er veel kinderen en andere mensen op zoek zullen gaan naar Rainbow, maar wel gepaste afstand houden 
natuurlijk. 

Reisschema duif Rainbow;  
Noteer jij de adressen in de vakjes?  

Je naam + adres mag erbij: ………………………………………………………..…………………………. 
 

week straten ma+di wo+do vr+za 
 

19 t/m 24 april 
De reis begint: 

Blijdenstein 
en 
Kerkweg 

   

 
26 apr t/m 2 mei 

 
Dijkhuizen 
Bedrijventerrein 
Boerpad 

   

 
3 t/m 9 mei 

 
Rond de 
Arendsvleugel 

 

   

 
 

10 t/m 16 mei 

 
Oosteinde 
en 
Dr. Larijweg > 114 

   

 
17 t/m 23 mei 

 
Dr Larijweg < 114 
Bur. Brouwerstraat 
Perenbuurt 

   

 
24 t/m 30 mei 

 
Vogelbuurt en 
Havelterweg 

   

 
Pinksteren 

De reis eindigt waar 
hij begon: 

Blijdenstein  

 
Bartolomeuskerk 

Blijdenstein … 
 

  

 
Inleveren kleurplaat mag bij Jos Kramer-Kolleman, Kerkweg 31 (nieuwe ophalen ook) 



Het lekkerste brood van

Steenbergen 
De Echte Bakker

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

Elke dag vers voor u gebakken!
Puur van Drentse bodem

Dubbel Drents wil de weg tussen voedsel en consument 
zo kort mogelijk te houden. Lokale bakkers bakken brood 
van granen die hier verbouwd en in de buurt gemalen 
worden. Telers uit de regio leveren asperges van Drentse 
zandgrond. En brouwers maken met lokale ingrediënten 
de lekkerste streekbieren.

Proef het verschil bij Coop Koetsier!

F DE LEKKERSTE VAN DE REGIO F

ASPERGES ASPERGES ASPERGES 
UIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHE
VAN ASPERGEBOERDERIJ HOORNVAN ASPERGEBOERDERIJ HOORN

TRIPEL BIER
Gebrouwen in

Drenthe

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 

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.
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Bank van Timmerman 
Sierbestrating gaat naar 
Zwolle 
Op 11 maart 2020 bestond korfbalvereniging 
KIOS uit Ruinerwold 100 jaar. Helaas moest door 
de Corona maatregelen het grote jubileumfeest 
weekeinde van 13/14 maart worden afgelast, maar 
heeft de trekking van de in het kader van dit jubi-
leum georganiseerde jubileumloterij wel plaats 
gevonden. Op zaterdag 13 maart heeft door Notaris 
Stotijn uit Ruinerwold/De Wijk de trekking van deze 
grote jubileum loterij plaats gevonden. De goed 
gevulde prijzenpot met bijna 30 zeer fraaie prijzen 
resulteerde in de verkoop van alle 2000 loten. Één 
van de topprijzen, een hardhouten tuinbank, was 
beschikbaar gesteld door Timmerman Sierbestra-
ting (timmermansierbestrating.nl) gevestigd aan de 
Dokter Larijweg 48 te Ruinerwold, de specialist voor 
de wijde regio in bestrating, terrastegels, siertegels 
en tuinartikelen. 

Op vrijdag 24 april is deze tuinbank door de win-
naar, Erik Nawijn uit Zwolle, samen met zijn zoons 
in ontvangst genomen van Henri Timmerman 
(rechts op de foto). Nu maar hopen dat het weer de 
komende tijd mee zit, zodat het gezin Nawijn er van 
kan genieten.

Streetrace
Beste Ruinerwoldigers,
Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt om onze 
jaarlijkse Streetrace die gepland stond op maandag 
29 juni af te gelasten.
Voor volgend jaar hopen we weer een beroep te 
kunnen doen op de vrijwilligers die ons elk jaar weer 
helpen met het organiseren van ons evenement. 
 
Groet de Streetrace commissie.

Update Tozo
Tot nu toe ruim 240 aanvragen 
overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig on-
dernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het 
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens 
de corona uitbraak. De regeling is voor zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in 
een aanvullende uitkering voor levensonderhoud 
als het inkomen door de coronacrisis tot onder het 
sociaal minimum daalt. En in een lening voor be-
drijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg 
van de coronacrisis op te vangen.

Eerste uitbetalingen
In gemeente De Wolden zijn nu ruim 240 aanvragen 
ingediend. Het toename van het aantal aanvragen 
neemt nu dagelijks af. Tot vandaag is 40% van de 
aanvragen compleet gemaakt en klaar voor uitbe-
taling. Wethouder Gerrie Hempen: ‘Veel bedrijven 
maken zich zorgen over het voortbestaan van hun 
onderneming en hebben zo ineens te kampen met 
geldzorgen. Voor hen is het van belang dat de aan-
vragen snel afgehandeld worden. Ik vind het dan 
ook super om te zien hoe groot de betrokkenheid 
van onze medewerkers is. Een groot aantal van hen 
komt op vrije dagen terug om alle aanvragen te ver-
werken. Ondernemers, weet dat we met heel veel 
mensen aan de slag zijn om jullie te helpen.”
De overige aanvragen voor levensonderhoud 
kunnen naar verwachting deze en volgende week 
afgehandeld en uitbetaald worden. Voor krediet-
aanvragen is iets meer tijd nodig. Veel ondernemers 
moeten nog aanvullende informatie aanleveren. 
Deze ondernemers worden gebeld of ze krijgen een 
brief.

Tuinbank van Timmerman Sierbestrating gaat naar Zwolle  
  
Ruinerwold - Op 11 maart 2020 bestond korfbalvereniging KIOS uit Ruinerwold 
100 jaar. Helaas moest door de Corona maatregelen het grote jubileumfeest 
weekeinde van 13/14 maart worden afgelast, maar heeft de trekking van de in 
het kader van dit jubileum georganiseerde jubileumloterij wel plaats gevonden. 
Op zaterdag 13 maart heeft door Notaris Stotijn uit Ruinerwold/De Wijk de 
trekking van deze grote jubileum loterij plaats gevonden. De goed gevulde 
prijzenpot met bijna 30 zeer fraaie prijzen resulteerde in de verkoop van alle 
2000 loten. Één van de topprijzen, een hardhouten tuinbank, was beschikbaar 
gesteld door Timmerman Sierbestrating (timmermansierbestrating.nl) gevestigd 
aan de Dokter Larijweg 48 te Ruinerwold, de specialist voor de wijde regio in 
bestrating, terrastegels, siertegels en tuinartikelen. Op vrijdag 24 april is deze 
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dat het weer de komende tijd mee zit, zodat het gezin Nawijn er van kan 
genieten. 
  
  
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.



Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

 WARME MAALTIJDEN  -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

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

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor 

de ondertekening van akten. Wij volgen daarbij de 

richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in verband 

met het Corona-virus.

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor 

telefonische besprekingen en voor audio-visuele 

besprekingen.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen

kunnen akten op ons kantoor 

worden ondertekend.


