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Zomerzangavond

Zomerzangavond 3 juli

Op zondagavond 3 juli 19.00 uur wordt in De Kapel
Ruinerwold weer een Zomerzangavond georganiseerd door de werkgroep Kerk in Actie van de
gezamenlijke kerken van Ruinerwold.
Samen met orgel en combo zingen we bekende
liederen.
Er wordt een collecte gehouden voor ons project
van Kerk in Actie: Armoedebestrijding in Moldavië.
In deze voormalige Sovjetstaat leven mensen al
decennia onder de erbarmelijke omstandigheden.
Jongeren trekken weg op zoek naar werk en ouderen blijven achter zonder hulp. Samen met de
diaconieën van verschillende kerken in dat gebied
worden de zwakkeren gesteund. Mede door toestroom van vele vluchtelingen uit Oekraïne is deze
ondersteuning hard nodig !
Iedereen is van harte welkom op deze zomerzangavond!
Werkgroep Kerk in Actie.

Harm en Roelof bij
Museumboerderij
De Karstenhoeve
Na twee jaar kan bij
De Karstenhoeve weer
Midzomeravond worden
“gevierd”, en dat kan
natuurlijk niet zonder
een optreden van Harm
en Roelof.

|

1 7 d e j a a r g a n g n r. 1 0

|

18 mei 2022

Harm en Roelof verzorgen een cabaretvoorstelling
die zo Drents is als het maar kan zijn. Met mooie
Drentse teksten die soms ontroeren, maar vaak
op de lachspieren werken. Een voorstelling voor
rechtgeaarde liefhebbers van Drentse kleinkunst,
die absoluut “van deze tijd “is.
Datum: dinsdag 21 juni 2022.
Aanvang: 20.00 uur, deel open om 19.30 uur.
Entree: € 15,00
Voor reserveringen en info: info@karstenhoeve.nl of
telefonisch: 0522-481447
Museumboerderij De Karstenhoeve,
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.

Tijd van zaaien
Tijd van zaaien
om op te fleuren
en later te maaien
Tijd van zaaien
en even aaien
om op te beuren
Wat liefde zaaien
laat het gebeuren
© Gerdina, www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
1 juni 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 27 mei 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜18 mei
➜➜21 mei

Perenbomenwandeltocht
Boerendrokte, 11.00-16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜22 mei
Theeconcert Malletband Sempre
Sereno, 14.30 uur Sporthal
Buddingehof
➜➜23 mei
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜26 mei
Buurtver. Oosteinde,
familiefietstocht, 13.00 uur
De Drentse Koe
➜➜28 mei
Inzameling oud ijzer,
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜28 mei
Foute Party met E&R geluid,
21.00 uur, dresscode FOUT,
café de Kastelein
➜➜30 mei
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜11 juni
Rommelmarkt 08.00 – 13.00 uur
Scholtieskamp/P.Jochemswal
➜➜12 juni
Concert The Gents Vocaalensemble
Kerk Blijdenstein
➜➜13 juni
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜16 juni
Tuinkring, bloemschikcursus
➜➜20 juni
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜21 juni
Harm en Roelof, 20.00 uur
Karstenhoeve
➜➜24 t/m 26 juni Zomerfeest Oosteinde
➜➜27 juni
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜27 juni
Mountainbike Streetrace, 18.00 uur
➜➜3 juli
Foodtruckfestival Ruinerwold,
14.00 uur café de Kastelein
➜➜9 juli
Beachvolley 3x3 mix, 09.00 uur
TC ,t Wold
Beachtennis 2x2,
➜➜10 juli
Beachkorfbal, 4x4, 13.00 uur
TC ‘t Wold
➜➜16 juli
Boerendrokte, 11.00-16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜30 juli
Inzameling oud ijzer,
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜30 juli
Open Boeren-Bedrijvendag,
10.00 – 16.00 uur
➜➜8-10 augustus Fietsdriedaagse
➜➜20 augustus
Oldtimerdag, 08.00 – 16.00 uur
Centrum Ruinerwold
➜➜3 september
Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜7-11 september Zomerfeest Ruinerwold
➜➜19 september Vrouwen van Nu Ruinerwold,
Marijke Ludwig, Vrouwenhartkwalen,
19.45 uur de Klok
➜➜24 september Inzameling oud ijzer
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31

Uitslag Klaverjassen
Kios 29 april 2022
Naam

totaal

Korrie Boxem
Eppie Meekhof
Roel Jalvingh
Karin de Jonge
Roel van der Linde
Koop Hester
Henk Kleene
Henk Dalmollen
Jan Gerard Scheper
Roelie Baas
Arend Hester
Henk Zantinge

