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Kopij inleveren voor vrijdag 19 juni 12.00 uur

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

Zomerfeest12
s e p t

Beste dorpsgenoten.

Zoals de meeste mensen wel verwachten hebben 
wij dit jaar geen zomerfeest, de oorzaak is,
coronavirus, regels RIVM en de regels van de over-
heid.
Wij als bestuur vinden dit natuurlijk ook heel jam-
mer, maar de gezondheid van de mensen
gaat altijd voor. Het programma wat wij al hadden 
vastgelegd is van een gezellig en hoog niveau, maar 
de bands  hebben wij weer kunnen boeken voor het 
zomerfeest van 2021 !!!
Dus op de vrijdag de coverbands, ABBA en QUEEN 
en op de zaterdag de superband BEETHOVEN.
Het zomerfeest van 2021 is van 8 september t/m 12 
september.
Maar SZR zal SZR niet zijn, om de feestweek dit jaar 
niet zomaar voorbij te laten gaan!
Voor de vrijdag scholen dag  zijn wij toch wel bezig 
om voor de kinderen een leuke dag te organiseren, 
wel natuurlijk met alle juiste regels.
En wat er verder nog staat te gebeuren is een ver-
rassing, wij zijn er druk mee bezig, dus houd op 
Twold, Facebook en de SZR site goed in de gaten 
dan hebt u in de feestweek zeker wat te doen. 
(9 t/m 13 september)

Feestvierders, wat in het vat zit verzuurt niet.
Blijf gezond en probeer de regels te handhaven.
Wij houden jullie op de hoogte wat betreft de veras-
sing.

Met een zomerse groet, namens het hele bestuur 
van SZR,

Martin Scheper,
Voorzitter Stichting zomerfeest Ruinerwold.

Vakantieplan 2.0
Vakantieplannen maken: dit jaar werden eerdere 
plannen gecanceld door een negatief reisadvies. 
Nog steeds is er sprake van code oranje en wordt 
aangeraden in eigen land te blijven. De familie 
Jumbo gaat naar Hintergarten: hun caravan wordt 
de achtertuin in geduwd. De jacuzzi’s en buiten-
zwembadjes zijn niet aan te slepen en het water-
leidingbedrijf heeft moeite om aan de grote water-
vraag te voldoen. Drenthe is mooi en ruim, dus wij 
zitten hier wel goed. In grote steden is de achtertuin 
een luxe, die lang niet iedereen heeft. Toch hou ik 
mijn hart vast als alles weer ‘normaal’ wordt, wat is 
normaal? Terug naar het oude met de luchtvervui-
ling door het vele vliegverkeer, de lange files en de 
huilende kinderen op de achterbank? Of zijn we 
creatiever geworden en hoeft dat alles niet meer zo 
nodig. Hebben we geleerd weer te genieten van de 
kleine dingen: een bloeiende roos, een belangstel-
lend telefoontje, een lieve kaart, een wandelingetje 
door de straat en zwaaien naar de buurman.
Wordt het nieuwe normaal het elkaar niet te dicht 
op de huid zitten, op gepaste afstand met elkaar 
omgaan, ongeacht huidskleur of geloof iedereen in 
zijn waarde laten en respectvol met de natuur om-
gaan? En die vakantie in eigen land, zelfs in eigen 
tuin kan heel verrassend uitpakken! 

© Gerdina www.gerdina.nl



ACTIVITEITEN AGENDA

De dodenakker
Het kerkhof ligt in ruste. Er is geen mens te zien. 
De bomen rond het kerkhof staan roerloos op hun 
plaats. Hun bladeren hangen futloos naar beneden. 
Geen ritselende bladeren, zoals gisteren,  want 
vandaag is de wind niet hoorbaar. Het is stil. De zon 
staat  hoog aan de hemel en verwarmt de aarde. 
Enkel een vogeltje geeft af en toe nog geluid. Het is 
een volkomen rust, die  het leven van de doden in 
perspectief zet. De zang van de merel zet daarbij de 
toon. Het kerkhof lijkt  verlaten, maar schijn be-
driegt…

