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26 Kerk zonder drempelviering
juni

Ga maar op weg naar Berghuizen

Op zondag 26 juni is er weer een laagdrempelige
“Kerk zonder Drempelviering” in de kerk in Berghuizen. Het thema is ditmaal “Ga maar op weg”. Als
je voor een nieuwe levensfase staat is het soms de
vraag hoe alles zal uitpakken. “Ga maar op weg”
klinkt dan eenvoudig, maar eindigt die route niet
in brokken? Juist in deze tijd staan veel jongeren
voor een dergelijke nieuwe levensfase omdat hun
schooltijd is doorlopen. Maar voor iedereen geldt
dat er altijd weer nieuwe wegen in het vooruitzicht
liggen. In deze viering komt dit aan de orde en of de
bijbel ons hier bij kan helpen. De overdenking komt
van ds. Muis en het gospelkoor Tehillim uit Nieuwleusen zorgt voor muzikale begeleiding. Kom deze
“Kerk zonder Drempel”-viering zien, horen en beleven! De deuren staan open voor iedereen. Om 9:30
uur starten we met een kop koffie, om 10:00 begint
de viering. Locatie: Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange, Berghuizen 20 te Ruinerwold.

Collectanten Longfonds
bedankt!
Allemaal bedankt voor jullie hulp namens meer dan
één miljoen mensen met een longziekte.
De collecte in Ruinerwold / Berghuizen en Oosteinde
heeft het mooie bedrag van € 2401,27 opgebracht.
Namens het Longfonds worden ook alle gulle gevers hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
Mede door uw gift en dankzij de inzet van de collectanten komt hopelijk een wereld zonder longziekten steeds dichterbij.
Bert Stummel, Coördinator Longfonds
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Post-Covid
Nu alle Coronaregels
overboord gegooid
en overbodig lijken
Alle actuele aandacht
van het journaal
naar andere zaken gaat
Zijn we al vergeten
hoe het zonder die
verplichte zoenen kan
En de grote groep
nog-steeds-zo-moe
blijkt onbegrepen
Zij hebben geen energie
om zelf van zich
te laten horen
Zij moeten verder
als afgekeurde en
zonder dromen
© Gerdina
www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
29 juni 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 24 juni 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜16 juni
➜➜20 juni

Tuinkring, bloemschikcursus
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
Beachtennis 2x2, Beachvolley 3x3
mix, 09.00 uur TC ‘t Wold
➜➜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

Speciale Blijdenstein diensten
Zondag 26 juni 10.00 uur: dubbelkwartet “Octavis”
zingt tijdens de dienst in de kerk.
Een groep enthousiaste zangers, studenten uit
Amsterdam, hebben elkaar leren kennen via diverse
koren en vinden het leuk om een avond samen te
zingen, zelf muziek uit te zoeken en een uitstapje te
maken. Ze zingen a capella en voornamelijk klassiek maar ook Taize liederen en de irish blessing
staan op het programma. Zondag 26 juni zijn ze in
Ruinerwold en zingen in de kerk, ds. Barbara van de
Brink is de voorganger.
Zondag 3 juli 10.00 uur: Drentstoalige karkdienst.
Dizze zundag zal dominee Metselaar uut Hoogeveene de karkdienst in het drents doen. Ook de karkgangers magt mitzing’n in het drents. Wijj hoopt dat
er veule volk naar beide diensten komt luustern.

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 4e en laatste zitting van ronde 3 van
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 30 mei 2022.

Lijn A;
1
2
3
4
5
6

A Flier & L Stolte
O Hobma & J Vedder
J Bennink & L Drost
L Krapels & R v Ommen
R Knippels & M Brals
M Vedder & H Toet

Lijn B;
1
2
3
4
5
5

R Nijland & J Schuphof
H Reinders & G Scheper
A Ridderman & A Kreulen
M Blaauw & K Scheper
J Inberg & J ter Heide
J Doorn & M Hoogeveen