5.563 pnt
4.921 pnt
4.762 pnt
4.674 pnt
4.651 pnt
4.564 pnt
4.548 pnt
4.517 pnt
4.485 pnt
4.445 pnt
4.323 pnt
4.035 pnt

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
poedelprijs

Dit was al weer de laatste keer klaverjassen van dit
seizoen. Doordat er in november 2021 en januari
2022 niet gekaart mocht worden hebben we dit
seizoen geen eindklassement. Hopelijk kunnen we
in het najaar weer starten met een hele competitie. De datums van de speelavonden worden t.z.t.
bekend gemaakt. Hopelijk zien we jullie dan weer in
grote getallen in De Kiosk.
Namens de klaverjascommissie,
Karin de Jonge
Arjan Koster

Koekenactie VCR
De koekenactie van volleybalclub Ruinerwold kan
eindelijk na een periode van 3 jaar weer plaatsvinden.
Het mooie en nieuwe bedrijf ‘Het Ambacht’ is graag
bereid ons de koeken voor deze actie te leveren.
Nick en Rosa betrekken veel producten van warme
bakker Strampel uit Havelte, dus met de kwaliteit is
het dik in orde.
Op maandagavond 30 mei 2022 kunt u onze jeugdleden en begeleiders aan de deur verwachten voor
de verkoop van een mooi assortiment koeken.
Dus steun alstublieft onze actie zodat we weer leuke
en mooie activiteiten voor met name de jeugd kunnen organiseren..
Alvast Bedankt!!!
Namens Bestuur en jeugdcommissie VCR

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 22 mei 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. mw. E. de Vegt
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. S. Hovestad-de Jong
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 26 mei 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mw ds.D. van de Wetering
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uurds. F.A. Slothouder

Kerkdiensten 29 mei 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. Y. Bremes
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. M. Peschar
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. H.M. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

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

-jarig jubileum
Vrouwen van Nu R’wold
Op vrijdagavond 22 april heeft de afdeling Ruinerwold van Vrouwen van
Nu haar 90-jari jubileum gevierd.
Opgericht op 8 januari 1932. De eerst
geplande jubileum avond op 14
januari 2022 kon helaas door de toen
geldende Coronamaatregelen niet
doorgaan maar op 22 april was het
dan toch zover.
Tegen 19.00 uur stroomde de gezellig aangeklede zaal
in “De Klok” langzaam maar zeker vol. Ruim honderd
leden, afvaardigingen van zusterverenigingen uit o.a.
Oosteinde, De Stapel, Ruinen, De Wijk en Zuidwolde.
Het provinciaal bestuur had middels een telefoontje
haar hartelijke gelukwensen overgebracht.
De dames werden buiten hartelijk ontvangen door een
mooi aangeklede gastvrouw en konden daarna de vele
prachtige prijzen voor de verloting bewonderen. Voor
een groot deel ingebracht door de leden en een deel
door sponsoring van een aantal ondernemers. Ook had
het bestuur een aantal leuke prijzen gekocht.
De dames van de feestcommissie zorgen voor een
kopje koffie met een heerlijk
petitfourtje met daarop het
logo van Vrouwen van Nu.
Als het eerste kopje koffie
op is opent Alida Rooze, de
voorzitter van de afdeling,
de avond. Ze vertelt kort
over de oprichting en de
geschiedenis van de vereniging tot aan nu.
Ondertussen heeft Marc Vrolijk op het podium een gezellige keuken uit de jaren 70 opgebouwd. Hij neemt ons
mee terug naar de jaren 70 als hij samen met zijn vader
de afwas thuis moet doen…
Ze gingen dan “Zingen bij de afwas”. Marc vertelt vrolijke
anekdotes en laat ons gezellig meezingen en meebewegen. Zoals bij het lied “De klok
van Arnemuiden”. Bim Bam!
In de 1e pauze volgt een 2e
kop koffie met een heerlijke
bonbon en worden de lootjes
verkocht voor de verloting.
Daarna neemt Marc Vrolijk ons
weer mee met gezellige liedjes,
zoals “ Het Dorp” van Wim
Sonneveld en ”Pikketanussie”
van Johnnie Jordaan!

