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Volgend nummer 
verschijnt 

14 juli 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 9 juli 12.00 uur

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

Zomerconcertje Sempre Sereno

Op maandagavond 5 juli geeft muziekvereniging 
Sempre Sereno een openluchtconcertje bij woon-
zorgcentrum ‘t Vonder. Het concertje begint om 
20.00 en duurt tot ongeveer 21.00. Bij slecht weer zal 
het niet doorgaan.
Onze muzikanten kijken ernaar uit om weer samen 
met u te kunnen genieten van de mooie klanken van 
onder andere de trommels, marimba’s en xylofoons. 
Kom ook en geniet mee! 

Antiek- en curiosaveiling 
bij De Karstenhoeve
Eindelijk is het weer zover! Op zaterdag 10 juli 2021 
is er een antiek- en curiosaveiling buiten op het 
plein bij museumboerderij De Karstenhoeve. Op de 
laatste taxatie dag in 2020 zijn er weer veel bijzon-
dere goederen ingebracht. Door corona kon de vei-
ling toen helaas niet doorgaan. Benieuwd of er wat 
interessants voor u tussen staat? Vrijdagmiddag 9 
juli van 13.00 uur tot 20.00 
uur en zaterdagmorgen 10 
juli van 09.00 uur tot 12.30 
uur is er gelegenheid de 
goederen te bezichtigen in 
de schuur van de boerderij. 
De veiling begint om 13.00 
uur. Kom eens een kijkje ne-
men en ervaar hoe leuk een 
veiling kan zijn! We volgen 
de dan geldende voorschrif-
ten van het RIVM.
Voor info:  
info@karstenhoeve.nl of 
telefonisch: 0522-481447

Zomerconcertje5
j u l i

Nieuwe website met 
verhalen over vriendschap 
De bibliotheken van Biblionet Drenthe hebben een 
website gelanceerd met verhalen over vriendschap. 
Deze korte gefilmde verhalen zijn een mooie aan-
vulling op het aanbod van de bibliotheek voor men-
sen die niet zo snel (meer) een boek zullen lezen.
De bezoekers van de website kunnen kijken en 
luisteren naar een verhalenverteller, naar gedichten 
over vriendschap van Drentse dichters en naar het 
verhaal van een boswachter die vertelt over zijn 
vriendschap met de natuur in een gesprek met de 
8-jarige Ilse.
Daarnaast geven bibliotheekmedewerkers persoon-
lijke boekentips en er is een rebuspuzzel waarmee 
leuke prijzen te winnen zijn. De puzzel is ook op 
papier verkrijgbaar in de Drentse bibliotheken, met 
uitzondering van de vestigingen in Assen, Emmen 
en Hoogeveen.
De website kan ook worden gebruikt in het recrea-
tieprogramma van woonzorgcentra, bijvoorbeeld 
om gezamenlijk een van de video’s te bekijken en 
over het onderwerp verder in gesprek te gaan.
 

In september komt er een nieuw aanbod op de website 
rond het thema Reizen. De website is te vinden op www.
bibliothekendrenthe.nl/verhalenover.



De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van alle zaken rondom sponsoring. 
Sponsoren zorgen ervoor dat we binnen de vereni-
ging iets extra’s kunnen doen. Denk aan de aanschaf 
van materialen, organiseren van activiteiten enz.
Bovendien zorgt ons sponsorcollectief ervoor dat 
onze teams er op en top bijlopen in nette bedrukte 
tenues.
De huidige sponsoren dragen we op handen want 
we zijn ze allemaal ontzettend dankbaar voor hun 
bijdrage aan onze club. 
Bovendien komen nieuwe sponsoren natuurlijk niet 
vanzelf op ons af. 
Voel jij je geroepen om hierin te participeren? Het is 
echt niet wekelijks vergaderen en hoe meer teamle-
den hoe meer de taken ook verdeeld kunnen worden. 
Alles om VVRuinerwold, voor al onze leden, vooruit 
te laten knallen!!
Heb je interesse? Of wil je meer weten? 
Mail: sponsorcommissie@vvruinerwold.nl 

Met elkaar, voor elkaar!
VVRuinerwold Sponsorcommissie

Jan Allard Benak, Raymond Dolfsma, Mathieu Keizer, 
Marcus Koetsier, Reinout Stevens

ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 5 juli Concert Sempre Sereno, 20.00 uur 
buiten bij  ’t Vonder

 ➜ 9 juli Bezichtiging goederen Antiekveiling, 
13.00-20.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 10 juli Bezichtiging goederen Antiekveiling, 
09.00 – 12.30 uur Karstenhoeve

 ➜ 10 juli Antiek en Curiosaveiling, 13.00 – 
17.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 31 juli Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜ 21 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, avond 
door Bestuur

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

 ➜ 25 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Eéndagsbestuur

 ➜ 25 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, Huite 
Zonderland

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

 ➜ 21 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, avond 
in Kerstsfeer

 ➜ 14 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 90 jarig 
bestaan

Sponsorcommissie VVR
De huidige sponsorcommissie zou 
graag versterking willen hebben van 
een enthousiaste vrijwillig(st)er!!