56.25%
55.00
53.75
50.00
46.25
38.75
70.00%
60.00
50.00
47.50
36.25
36.25

Spreekuur wijkagent
Er zijn weer twee nieuwe data voor het spreekuur in
de bibliotheek in Ruinerwold.
Op donderdag 23 juni van 15.30 uur tot 16.30 uur en
donderdag 14 juli van 14.30 uur tot 16.30 uur. Het
spreekuur is een vrije inloop. U kunt vragen stellen
of een afspraak maken. Als wijkagent werk ik veel
samen met netwerkpartners. Samen met de netwerkpartners zitten wij in het Buurtteam (Stichting
Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, Actium,
GGZ Drenthe, Cosis, Icare). Het Buurtteam is voor
iedereen in De Wolden. Samen met het Buurtteam
helpen wij inwoners op weg met vragen of problemen die ze niet (meer) goed zelf kunnen oplossen.
Het doel van het Buurtteam is dat we zo vroeg mogelijk signaleren wat er in de buurt speelt, problemen te tackelen en/of te voorkomen dat kleine ergernissen grote problemen worden. Het Buurtteam
is telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 uur en 17.00 uur via 0528-378686 of via
buurtteam@dewolden.nl.
Ik ben ook te volgen via
Instagram:
wijkagent_ruinerwold_
koekange.

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 19 juni 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten-Ruhrwiem

Kerkdiensten 26 juni 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur dhr. J. de Vries
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur Kerk zonder Drempel-viering met gospelkoor Tehillim uit Nieuwleusen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds.B. vd Brink-Smit

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

STICHTING HISTORIE
VANUUT ‘T OLDE RUUNERWOLD

De weg Beilen – Ruinen –
Ruinerwold – Meppel
In het vroege verleden bestonden er al verbindingswegen tussen de dorpen en gehuchten, maar dat waren
slecht begaanbare zandwegen. Ze werden gebruikt
door ruiters, koetsen, postkoetsen, voetgangers, paard
en wagens, ossewagens, enzovoort. Aanwonenden
pleegden het onderhoud, onder andere door de slappe
ondergrond te verstevigen met takken, waar overheen
weer zand werd aangebracht. Zo werd voorkomen dat
voertuigen vast kwamen te zitten in de modder. Na natte
perioden zullen deze wegen en paden wel heel slecht
begaanbaar zijn geweest. Het belang van goede verbindingen over grotere afstanden, zoals tussen de dorpen
en steden, lag bij instanties, die daar vaak ook belang bij
hadden, zoals verveners, de handelaren, de adel, kerken
en de steden.
Gaandeweg is deze zorg door verschillende ontwikkelingen overgenomen door de gemeenten, die formeel in
het begin van de 19e eeuw zijn ontstaan. De behoeften
aan contacten buiten de eigen gemeentegrens namen
toe en dus ook de behoefte aan goede verbindingswegen. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenten Meppel,
Ruinerwold, Ruinen en Beilen op 11 september 1861 een
overeenkomst hebben gesloten om voor gezamenlijke
rekening een klinkerweg aan te leggen en te onderhouden ter breedte van drie el en dat aan Gedeputeerde
Staten van Drenthe zou worden gevraagd om langs deze
weg tol te mogen heffen. De weg is vervolgens aangelegd
en – na toestemming van G.S. - zijn er diverse tolhekken geplaatst, waardoor de individuele gemeenten een
extra inkomstenbron kregen ter compensatie voor hun
bijdrage. Voor het aansturen van het beheer van de weg
door de vier gemeenten is een zogenaamde straatwegcommissie ingesteld.
Midden vorige eeuw is een verbetering van de weg
gerealiseerd. De smalle kronkelige en hobbelige weg van
vroeger was omgetoverd tot een brede effen asfaltweg,
die up to date was voor het verkeer in die tijd. Op zaterdag 22 september 1954 is de weg in Beilen geopend
tijdens een bijeenkomst van de betrokken gemeenten,

Word ook donateur van de Stichting Historie van
Ruinerwold www.stichtinghistorieruinerwold.nl
Inwoners voormalige gemeente Ruinerwold
€ 16,- p.j.; daarbuiten € 21,- i.v.m. bezorgkosten.