In de volgende pauze is het tijd voor een borrel en een
toast op onze jarige vereniging! De dames van de feestcommissie gaan rond met een heerlijk borrelhapje!
Het derde deel van “Zingen bij de afwas” gaat over het
Eurovisie Songfestivial. Lenny Kuhr, Teddy Scholten,
Corry Brokken, Sandra en Andres, Mouth en McNeal,
Teach Inn…kent u ze nog allemaal?
De voorzitter bedankt Marc voor zijn Vrolijke inzet. En
bedankt iedereen voor de komst naar deze avond en
wenst ons wel thuis. Alle aanwezigen mogen een vaasje
met bloemetjes van de tafel mee naar huis nemen.
Dit was tevens de laatste bijeenkomst van het seizoen.
En..bijna alle dames gaan met een leuke prijs naar huis!

wij zoeken vrijwilliger

Ruinerwold – RKO

Rutten is een van de tien groendorpen in de
Nederlandse gemeente Noordoostpolder.
De naam Rutten is afgeleid van het in de
veertiende eeuw verdronken dorp Ruthne,
dat destijds ten noorden van Urk lag. Aan
Ruinerwold
de
Wij zijn
opzoek naar vrijwilligers
voor
voetbal kantine van VVR op zaterdag en
taak om in ieder geval niet koppie onder
te
gaan
in
Rutten.
zondag.
Met winst zou het in de derde periode een flinke voorsprong
wie versterkt ons gezellige team en wil
pakken, bij een gelijkspel zou het in ieder
geval op kop
een paar uurtjes achter de bar staan in
kantine?
blijven.
Op het gloednieuwe sportpark met eenVoor
fantastisch
veldbos.ageet@gmai
meer informatie:
- met automatische sproeiinstallatie - trapte Ruinerwold
om 19.30 uur het duel af. De gastheren begonnen sterk
aan het duel. Mark Bosma bracht de RKO na 7 minuten op
voorsprong via een fraaie kopbal. Even leek RKO door te
drukken, maar de mannen van Johnny Wassenaar lieten
zich niet van slag brengen. Ruinerwold knokte zich terug in
het duel en kwam vlak voor rust op 1-1 doordat Sem Hogenhorst een voorzet van dichtbij alert binnentikte. Inmiddels waren Everts en Van Berkum al in de ploeg gekomen
doordat Wagenaar en Van Dijk geblesseerd raakten.
In de tweede helft een open duel. De thee had de slokdarmen amper gepasseerd, toen Jurrian Nijmeijer Ruinerwold
al op voorsprong schoot na een scherpe voorzet van Marnix
Brand. Dit keer leek Ruinerwold het te gaan beslissen, maar
was het RKO dat zich niet gewonnen gaf. In de 65e minuut
maakten de Ruttenaren 2-2 via Lucas Schra en plots leek
RKO weer de beste papieren voor de winst te hebben. En al
helemaal toen Niels Olivier tien minuten voor tijd ook nog
eens de 3-2 maakte.
Maar Ruinerwold waande zich nog lang niet verloren. Het
bracht drie verse aanvallende krachten in, met Paul Smid,
Tabak en Huisman voor Everts, Nijmeijer en Hogenhorst.
Tegelijkertijd bleef de defensie van Ruinerwold taai verdedigen, mede dankzij de sterk spelende her-debutant Patrick
Vos.
Het duurde niet lang voor de Ruinerwoldse inzet zich
uitbetaalde. Na een goede actie werd Kevin Loof binnen de
beruchte lijnen neergelegd en de bal ging op de stip. Met
Hendrik Boverhof in de hekken achter het vijandelijke doel
wist Bert de Boer dat missen geen optie meer was. Voor de
zekerheid schoot hij de penalty strak in de kruizing: 3-3.

In de laatste minuten wist geen van beide ploegen de winst
nog over de streep te trekken en was een gelijkspel een
terechte afspiegeling van de wedstrijd. Op de terugweg
werden er in de discobus van Huisman nog een paar gedronken, wat fijne klassiekers gedraaid, gaf Paul Smid een
voorschot op de zondagse afterparty van het zomerfeest
en werd daarmee een goede basis gelegd voor de komende
wedstrijd.

Nieuw: sportschool Atlas
Sport in Ruinerwold
Ruinerwold heeft een nieuwe sportschool: Atlas Sport.
De sportschool is gevestigd in het pand aan de Hoge Akkers 6 in Ruinerwold. Atlas Sport gaat hier diverse lessen
aanbieden. Ook kunnen sporters zelfstandig aan de slag.
De sportschool is ingericht om, zelfstandig of in groepsverband, een compleet trainings- en krachtprogramma
af te werken.
Het rooster is te vinden op www.atlassport.nl/ruinerwold.