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 

Update Dijkhuizenrun
Via deze weg willen wij jullie op de hoogte stellen 
dat LGR’88 heeft besloten dit jaar de jaarlijkse Dijk-
huizenrun - normaliter begin september - nog een 
jaartje over te slaan. Er zijn nog te veel onzekerhe-
den rondom de run zelf maar ook of alle benodigde 
partijen hun medewerking kunnen en willen verle-
nen. De volgende editie wordt dus de DHR 2022 die 
we met volle overgave zullen oppakken en waarover 
wij jullie ook weer zullen informeren!
Wel mooi om te constateren dat de leden van 
LGR’88 weer volop deelnemen aan de periodieke 
LGR-trainingen en -loopjes.
 
MVrGr,
Henri Schimmel (voorzitter LGR’88)

Bespaar 50 Euro
Bespaar 50 Euro op aankoop van 
energiebesparende producten
Het Drents Energie Loket heeft nog een actie lopen 
waarbij woningeigenaren 50 Euro subsidie kunnen 
ontvangen wanneer  energiebesparende producten 
zijn aangeschaft. Er zit nog geld in subsidiepot en 
het aanvragen ervan is eenvoudig.  Na inzending 
van je aanvraag is de goedkeuring en het bedrag 
snel op je rekening.

Meer info op de website: https://haaldewarmtein-
huis.nl/waardebon/
 



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 

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 4 juli 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. Henk Linde
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. A.M. de Hullu, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 11 juli 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. H. Dekker
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.00 uur ds. S. de Bruine , dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten

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://deka-
pelruinerwold.com/preken/)

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



KIOS korfbalzomer
Stukje bij beetje kunnen we de coronamaatregelen 
achter ons laten en kunnen we elkaar weer ontmoe-
ten. En wat hebben we het vooral ook gemist om 
samen te kunnen sporten.
Daarom heeft korfbalvereniging KIOS uit Ruiner-
wold voor iedereen een zomerprogramma samen-
gesteld. Onder leiding van de ledenwerfcommissie 
hebben verschillende onderdelen van de vereniging 
allerlei spetterende activiteiten bedacht om de 
zomervakantie op een leuke en sportieve manier te 
vullen. De eerste activiteit staat al op zaterdag 3 juli 
op het programma en is bedoeld voor de jeugd.  Op 
deze zaterdagochtend begint de jeugdcommissie 
met een spelochtend voor de jongste jeugd (3 t/m 9 

jaar). In de middag is het korfbalveld gereserveerd 
voor een sportieve middag voor de jeugd van 9 t/m 
18 jaar oud. Dit vindt plaats op het korfbalveld in 
Ruinerwold, Dijkhuizen 68a. Sportkleding aan en 
gaan! Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
In de loop van juli en augustus staan er nog veel 
meer activiteiten op het programma. Bijvoorbeeld 
een jatspel, een schottoernooi en als afsluiter een 
heuse KIOS Challenge. De activiteiten zijn gepland 
op 3, 10, 17 juli en op 14 augustus. Meer informatie 
over de komende activiteiten is te vinden op www.
kiosruinerwold.nl. Voor vragen en aanmelden kun 
je ook contact opnemen met de ledenwerfcommis-
sie via kiosledenwerfcommissie@gmail.com. Graag 
tot ziens op het korfbalveld!

Gratis voor leden
& niet-leden!

Voor

Jeugd (3 t/m 9)

Jeugd (9 t/m 18)

Jeugd (5 t/m 13)

Iedereen (13 +)

Jeugd (3 t/m 13)

Iedereen (13 +)

Iedereen (t/m 12 onder begeleiding)

I

II



Echtscheiding?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

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



“Blijdenstede NEE”
Hiermee willen wij u graag op de hoogte brengen 
van de ontwikkelingen en acties van de bezwaar-
makers (tegenstanders) van het appartementen-
complex Blijdenstede op de locatie van de voor-
malige SNS bank, hoek Vorenwolde/Dijkhuizen. 
Het betreft hier de bezwaren van de omwonenden, 
inwoners van Ruinerwold en zelfs daarbuiten.