Op de grond en boven de grond kan alles stil en 
verlaten overkomen, maar in de grond hoeft dat he-
lemaal niet het geval te zijn. Bomen hebben wortels 
en deze wortels hebben onderling contact. Zij kun-
nen op hun wijze met elkaar communiceren. Wat 
te denken van schimmels, die als telefoonlijntjes 
elkaar berichtjes doorgeven? En hoe zit het met al 
die botjes, die in de dodenakker verborgen liggen? 
Slaande ruzie zal niet meer gaan, maar elkaar op de 
hoogte brengen van nieuwe  gebeurtenissen, valt 
niet uit te sluiten. Het zal misschien niet vandaag 
gebeuren, maar zodra in de verte een klok gaat lui-
den, komt er  wel een rilling naar de akker en vragen 
de botjes zich af: wie wordt de “nieuwe gast”, die 
ons verblijf in aarde gaat versterken. Kennen we  die 
man, weten we wie  de vrouw  is. Het kerkhof lijkt 
vaak stil, maar ... Niemand wil van plaats veran-
deren. Wij  als bot houden van houvast. Wij blijven 
zoeken tot de laatste snik. Gerommel op een kerk-
hof is  soms niet te voorkomen.

Heel in de verte  luidt de kerkklok. De onderaardse 
bewoners van de dodenakker weten wat dat bete-
kent. Bij hun eigen intree in de hof klonk eveneens 
een plechtig klokgeluid. Dat hoort zo, hadden ze 
tijdens hun levensreis gehoord. Maar nu zij zo ver-
borgen als botjes in de grond liggen, valt de klank 
van het geluid hen toch  rauw op het been. Ze weten 
er geen goed raad mee. Enerzijds geeft  de  nieuwe  

komst hen een tijdelijke afleiding, anderzijds vrezen 
zij een onderlinge concurrentiestrijd  over de vraag: 
wie  kan en mag nog toetreden in onze woning. Wij 
als dodenakker zijn  uniek. Overal wordt gebouwd, 
overal komen wegen, vogels verdwijnen, enkel de 
wormen  in onze gaarde blijven bestaan. Het wordt  
nog oorlog op onze dodenakker, een gevecht om 
een laatste rustplaats. Alles wat boven ons is, is  
lucht en leegte. Bij ons vindt creatie plaats, maar 
daarboven gebeurt  crematie. Laat de klok maar 
blijven luiden.

De botjes hebben daarna  onderling een kloek be-
sluit genomen. Wij gaan niet bij de pakken neerzit-
ten, wij gaan niet  met elkaar vechten, wij gaan via 
de ons geëigende kanalen aan iedereen bekendma-
ken: onze dodenakker bloeit.     

S.G.

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

Deelnemers 
en supporters 
Dijkhuizenrun 
5 september 2020
 Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten om de 
Dijkhuizenrun begin september 2020 te schrappen 
uit onze agenda. Uit beraadslaging tussen DHR-
commissie en LGR-bestuur volgde dat de trainings-
voorbereidingen door de Cornonamaatregelen niet 
optimaal zijn voor de vele deelnemers. Tevens loopt 
het verbod op vergunningplichtige sportactiviteiten 
nu al door tot 1 september aanstaande. Hierdoor is 
er teveel onzekerheid rondom de doorgang van het 
evenement wat de intensieve voorbereiding onver-
antwoord maakt en communicatie c.q. afspraken 
met derden vereist met teveel voorbehoud.
 
Al met al een spijtig bericht maar wel passend bij 
deze vreemde periode waarin wij leven. Wij hopen u 
in 2021 weer te mogen begroeten.
 
Met hartelijke loopgroep,
 
Henri Schimmel
namens DHR-commissie en LGR-bestuur



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 14 juni 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H. Smit
15.30 uur ds. J. v Tuil
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. C. F. Dees
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds.J.W. Muis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds. L. van ‘t Foort

Kerkdiensten 21 juni 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur  mevr. Ds. A.H. Westra
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. C. Harryvan
15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M. Gaastra
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange wordt op 
de komende zondagen de kerkdienst online uitgezonden. Vanaf 
9.30 uur 
De kerkdiensten kunnen online worden beluisterd via www.ker-
komroep.nl of zijn te bekijken via Youtube, via de link: https://
tinyurl.com/uuqvsev

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Halfweg
De man knipte zuchtend zijn bedlampje aan. Een 
nacht vol draaien en keren en niet kunnen slapen. 
Kwart voor vier in de ochtend. De man zuchtte. Wat 
mankeerde hem toch? Maar ja, zelfs de man be-
greep, dat het steeds maar roepen dat ie zo slim en 
daadkrachtig en “great” is, zich een keer tegen hem 
zou kunnen keren. En hij wilde straks toch graag wel 
weer herkozen worden! Kreunend ging de man op 
de bedrand zitten en nam nog maar een slokje wa-
ter uit het glaasje dat hij een uurtje daarvoor uit de 
badkamer in zijn mooie grote witte huis had meege-
nomen. Hoe zou hij de slaap toch moeten vatten?

