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De Kastelein

Namens Café de Kastelein willen wij iedereen bedanken voor alle steun en bestellingen in de Corona
periode.
Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van onze
bezorgservice, omdat het niet te combineren is met
het café als we weer binnen en buiten geopend zijn.
Afhalen is nog wel mogelijk, neem contact op met
0522 48 19 79 voor meer info.
Nogmaals, bedankt voor alle steun tijdens de coronaperiode, in welke vorm dan ook.
Namens iedereen van Café de Kastelein.
Tot straks in ons café of op het terras, we mogen
eindelijk weer!
Wij zijn de komende periode geopend van woensdag t/m zondag vanaf 12:00 tot 22:00. Zowel binnen
als op het terras.

Stichting Historie van
Ruinerwold
Oproep

Het bestuur van de Stichting Historie van Ruinerwold is op zoek naar mensen, die regelmatig artikelen willen schrijven voor de periodiek “Ons Ruinerwold”.
De artikelen kunnen gaan over o.a. bepaalde gebeurtenissen, gewoonten, culturele aangelegenheden of het verenigingsleven uit Ruinerwolds verleden.
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Verder zijn wij op zoek naar mensen, die wel een of
meerdere verhalen hebben, maar het schrijven
liever aan een ander overlaten.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot
Frans Bork, tel. 06-51268988 of
fransbork1949@gmail.com.

Pijn
Ze zeggen weleens pijn lijden
ach het went,
maar iemand die dat zegt
heeft nooit echte pijn gekend.
Je wilt het niet laten merken
dat je bijna door de grond gaat,
want zelf ben je diegene
die zich er weer door heen slaat.
Je komt er telkens bovenop,
na weken, maanden, soms langer dan een jaar,
dan ben je van de pijn zo moe geworden,
dat je denkt bekijk het maar.
Maar ook die erge momenten
van pijn en daarbij je verdriet,
maar dan blijf je doorvechten met
de aanwezige lach en een traan,
die niemand ziet.
Henk Coeling

Volgend nummer
verschijnt
30 Juni 2021

Kopij inleveren voor vrijdag 25 juni 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜ 31 juli

Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
➜➜ 25 september Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde
➜➜ 27 november Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31
Oosteinde

Vakken vullen als beeld
van leven vullen
Vakken vullen is een heel speciaal beroep. Niet
iedereen kan dat. Men heeft er geen opleiding voor
nodig, denkt men. Maar dat is niet waar. Hoe kunnen vakken in een winkel gevuld worden als alle
vakken boordevol zijn. Zoiets is onmogelijk. De
schappen moeten half leeg staan dan pas kan er
bij gevuld worden. Voordat de vakken aangevuld
worden moet het oog de leegte gezien hebben en
de handen klaar staan om spullen te plaatsen. Zelfs
dan kan niet in het wilde weg de dingen worden
neergezet. Product hoort bij product en lengte en
breedte hoort bij lengte en breedte. Langzamerhand ontstaat a.h.w. een kunstwerk van allure. Het
werk van een vakkenvuller is ambachtswerk en verdient waardering. Het is het inzicht en de grote rijkdom te zien dat een glas eerst geleegd moet worden en dan pas gevuld. Hoe gaat dat in het dagelijks
leven? Een spreekwoord zegt: bij hem, bij haar is
het glas altijd half leeg, nooit halfvol. Dit spreekwoord noteert hoe wij als mens kunnen leven.
Voordat ons leven gevuld kan worden, moeten ook
dingen verwijderd worden. Net als bij het vullen
van vakken. Een vakkenvuller kan niet de schappen vullen als her en der producten staan, die over
datum zijn. De halfvolle schappen nodigen juist uit
nieuwe en verse artikelen te plaatsen. In een menselijk leven gaat dat net zo. Oude artikelen raken
bedorven en dat geeft afkeer. Een leven, dat bol
staat van eten en drinken, raakt ook bedorven en
geeft eveneens afkeer. Te volle schappen ontstaan
door overproductie kunnen zeker leiden tot onbeperkte en fantasieloze consumptie. Het moet altijd
aangevuld worden. Om een leven fijn te hebben en
te houden moet soms iets verwijderd worden. Dat
kan de eenvoudige gedachte zijn: dat iets altijd half
leeg of halfvol zou zijn . Half vol of half leeg: steeds