Zo’n 5 jaar geleden constateerden we dat er oudere 
en jongere inwoners van ons dorp naar Meppel 
vertrokken, daar was woongelegenheid (apparte-
mentencomplexen en betaalbare koopwoningen 
en/of sociale huurwoningen). Dat is jammer voor 
ons dorp en voor de vertrekkende mensen.    
Een aantal mannen in Ruinerwold ging op zoek 
naar een locatie voor een appartementencomplex.                                     

Op de jaarvergadering in 2019 van Dorpsbelangen 
hoorden we dat Dorpsbelangen zich nu verder inzet 
voor het realiseren van een appartementencom-
plex: het zou plaats bieden aan de oudere inwoners 
van Ruinerwold en het zou de doorstroming van 
woningen bevorderen. 
In het jaaroverzicht van juli 2020 van Dorpsbelan-
gen lezen we (i.v.m. corona geen jaarvergadering): 
”de planvorming voor de ontwikkeling van apparte-
menten is in volle gang”.
Iedereen blij en tevreden.

Maar dan komt de presentatie van het appartemen-
tencomplex “Blijdenstede”, een enorm gebouw van 
maar liefst 16 m. hoog, overheerst door een kunst-
rieten dak met daarbij ballustraden, balkons en 
glas.  Een gebouw met een uitstraling die naar onze 
mening absoluut niet past in de kern van ons dorp.  
Tijdens deze presentatie hebben we de ontwik-
kelaar hierop aangesproken en hij antwoorde dat 
er in heel Drenthe niet zo’n mooi gebouw te vinden 
is. Dat zal wel zo zijn, zeiden wij, maar het past hier 
niet in het dorpsbeeld van Ruinerwold en wat te 
denken van alle omwonenden, die hun privacy zien 
verdwijnen. Einde discussie en weg was hij.
Dan volgt in sept. 2020 in de Wolder Courant het 
bericht “Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan 
Dijkhuizen 28-30 te Ruinerwold”. Er volgen gesprek-
ken met omwonenden en er worden al zienswijzen 
(bezwaren) ingediend. Op één van de bezwaren 
over de grootte en hoogte van het gebouw ant-
woordde de gemeente: “om een appartementen-
complex te kunnen realiseren is er een bepaald 

minimum aantal nodig om het rendabel te kunnen 
maken”.  In onze regio zien we voorbeelden waar 
het wel kan.  Bijv. Het “Dorenbosch”  te Havelte, 
een kleinschalig project van 7 appartementen en 
2 penthouses (€ 330.000 - € 476.000,) waar nu aan 
gebouwd wordt.
Ook schrijft de gemeente: “om het te laten passen 
en iets toe te voegen aan het dorp is gekozen voor 
dit ontwerp (de eyecatcher, de allure)”.  De vraag 
is: was er iets te kiezen en wie heeft er gekozen?    
In ieder geval niet de inwoners, omwonenden en 
Dorpsbelangen.          
Verder wordt er geschreven: “het pand is verder van 
Dijkhuizen gesitueerd dan de omliggende panden, 
met als doel de hoogte minder te ervaren”. Hiermee 
geven ze toch aan dat de hoogte buiten proporties 
is.

Voor wat betreft de privacy van de omwonenden 
vinden ze dat er al een vrij dichte singel aan de zuid-
zijde, die voorkomt inkijk: 7 loofbomen en struik-
gewas, dit geldt dus alleen als er blad aanzit.     En 
dan moeten deze bomen ook nog blijven staan, een 
aantal omwonenden maakt zich daar grote zorgen 
over. De gepresenteerde plannen stroken niet met 
het werkelijke beeld van de situatie, de gemeente 
geeft daar desgevraagd geen thuis als het gaat om 
garanties t.a.v. het behoudt van die loofbomen.             

Intussen heeft de ontwikkelaar een hoogwerker 
geregeld voor de bewoners van de Lienkamp en de 
bewoners aan de Oostzijde, zij hebben de impact 
van het gebouw voor hun situatie met eigen ogen 
kunnen waarnemen en zij hebben foto’s kunnen ne-
men. Alle bewoners zijn geschrokken van de werke-
lijke hoogte en er blijkt daadwerkelijk sprake te zijn 
van inkijk op het terras, in hun huis en hun tuin.              

Betreffende het bezwaar tegen de uitstraling van 
het gebouw schreef men: “er is geen welstand van 
toepassing op het ontwerp en dit ontwerp is pas-
send beoordeeld door een stedenbouwkundige.      