Groepslessen voor iedereen

Het lesaanbod van Atlas Sport in Ruinerwold is gevarieerd en biedt mogelijkheden voor echt iedereen: 60+ Fit
(circuit), yoga, bodypump, pilates, Atlas cross, kickfit.
Het is de bedoeling om ook voor kinderen aanbod te creëren met bijvoorbeeld Streetdance en Fit for kids. Atlas
Sport wil bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen door
voorzieningen dichtbij aan te bieden en hoopt dan ook
dat de bewoners van Ruinerwold de kans pakken om
dichtbij huis te sporten. Dan wordt het op korte termijn
ook mogelijk de openingsuren en het aantal lessen uit te
breiden.

natuurlijk graag over de mogelijkheden die we voor jou
hebben.

Meer informatie

Je vindt het rooster op www.atlassport.nl/ruinerwold.
Voor informatie mag je ook appen of bellen met Lisa:
0682284468. Mailen kan naar info@atlassport.nl.
Pak je voordeel!
• Wil je nergens aan vastzitten? Neem dan onze strippenkaart voor 10 keer sporten; in mei en juni betaal
je daarvoor slechts € 70.
• Je kunt ook per keer betalen: dat kost in mei en juni
€ 7,50.
• Ben je al lid van Atlas Sport? Vanzelfsprekend kun je
dan ook terecht in Ruinerwold.
• Als je lid wordt van Atlas Sport, ben je ook welkom in
onze sportscholen in De Wijk en Balkbrug. Je krijgt
een maand cadeau als je een lidmaatschap afsluit.
Geef je training of coaching? Maak gebruik van onze
ruimte
Aanbieders van bijvoorbeeld sport, coaching of massage
kunnen ook gebruik maken van het pand en de diverse
mogelijkheden. Neem hierover gerust contact op met
Lisa.

Stel je eigen trainingsgroepje samen

Wil je graag met je eigen groepje trainen op de tijd die
jij wilt? Dat kan! Je kunt kiezen voor zelfstandig trainen
als groep of trainen met een instructeur. En je mag ook
je eigen instructeur meenemen als je dat wilt. Laat ons
weten wat je wilt en we zorgen dat we tot een mooie
deal komen.

Personal training

Iedereen heeft haar of zijn persoonlijke doel, op welk
niveau dan ook. De een wil afvallen, de ander wil toewerken naar een grote sportprestatie, nog een ander
wil gezonder gaan leven. En een duwtje in de rug kan
daarbij helpen. Onze personal trainers kunnen je helpen
je doel concreet te maken én te bereiken.

Kom kennismaken met een hapje en
drankje

Op vrijdag 27 mei ben je tussen 16.00 en 18.30 uur van
harte welkom voor een openingsdrankje met lekkere
hapjes erbij. Je kunt dan rondkijken en we vertellen

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp
Heeft u zorg of hulpverlening
nodig maar u weet niet goed
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen
van zorg? Wij weten welke
zorg, hulp of middelen er
beschikbaar zijn en hoe u die
kunt aanvragen. Ook bieden we
een luisterend oor. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Bel ons via
085 0013 157
E-mail ons via
info@stichtingoco.nl

Vul het
contactformulier in op
www.stichtingoco.nl

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

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

LET OP!
Ons kantoor in
Ruinerwold is gesloten.
U bent van harte welkom
op onze vestigingen
in de Wijk en
in Ruinen.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Maaslander
kaas plakken
2 pakjes à 200 gram
combineren mogelijk

Coca-Cola,
Fanta, Sprite of
Fuze Tea
2 flessen à 1000/1250 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

2 STUKS

5.98
6.50

3.38
3.98

4.-

2.-

Douwe Egberts
aroma rood of décafé
snelfiltermaling, bonen,
koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks
of potten à 200 gram, m.u.v. duo-packs
combineren mogelijk

Lassie of
Tilda rijst

2 STUKS
12.58
14.98

10.-

Gebraden gehaktbal pak 2 stuks
Black angus burgers pak 2 stuks
Gerookte makreelflakes pak 200 gram
Slavink pak 5 stuks
Kipbraadworst pak 4 stuks
Pangasiusfilet pak 320 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
7.00
12.00

6.-

pak 250-400 gram of
zak 200-500 gram

1.25
3.19

Coop
voordeelverpakking
vleeswaren
2 pakjes à 200 gram
m.u.v. gekookte Gelderse
combineren mogelijk

2 STUKS
5.30
8.30

2 zakken à 4/6 stuks
combineren mogelijk

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

2.92
3.26

2.-

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 16 t/m zondag 22 mei 2022. Week 20.

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3
0522-239111
Koetsier.ruinerwold@coop.nl

5.-

Coop
bakkersbollen

Campina Langlekker

2 STUKS

1.-

2 STUKS
3.90
3.98

3.-