de Commissaris van de Koningin en andere genodigden.
De Commissaris van de Koningin mr.dr. R.H. Baron de
Vos van Steenwijk verrichtte de opening door een lint
door te knippen. Uit de toespraken van de heer Sikkens,
voorzitter van de straatwegcommissie en de Commissaris van de Koningin die daarop volgden blijkt dat in het
verleden voor (intergemeentelijke) verbindingswegen is
gekozen wanneer de dorpen en steden over een toren
beschikten (“van toren naar toren”). Dan waren ze belangrijk. Meppel, Ruinerwold, Ruinen en Beilen voldeden
aan die eis. Een andere belangrijke reden voor de aanleg
van dit traject vond men dat de Drentse Hoofdvaart erg
gevaarlijk voor het verkeer op de naast de vaart gelegen
weg was. De nieuwe weg Meppel-Beilen was veel veiliger.
Sinds de aanleg van de klinkerweg nam het autoverkeer
ook gaandeweg toe en konden de bezoekers van elders
genieten van onze mooie omgeving. De weg doorsnijdt
ook een belangrijk landbouwgebied, waarbij de ontwikkelingen in Ruinerwold en Ruinen werden aangehaald.
Van de verbetering in 1954 werd een toename van het
vreemdelingenverkeer (Ruinen, Pesse en Beilen) door de
gedeeltelijke ontsluiting van “het Olde Landschap” en
mogelijkheden voor handel en landbouw verwacht.
Het gezelschap maakte na de opening in Beilen een rit
met bussen van de DABO over het traject naar Ruinen,
waar de opening verder werd gevierd.
Naschrift: Oudere inwoners van Ruinerwold konden nog
wel bosjes met hakhout aanwijzen, die vlak bij de hoofdweg Meppel-Ruinen lagen en uit de tijd stamden dat de
betreffende aangelanden moesten meewerken aan het
onderhoud van de zandwegen. De takken werden dan in
het zogenaamde cunet verwerkt.

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.

Onderneming starten?
Kies voor een gratis
ondernemingsadvies!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Stichting OCO luistert en
helpt op weg
Sinds 2019 kunnen inwoners van de gemeente
De Wolden die zorg of hulpverlening nodig hebben, terecht bij Stichting OCO voor hulp en advies.
Cliëntondersteuners van OCO De Wolden bieden
ondersteuning bij het regelen van zorg. Zij doen dit
onafhankelijk, vertrouwelijk, vrijblijvend én gratis.
Van het helpen bij het invullen van aanvraagformulieren tot het uitzoeken of iemand een specifieke
dienst of hulpmiddel vergoed krijgt van de verzekering; de ondersteuningsvragen die binnenkomen,
zijn gevarieerd. Een cliëntondersteuner bekijkt samen met de cliënt wat er nodig is voor het regelen
van hulp. Zij kan er ook bij zijn tijdens een (keukentafel)gesprek met de gemeente. De cliëntondersteuner geeft uitleg, helpt bij de voorbereiding van het
gesprek en het maken van keuzes. Samen wordt
gekeken naar de mogelijke opties. De cliënt neemt
zelf het besluit over zijn of haar keuze en behoudt
daarmee altijd de regie.

Voor wie is stichting OCO er?

Stichting OCO is er voor iedereen die zorg nodig
heeft, maar hulp nodig heeft bij het regelen ervan.
Het komt ook geregeld voor dat mensen vastgelopen zijn en daar niet uitkomen. Ook niet met
de hulpverlening die er misschien al is. De ondersteuners van OCO oordelen niet, maar luisteren en
kijken samen wat er nodig is, welke mogelijkheden
er zijn en welke keuze iemand wil maken.

Contact met stichting OCO

Stichting OCO is van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar via telefoonnummer 085 001 31 57, via
info@stichtingoco.nl of via het contactformulier
op www.stichtingoco.nl. Onze cliëntondersteuners
staan klaar om te luisteren, helpen en eventueel te
verwijzen naar iemand die verder kan helpen.

Zomertrainingen lgr’88
voor kinderen en
volwassenen
Ook dit jaar organiseert LoopGroep Ruinerwold
(LGR’88) weer zomertrainingen voor niet-leden onder deskundige hardloopbegeleiding. Desgewenst
kan deelname aan de Dijkhuizenrun op 3 september 2022 als doel gesteld worden. De trainingen zijn
wekelijks op de woensdagavonden en starten op 22
juni en de laatste training is op 31 augustus.
Voor de sportieve kinderen van 7 tot en met 13
jaar is de training van 18.00 tot 18.45 uur op het
korfbalveld. Enkele trainingen vinden plaats in het
natuurgebied van Havelte waar we met de bus naar
toe gaan. Wil je kennismaken met de hardloopsport
al dan niet samen met vriendjes of vriendinnetjes?
Of je conditie op peil houden tijdens de zomerstop
van de voetbal of de korfbal? Opgeven kan door een
mailtje te sturen naar info@lgr88.nl onder vermelding van naam, geboortedatum en telefoonnummer. Het kost €10. Dat kun je meenemen naar de
training.
Voor de beginnende volwassenen starten we om
19.00 uur voor het oude gemeentehuis bij de rotonde. Ook hiervoor geldt dat enkele trainingen in
de natuur van Havelte zullen plaatsvinden. Inlopen
doe je met alle LGR’ers en daarna krijg je eventueel
opdrachten op je eigen niveau. Als je de smaak te
pakken hebt gekregen kun je daarna ook ‘gewoon’
lid worden.
De kosten zijn €15 inclusief startnummer voor de
Dijkhuizenrun. Dat kun je meenemen naar de training. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen
naar info@lgr88.nl onder vermelding van naam,
geboortedatum en telefoonnummer.
Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door
SportDrenthe via het Sportakkoord Ruinerwold.