Zijn blik viel op zijn nachtkastje met daarop de laat-
ste nieuwsbrief van Gemeentebelangen De Wolden. 
Zijn meest pientere medewerker, welke hij nog 
net niet had ontslagen, had hem deze vanmiddag 
bezorgd met de boodschap, dat de man hier wel-
licht nog wel eens wat van zou kunnen leren. Daar 
in De Wolden zaten ze “mid-term”, halverwege de 
raadsperiode van vier jaren. Gebruikelijk was het, 
om even kort terug te blikken op wat er inmiddels al 
gebeurd was.

Vol verbazing had de man gelezen van de acht 
raadsleden die, buiten de “normale” raadsvergade-
ringen, avond na avond op allerlei plekken te vin-
den waren. Op zoek naar informatie en in gesprek 
met de inwoners van de gemeente. En hij dacht, dat 
hij het soms druk had..!

Hij las over georganiseerde dialoogbijeenkomsten 
met onderwerpen zoals sport, afvalinzameling en 
grondstoffenbeleid en ook dienstverlening. Avon-
den waarin inwoners hun zegje kunnen doen over 
het te voeren beleid waarover raadsleden dan 
weer een besluit moesten nemen. Avonden waarbij 
de raadsleden van Gemeentebelangen ook vaak 
betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld in de rol van 
gespreksleider.

En als het dan op besluiten aankomt, schuwden de 
raadsleden het niet om op hun initiatief een wijzi-
ging aan te brengen in de voorgestelde plannen. 
Een amendement, heet dat. Een goed voorbeeld 
was het “nee-nee” van Gemeentebelangen tegen 
de “ja-ja”-sticker voor het al dan niet willen ont-
vangen van drukwerk in de brievenbus. Daar waar 

de inwoners in De Wolden dat heus zelf wel kun-
nen bepalen. Of de wijziging in het voorstel over de 
inzameling van oud papier. Zelfs de man begreep, 
dat het inzamelen door scholen en verenigingen 
heel veel voordelen had (en heeft)  voor de Wolder 
samenleving!

Jaloers slaat de man met een diepe zucht de pa-
gina om. Kon hij de pragmatische werkwijze van 
de grootste fractie in De Wolden maar toepassen in 
zijn eigen land. Zoals het standpunt van Gemeen-
tebelangen over de te realiseren multifunctionele 
accommodatie in Zuidwolde. Natuurlijk begreep 
de man dat ze voorstander zijn van dit fantastische 
plan, maar vanzelfsprekend snapt de man de kriti-
sche houding ten aanzien van de noodzaak van het 
behouden van financiële ruimte voor andere inves-
teringen. Of de beraadslagingen over de fietspaden 
in De Wolden. Als de man vervolgens leest over de 
bij drie clubs in De Wolden inmiddels aangelegde 
kunstgrasvelden, proeft hij de trots van Gemeente-
belangen, die zich daar vele jaren vastberaden voor 
heeft ingezet!

En dan het belangrijke onderwerp “zorg”. Natuurlijk 
was de werkgroep Sociaal Domein in De Wolden 
uniek te noemen in Nederland. Duidelijk afgespro-
ken was ook, om deze werkgroep op te heffen en 
verdere gesprekken, of het nu over informatievoor-
ziening of over besluitvorming ging, in het open-
baar te voeren. Gemeentebelangen was blij met 
de sociale ombudsvrouw en is nu blij met de onaf-
hankelijke clientondersteuner, die langzaam steeds 
meer bekendheid geniet en onafhankelijk van de 
gemeente haar werk doet. Binnenkort zelfs met een 
eigen website.

Nog mooier vond de man de acties van Gemeente-
belangen tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. 
Kritische vragen over bijvoorbeeld de positie van 
de vrijwillige brandweer bij het nieuwe Europese 
beleid. Of zelfs de beleidsvoorstellen, die in Ne-
derland moties heten, waarin gevraagd werd naar 
ondersteuning van kleine sportverenigingen. Of die 
motie waarin duidelijk standpunt werd ingenomen 
tegen het door de minister aangewezen Reestdal als 
Natura-2000 gebied. Erg onverstandig om dit soort 
overhaaste besluiten te nemen, om maar kramp-
achtig iets aan de stikstof-uitstoot te willen doen.