zal er iets verwijderd moeten worden. Pas dan komt
er ruimte voor iets nieuws, voor iets anders dat het
leven een nieuwe start geeft. De vakkenvuller leert
het ons. Hij ziet als eerste: zolang er aanbod is, is
er leven. Als het aanbod minder wordt, vraagt het
leven nieuwe en misschien wel beperktere initiatieven. Hulde aan die vakkenvuller, die zijn schappen
in de winkel voor het winkelend publiek steeds zo
rijkelijk mogelijk probeert te vullen. Uiteraard met
de roep: zo lang de voorraad strekt.
Sipke

Voor alle inwoners van
Ruinerwold en omstreken
U kunt alleen deze maand nog uw statiegeld doneren bij de COOP Ruinerwold voor Muziekvereniging
Sempre Sereno Ruinerwold.
Speur het hele huis door op zoek naar lege flessen
of kratten en lever deze nog in tot en met 30 juni. Dit
geldt ook voor de kleine plastic flesjes met statiegeld.
Wij zijn in de laatst weken van de actie uw steun
nog steeds hard nodig!

Midzomerfeest
De zon dichtbij het noorden
met vreugdevuren langs het water
in Scandinavische oorden
De zon dichtbij het noorden
met dansen en gezongen woorden
de volgende morgen bromt de kater
De zon dichtbij het noorden
een rode gloed spiegelt in het water
© Gerdina
www.gerdina.nl

Kerkdiensten 20 juni 2021

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

De gehele tuinbemesting is er weer,
o.a. kalk, kunstmest, potgrond
het hele jaar door
Nieuw: Bloem- en tuinzaden

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. Arens-Linde
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf, mmv Combo
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds D. de Jong, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. L. Karelse

Kerkdiensten 27 juni 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. E Woudt, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Wiegman
Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via
Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl
kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.
protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://dekapelruinerwold.com/preken/)

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

Compost - championnemest koemest - kippenmestkorrel
graszaad: doorzaai of vernieuwen

		
		
		
		

Diervoeders
strooisel
landbouwplastic
Plosplanpalletkorrel

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358
Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

Kerken samen in actie
voor de voedselbank
Zaterdag 5 juni hebben de diaconieën van de kerken in de Wolden een inzamelingsactie gehouden
bij de supermarkten. De actie is een groot succes
geworden met bijna 180 kratten vol, met lang houdbare producten voor de voedselbanken in Meppel
en Hoogeveen. De voedselbank is heel blij en dankt
alle helpers, de supermarkten en de gulle gevers.
Een fantastisch resultaat waar zij weer een aantal
maanden mee vooruit kunnen!
De organisatie was in handen van Diaconaal Verband De Wolden, een samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.

Coronaproof recreëren
in De Wolden
Corona heeft het afgelopen jaar haar sporen sterk
nagelaten in de toeristische sector. Ondernemers
van groepsaccommodaties zijn hierbij hard geraakt.
Deze sector is in Nederland relatief klein. Drenthe
daarentegen heeft veel accommodaties die variëren
van familiehuizen tot locaties voor schoolkampen
en trainingen. Het is een belangrijke toeristische
sector waarbij de meeste accommodaties over veel
ruimte beschikken.
Wethouder Gerrie Hempen: “Daarom is het idee
ontstaan om een pilot op te starten om de mogelijkheden te onderzoeken waarbij het toch mogelijk is
om groepen te ontvangen”.
Tijdens de pilot staat de veiligheid staat voorop en
wordt binnen die marge gekeken naar mogelijkheden. Samenwerking De pilot is in samenwerking
met de Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio
Drenthe, GGD en de gemeente de Wolden opgezet
en uitgevoerd. Waarbij de Burgemeester gebruik
heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om ontheffing
te verlenen.