TESTAMENT MAKEN?

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

Woldenderby kent
opnieuw geen winnaar
Waar het seizoen in Ruinerwold werd afgetrapt met
een 1-1 gelijkspel tussen Ruinerwold en Wacker,
stond de tweede ontmoeting op het programma.
Het kortste busritje voor één van de langste zondagen van het seizoen. Want met Danilo Wattez op het
programma leek de derde helft in ieder geval wel
goed te komen.
Eind september was het Wacker dat de derby het
sterkst begon, maar zondag waren de rollen omgedraaid. Het publiek had amper een plekje langs de
lijn gevonden, toen een schot van Bert de Boer van
richting werd veranderd en Daan Dekker kansloos
liet: 0-1. Dat Wacker zich niet van de wijs liet brengen werd al snel duidelijk. In de 7e minuut schoot
Dennis Westerbeek uit een vrije trap de 1-1 binnen.
In het restant van de eerste helft een iets beter
voetballend Wacker en een gevaarlijk counterend
Ruinerwold. Mark Kramer maakte er na een klein
half uur 2-1 van voor Wacker, maar de thuisploeg
wist niet door te drukken. Ruinerwold loerde op de
gelijkmaker, maar deze kwam er nog niet voor rust.
In de tweede helft een gelijkwaardige wedstrijd.
Beide ploegen speelden, toch vaak kenmerkend
voor een derby, veelal de lange bal en kregen
mogelijkheden. Het duurde uiteindelijk tot de 85e
minuut voor het net weer werd gevonden, wat de
gelijkmaker voor Ruinerwold betekende. Een goede
opening van Jurrian Nijmeijer werd door Kevin Loof
op waarde geschat. Met een kapbeweging en een
droog schot in de verre hoek schoot hij de 2-2 binnen.
Het was jammer dat de wedstrijd na deze gelijkmaker nog maar 5 minuten duurde, want beide ploegen speelden met passie voor de winst. Een winnaar mocht er uiteindelijk niet komen en zo kende
De Woldenderby opnieuw geen winnaar.
De laatste wedstrijd van het seizoen, speelt Ruinerwold thuis tegen Steenwijker Boys. Als alles mee zit
kan Ruinerwold nog de derde periode binnenhengelen, maar daarbij is het mede afhankelijk van de
uitslagen op de andere velden.

Ruinerwold en De Boys
sluiten seizoen af met
ongekende 3e helft
Het kon 6 juni alle kanten op. Promotie voor Steenwijker Boys, een periode voor Ruinerwold of beide
met lege handen. Alle scenario’s lagen open, waarbij De Boys het in eigen handen had en Ruinerwold
afhankelijk was van twee andere uitslagen.
Aan de generale repetitie zou het in ieder geval
niet liggen. Nadat Ruinerwold 2 in de ochtend het
tweede van Ruinen voetballes gaf en daarmee een
periode pakte, was het gevoel goed. Ook aan de
Ruinerwoldse organisatie zou het niet liggen. Voor
de kantine was een feestterrein ingericht en in de
kantine stond een topteam vrijwilligers klaar voor
een drukke middag. Ondertussen begon DJ Paul
Smid al vroeg met Lucas aan de soundcheck, zodat
de derde helft op alle uitkomsten was voorbereid.
Maar eerst de wedstrijd. Toen de zwart-gele kruitdampen en nitraten van De Boys hun werk hadden
gedaan, was het duidelijk dat de gasten wat promotiespanning in de benen hadden. Het liep niet bij de
mannen van Jan Boxum en Ruinerwold was gevaarlijk in de counter. Na 25 minuten ging de bal op de
stip nadat scheidsrechter Haanstra een handsbal
als penalty beoordeelde. Jan Boxum liet duidelijk
zijn onvrede horen en hoewel Hendrik Boverhof verzuimde in de hekken plaats te nemen, schoot Bert
De Boer nipt raak vanaf elf meter: 1-0.
Het spel van Steenwijker Boys bleef in het eerste
bedrijf moeizaam, maar in de tweede helft gooide
het de schroom van zich af. In het eerste kwartier na
rust kregen de Steenwijkers goede kansen, waarvan
Welling en vervolgens Prinsen dankbaar gebruik
maakten: 1-1 en 1-2. De Boys beseften dat dit, zeker
gezien de tussenstand bij Donkerbroek - Havelte,
een prima uitslag was en gooiden de boel op slot
achterin.
Ruinerwold kwam in het restant van de wedstrijd
nog wel een paar keer gevaarlijk voor het doel,
maar tot grote kansen kwam het niet. De Boys
wisten de verlossende treffer niet te maken, maar
trokken de overwinning en daarmee promotie over
de streep. Na 93 minuten was de ontlading dan ook