Daar zat de man dan. Nog steeds op de rand van 
zijn bed. Onder de indruk van de gele brigade van 
Gemeentebelangen in De Wolden. Een partij van 
doeners en niet van praters. Met twee wethouders 
in een College van drie ook voldoende armslag 
om belangrijke beslissingen te nemen. Met acht 
raadsleden en een goede fractieondersteuner die 
week in week uit opkomen voor de belangen van 
de inwoners in deze gemeente. En deze inwoners 
ook opzoeken in hun eigen omgeving en niet alleen 
die pluche raadszetels warmhouden. Omdat dat nu 
eenmaal in het DNA van deze club zit. De man nam 
het laatste slokje uit zijn glas, keek op de klok en 
staarde peinzend voor zich uit.

Hij wist ook wel, dat de kans om herkozen te wor-
den door al zijn fratsen en vreemde uitspraken zoals 
die over te bouwen muren en zijn uitglijders in de 
recente Corona-crisis vrijwel nihil was. Hij moest 
iets verzinnen. Een list. Iets waardoor hij weer wat 
respect zou krijgen in de wereld. Iets waardoor hij 
misschien toch nog kon blijven wonen in zijn mooie 
huis op Pennsylvania Avenue. En vlak voordat de 
klok 04.30 uur aanwees, wist hij het. Morgen zou hij 
contact zoeken met fractievoorzitter Petra Haanstra 

van Gemeentebelangen. Zij kon hem vast verlossen 
van zijn boze droom en hem richting geven in zijn 
toekomstige werkwijze. 3DeWolden was vast wel in 
zijn taal te formuleren.

Enigszins gerustgesteld knipte de man om net iets 
na half vijf het lichtje weer uit. In zijn hoofd borrelde 
een goed plan en hij wist dat hij zeker nog wel een 
paar uurtjes zou kunnen slapen. Hij ging de web-
site “gbdewolden.nl” morgenochtend direct in zijn 
favorieten zetten!



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

www.ruinerwold.info

Kringloop vrijwilligers 
vol goede moed van start
Vanaf dinsdag 26 mei is ook Kringloop de Wolden 
weer geopend. Ruim twee maanden was de zaak 
gesloten vanwege het coronavirus. ‘De mensen heb-
ben ons gemist zo vertelt Johannes de Kleine. Vanaf 
het moment dat we weer geopend waren stonden 
de eerste mensen alweer op de stoep’. Er wordt net-
jes gewerkt volgens de protocollen. Desinfectie bij 
de entree, looplijnen op de grond, schermen en de 
anderhalve meter afstand wordt goed bewaakt. En 
ook de klanten houden zich keurig aan de coronare-
gels zo blijkt.

‘Iedere bezoeker is verplicht om een winkelmandje 
te pakken, zo weten we precies hoeveel bezoekers 
er binnen zijn. Gezien de oppervlakte mogen dat 
veertig personen zijn’. De afgelopen twee maanden 
dat de kringloop gesloten was, is er bepaald niet stil 
gezeten. ‘We hebben de tijd gebruikt om het maga-

zijn flink op te ruimen en de winkel grondig schoon te 
maken’. Ook het inbrengen op maandag en donderdag-
ochtend is weer van start gegaan. De Kleine: ‘We zijn blij 
dat we weer aan de slag kunnen’. En ook de bezoekers 
zijn blij dat ze weer rond kunnen snuffelen bij de kring-
loop. ‘De eerste dagen hadden we bijna driehonderd 
betalende bezoekers, dat zegt genoeg denk ik’.

Formele opening fietspad 
Havelterweg
Het fietspad aan de Havelterweg is klaar voor gebruik. 
Wethouder Hilda Mulder heeft vanmiddag de officiële 
opening verricht. Bij het fietsbruggetje aan de Havel-
terweg waren o.a. dorpsbelangen, aannemer Vos en 
enkele buurtbewoners aanwezig. Op 20 maart zijn de 
werkzaamheden van start gegaan, en ruim twee maan-
den later ligt er een mooie fiets route naar Havelte. En 
daar zijn de inwoners van Ruinerwold bijzonder blij mee 
aldus Jelle Wagenaar van Dorpsbelangen Ruinerwold. 
‘Het was voor fietsers een gevaarlijke weg, waar hard 
wordt gereden’.



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

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.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

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.

‘

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

www.optwold.nl

Hier had uw advertentie 
kunnen staan



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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

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 richt-
lijnen 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 voorzorgsmaat-
regelen kunnen akten op ons 
kantoor worden ondertekend.