Werkwijze

Groepshoeve Wiendsels in Ruinerwold was enthousiast om hieraan medewerking te verlenen en
heeft in de maand mei op haar locatie een groep
toeristen ontvangen. Tijdens het verblijf hebben
de groepsleden zich gehouden aan de RIVM- richt-

lijnen. Ze hoefden niet op het terrein te blijven en
zijn wel gewoon op pad geweest. De groep is vooraf
en achteraf getest waarbij in beide situaties geen
corona is geconstateerd.
Waarom de pilot? Hempen: “Wij wilden hieraan
meedoen omdat Recreatie en Toerisme een belangrijke economische sector is in De Wolden”. Het
doel van de pilot is aantonen dat het ontvangen van
groepen wel kan. 10.8 % van de werkgelegenheid in
de Wolden valt binnen deze sector”
* Versoepeling maatregelingen De pilot krijgt geen
vervolg omdat er door de versoepelingen gelukkig
alweer meer mogelijk is. Waardoor accommodaties onder voorwaarden ook weer groepen mogen
ontvangen. We hopen dat onze ondernemers snel
weer volledig kunnen doen waar ze goed in zijn,
gastvrij mensen ontvangen en laten genieten van de
omgeving.

Vaststelling profielschets
nieuwe burgemeester
De Wolden
Door de vertrouwenscommissie is een profielschets
opgesteld. Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zijn ook de inwoners van de gemeente
betrokken. Aan hen is gevraagd naar wat voor
persoon gezocht moet worden. Uiteindelijk hebben
375 inwoners hun ideeën en wensen doorgegeven.
De Wolden is op zoek naar een burgemeester met
een informele houding en iemand die snel actie
onderneemt. Daarnaast willen de inwoners een betrokken burgemeester die mensen kent en verbindt.
Nadat de profielschets is vastgesteld wordt deze
aangeboden aan de commissaris van de Koning.
Vervolgens wordt de vacature burgemeester De
Wolden op 4 juni 2021 opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Gedurende drie weken kunnen geïnteresseerden
solliciteren. De verwachting is dat de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester begin 2022 kan worden
geïnstalleerd.

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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.

DESKUNDIG , TREFZEKER
EN VOORDELIG:
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Kadernota 2022: Volop
werken aan uitvoering
collegeprogramma
Bij het opstellen van de kadernota 2022 is gebleken
dat het onderwerp duurzaamheid in De Wolden
volop in de schijnwerpers staat. Hiernaast wordt
ook gewerkt aan allerlei andere zaken uit het lopende collegeprogramma. Zoals bekend zijn er in
2022 weer gemeenteraadsverkiezingen. ‘We hebben
nog één jaar te gaan in deze raadsperiode. We zijn
er dan ook trots op dat we de afgelopen drie jaar al
veel gerealiseerd hebben’. Dat schrijven burgemeester en wethouders van De Wolden in de aanbiedingsbrief bij hun Kadernota 2022.
De kadernota vormt de basis voor het opstellen van
de programmabegroting en laat zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Tot en met 2025 zou
de gemeente afstevenen op tekorten, maar het college stelt maatregelen voor om deze om te buigen.
Daarnaast wil het college ook de reserves blijven
aanspreken en inspelen op een lagere tegenvaller
bij de komende herverdeling van de rijksuitkering
uit het gemeentefonds. Resultaat is een sluitende
meerjarige exploitatie op basis van de huidige inzichten en verwachtingen.
Sociaal domein De tekorten in het sociaal domein
blijven veel gemeenten parten spelen. Ook De Wolden is al enige tijd bezig de uitgaven op het gebied
van de jeugdzorg, de Wmo en participatiebesluitvorming meer in overeenstemming te brengen met
het geld dat daarvoor door het Rijk beschikbaar
wordt gesteld. Dit blijkt echter een lastig proces te
zijn. De (hulp)vraag is vanzelfsprekend dynamisch,
waardoor ook de cijfers continue een gedifferentieerd beeld geven. Hoewel gehoopt wordt op
aanvullende steun vanuit Den Haag, ontkomt de
gemeente er niet aan in juni a.s. bij de besluitvorming over de kadernota, ook op dit terrein verdere
ombuigingsmaatregelen te nemen. De intentie van
het college en de raad is daarbij wel, vooral extra in
te zetten op het zogenoemde ‘voorliggende veld’.
Hiermee wordt getracht het beslag op de gemeentelijke middelen verder te beteugelen, zonder de
inwoners te kort te doen.