enorm toen het laatste fluitsignaal klonk. Dat uitgerekend Jan Boxum de klus klaarde was dan ook
zeker gegund.
Wie dacht dat de middag voorbij was na het laatste
fluitsignaal, had beter kunnen weten. Allereerst was
er de mooie onderscheiding voor het jarenlange
trouwe vrijwilligerswerk van Harm Tuin en Remmelt
van Goor voor de club. Vervolgens kreeg assistenttrainer René van Oost een mooi afscheid en hoewel
het niet in de lijn der verwachting lag dat de thuiswedstrijd tegen Havelte - kantine letterlijk vol overtroffen kon worden, wist DJ Paul Smid het toch
voor elkaar te krijgen. Zakken, links - rechts, shirt
uit & zwaaien; het werd allemaal opgevolgd door de
rood-witte en geel-zwarte menigte.

Het is maar goed dat de tafels van inouthout.nl met
de nodige veerkracht zijn gebouwd, dat de vrijwilligers drie handen per persoon leken te hebben en
dat de nieuwe koelcel volledig in gebruik is, waardoor de kantine uiteindelijk toch op z’n voegen
bleef staan.
Met deze knallende afsluiter is Ruinerwold uitgespeeld. Een mooi seizoen waarin ondanks vele
calculaties, prognoses en een goede reeks, nét geen
periode werd gehaald. Desalniettemin ligt er een
goede basis om volgend seizoen mee te oogsten.

Ondanks onzekere
toekomst blijft
De Wolden investeren
Het college van De Wolden heeft de Kaderbrief
2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Normaal
vraagt het college aan de raad de kaders voor
de komende programmabegroting 2023 te
stellen. Om twee redenen wordt dit nu niet
gedaan. Als gevolg van de onduidelijkheid over
de rijksuitkering gemeentefonds is met name
het financiële plaatje voor 2026 van gemeenten
onzeker, ook voor De Wolden. Daarnaast vraagt
het nieuwe collegeprogramma ‘De Wolden geeft
energie’ nog een uitwerking in cijfers.

Financiële situatie

Wethouder Egbert van Dijk geeft aan dat het op dit
moment nog te vroeg is om alle financiële gevolgen
in beeld te hebben. Bij de begrotingsbehandeling in
november verwacht het college voldoende gegevens te hebben zodat de gemeenteraad keuzes kan
maken met betrekking tot de financiële situatie.
Van Dijk: ‘Hoewel de jaarrekening 2021 een positief
saldo vertoont, komt dit hoofdzakelijk door incidentele meevallers. We moeten de vinger dus aan
de pols houden. Daarom komen we in november
mogelijk met voorstellen om bij te sturen. Dit komt
vooral doordat het Rijk voor de laatste jaarschijf
2026 van de komende bestuursperiode, geen zekerheid geeft over de omvang van de belangrijke gemeentefondsuitkering. Deze zal volgens de huidige
berichten vanaf 2026 voor De Wolden afnemen met
maar liefst € 2,2 miljoen per jaar.

Lopende projecten

Ondanks de onzekere situatie blijft De Wolden een
gemeente die volop actief is met verschillende plannen. De gemeente werkt hard aan de realisering van
alle lopende plannen en projecten, zoals het ‘Huus
veur Sport & Cultuur’, het vervolg van het fietspadenplan en verschillende verkeersmaatregelen. In
verband met de huidige loon- en prijsstijgingen is
het een uitdaging al deze plannen te realiseren binnen de beschikbaar gestelde kredieten.