Investeringen

Het college stelt de raad voor in 2022 bijna twee
miljoen euro te investeren. Hiervan heeft een groot
deel betrekking op fietspaden en verkeersmaatre-

gelen in de verschillende dorpen op grond van het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
De overige investeringen betreffen o.a. een kunstgrasveld bij KIOS in Ruinerwold en de vervanging
van diverse speeltoestellen in de gemeente. Ook
wordt er geïnvesteerd in het rioolstelsel en in ondergrondse afvalverzamelcontainers voor flessenglas.
Vanzelfsprekend zijn er daarnaast nog de lopende
investeringsprojecten die de nodige aandacht verdienen, zoals de realisatie van het ‘Huus voor Sport
& Cultuur’ te Zuidwolde.
Onroerendezaakbelasting In de bestaande meerjarencijfers was reeds t/m 2024 rekening gehouden
met een trendmatige verhoging van de OZB met
1,5%. Het college gaat er vooralsnog vanuit dat
deze lijn kan worden aangehouden en dat er geen
extra verhogingen van de OZB nodig zijn. Van een
verdere verhoging in de toekomst kan wel sprake
zijn als de ambities van de gemeente daartoe aanleiding geven, net als de daarbij behorende maatschappelijke investeringen.

Raad over Kadernota

De raad debatteert donderdag 17 juni in eerste termijn over de nota. Dan houden de fracties ook hun
algemene beschouwingen en geeft het college een
reactie. Het raadsdebat begint om 13.30 uur.
Op donderdag 24 juni is de verdere behandeling in
tweede termijn en neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2022. De raadsvergadering
begint om 19.30 uur.
De aanbiedingsbrief en de Kadernota 2022 zijn in
te zien op de website dewolden.nl, onder Raad en
College/financiën.

Voorlopige jaarrekening 2020

Normaal gesproken wordt de jaarrekening van
gemeente De Wolden vastgesteld voorafgaand aan
de bespreking van de kadernota. De huidige planning van de jaarrekening wordt niet gehaald dit
jaar. Volgens de laatste planning zal de accountant
(Deloitte) op 30 juni de controles hebben afgerond,
een verslag van bevindingen en een accountantsverklaring hebben opgeleverd.
De voorlopige jaarrekening 2020 sluit met een positief rekeningresultaat van afgerond € 1.649.000. Dit
resultaat is voornamelijk een gevolg van incidentele
mee- en tegenvallers. Het college benadrukt dat
het hier echt om voorlopige cijfers gaat. Praktijk is
namelijk dat er na de controle door de accountant
nog diverse wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

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

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

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

Speciaal voor u geselecteerd

Biologische
Drentse AA ZUiVel

on t de k on z e co mp le t e pa k k e t t en

Alles Voor De

BArBecUe

ZelF sAMen stellen

onBeZorgD genieten

vul een box met uw favorieten

inclusief (leen)bbq met gas en
borden met bestek!

Bestel makkelijk op

lekkervankoetsier.nl
Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold
0522-239111 • Koetsier.Ruinerwold@coop.nl