Geld voor initiatieven samenleving

In de Kaderbrief 2023 zijn wel enkele speerpunten
en plannen van de gemeente voor het komende jaar
benoemd. Het college doelt daarbij op het mogelijk

voortzetten van de subsidieregeling ‘Initiatiefrijk
De Wolden’. Dit is in lijn met het collegeprogramma.
Van Dijk: ‘We zijn een actieve en betrokken gemeente die goede plannen van inwoners en ondernemers
omarmt. We denken graag mee met hun ideeën en
kunnen eventueel een financiële bijdrage leveren
om plannen verder te helpen. Denk daarbij ook aan
het instellen van het ‘Transitiefonds toekomstgerichte landbouw’.

Meer informatie

De gemeenteraad behandelt de Kaderbrief op donderdag 30 juni 2022 a.s. De Kaderbrief 2023 is in te
zien in het gemeentehuis en na te lezen op
dewolden.nl.

Scoopdag druk bezocht
Bij Hair Professionals in Ruinerwold hadden ze vrijdag 10 juni een Scoopdag voor mensen met hoofdhuid problemen. Het was een hele drukke dag,
met tientallen mensen met hoofdhuid problemen.
Van haaruitval tot schilfering of eczeem. Sommige
mensen lopen al jaren met problemen, zo bleek.
Monica Oostra: 'Voor veel mensen hebben we een
heel goed advies en oplossing kunnen geven. Met
een milde oplossing. Hoofdhuid problemen komt
een op de drie mensen voor, helaas is er ook veel
schaamte en praten mensen er niet graag over. Bij
Hair Professionals proberen we dat taboe te doorbreken. Het is zo mooi om te zien dat je mensen
kunt helpen. Er is soms veel stil verdriet hier over.
We gaan in de toekomst vaker een dergelijke dag organiseren'. Een ieder is uiteraard sowieso van harte
welkom om vrijblijvend een afspraak te maken. Het
advies is, blijf er niet mee rond lopen, de oplossing
is soms heel eenvoudig. Oostra: 'We hebben een
scoop waar mee we tweehonderd keer op de hoofdhuid kunnen kijken. Dus schroom niet en maak een
afspraak'.
Bel 0522481629 of mail info@hairprofessionasls.nl

Woningen splitsen voor
versnelling op woningmarkt
In oktober 2021 presenteerde het college van
burgemeester en wethouders een plan om de
woningbouwproductie te versnellen. Met name
op korte termijn is behoefte aan extra woningen.
Om daarin te voorzien zet de gemeente in op
plannen die snel te realiseren zijn. Dat kan onder
andere door bestaande woningen te splitsen.
In De Wolden zijn relatief veel grote, dure koopwoningen. Uit het woningmarktonderzoek 2021 blijkt
dat er meer behoefte is aan kleinere betaalbare
woningen en levensloopbestendige woningen. Door
woningen te splitsen zorgen we ervoor dat het aanbod beter aansluit bij de huidige behoefte.

Meer mogelijkheden tot wonen

De gemeente ontvangt regelmatig het verzoek voor
andere vormen van wonen, waarbij de (toekomstige) zorgbehoefte een rol speelt. Het gaat daarbij
om mensen die in de toekomst verwachten (mantel)zorg nodig te hebben, maar nu nog gezond zijn.

Daardoor kunnen deze mensen geen aanspraak
maken op een mantelzorgwoning.
Wethouder Gerrie Hempen zegt: “Wij hopen dat met
het mogelijk maken tot het splitsen van woningen
bijgedragen kan worden aan de behoefte van premantelzorgwoningen of generatiewoningen.”

Woning van minimaal 55 m2

Voor het splitsen van woningen zijn ook bepaalde
voorwaarde waar een woning aan moet voldoen. Zo
vallen alleen woningen binnen de bebouwde kom
onder dit beleid, moeten er geen milieubelemmeringen zijn en voldoende parkeergelegenheden. Daarnaast kan ook alleen een hoofdgebouw/woning in
aanmerking komen voor deze regeling, het geldt niet
voor bedrijfsgebouwen of vrijstaande bijgebouwen.
Voor woningen buiten de bebouwde kom is het ook
mogelijk om een woning te splitsen al gelden daar
strengere voorwaarden. Hier is een wijziging van de beheersverordening nodig, dit is een langere procedure.
Betrokkenen - inwoners, makelaars - herkennen de
behoefte aan betaalbare woningen en seniorenwoningen. Een minimale gebruiksoppervlakte van
55 m2 is voldoende voor een zelfstandige woning.

Coop S.Koetsier& Medewerkers
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111

Aanbiedingen geldig tot
zaterdag 18 juni
Boodschappen laten bezorgen?
Kijk op: Cooponline.nl