Dan de parkeerproblematiek: 16 parkeerplaatsen 
onder het gebouw voor 20 appartementen. Een 
gemiddeld huishouden heeft meer dan 1 auto, 
aangevuld met bezoek, pakketdiensten, zorgmede-
werkers, bezoekers aula memento Mori enz. Waar 
moeten al die auto’s heen? Parkeren aan Vorenwol-
de, Dijkhuizen en achter Klok (privéterrein) wordt 
gesuggereerd.    



In de Wolder Courant van 24 febr. 2021 lazen we 
dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt 
en dat er mondeling of schriftelijk een zienswijze 
(bezwaar) kan worden ingediend. Dat wordt door 
alle omwonenden gedaan (als straat of individueel) 
evenals door inwoners uit Ruinerwold. De gemeen-
te houdt zich momenteel bezig met het beantwoor-
den van de zienswijzen. Op 13 mei jl. ontving een 
aantal bezwaarmakers een brief van een medewer-
ker Ruimtelijke Ordening met een verzoek van de 
ontwikkelaar. Hij zou graag in contact willen treden 
om te praten over mogelijke oplossingen en/of com-
pensaties. Dit voelt als mosterd na de maaltijd, hij 
had voorafgaand aan het hele plan contact moeten 
zoeken en zijn plannen moeten voorleggen. Bij de 
presentatie en in vervolggesprekken is al gebleken 
dat de ontwikkelaar het plan niet wil aanpassen. 
Wij en de andere bezwaarmakers (voor zover bij ons 
bekend) hebben besloten samen actie te onderne-
men.
Tijdens gesprekken met raadsleden uit Ruinerwold 
over dit ontwerp kwam steeds de vraag: wat vindt 
Dorpsbelangen van plan Blijdenstede en dan werd 
het van beide kanten stil. 

Wij hebben daarop contact gezocht met Dorpsbe-
langen en kunnen ons wel vinden in hun stand-
punten t.a.v.  woningbouw in Ruinerwold en de 
bouw van een appartementencomplex op de hoek 
Vorenwolde/ Dijkhuizen. Echter als het gaat om 
vormgeving, ontwerp en dus ook uitstraling van 
de Blijdenstede schrijft ze: Of het gepresenteerde 
plan bouwplan passend is op de locatie en passend 
is in de omgeving laten wij over aan deskundigen 
met kennis van stedenbouw en ruimtelijke inpas-
sing. We hebben vertrouwen in deze deskundigheid 
omdat we anders blijven hangen in een discussie 
over mooi en lelijk”.  En om dat punt is het hem nou 
net te doen.

Wij hechten wel waarde aan de mening van de 
inwoners en vertrouwen op hun kennis, inzicht en 
oordeel. Bovendien voelen we ons betrokken met 
de omwonenden, die zo maar worden geconfron-
teerd met een 16 meter hoog gebouw in de achter-
tuin en hun privacy zien verdwijnen. 

Wij vinden het onvoorstelbaar dat dit zomaar mag. 
Als inwoners een vergunning aanvragen voor een 
metertje meer aan schuur of dakkapel, krijgt men 
geen toestemming en hier mag het hoogste gebouw 
van Ruinerwold verrijzen.       

We moeten een ontwikkelaar, stedenbouwkundi-
gen en ambtenaren toch niet laten bepalen dat dit 
enorme gebouw in de kern van ons dorp gebouwd 
mag worden.

Bovendien hebben we veel geluiden gehoord uit het 
dorp dat er maar weinig inwoners uit Ruinerwold in 
het complex komen te wonen en dat de doorstro-
ming van woningen maar zeer beperkt zal werken 
vanwege de prijzen van de vrijkomende woningen.     

We gaan voor een kleinschaliger appartementen-
complex voor jong en oud, een ontwerp beter pas-
send in ons dorp, dat qua maat en schaal zich voegt 
in het geheel met de rest van de omgeving.  Het lijkt 
ons erg belangrijk dat er veel meer focus ligt op 
woningbouw voor inwoners van Ruinerwold, met 
name betaalbare woningen voor de jongeren. Dat 
mist in het plan Bijdenstede, laten we voorkomen 
dat het een gemiste kans wordt!

Arno en Linda Kroes, Kees en Trijnie de Boer (con-
tactpersonen omwonenden en inwoners)

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

FLEX-BV?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht voor een 

bespreking en kunnen akten op ons kantoor worden ondertekend. 



SP
AA

R V
OO

R J
E E

IG
EN

 GR
AT

IS
*

B
ij 

el
ke

 €
10

,-
 b

o
o

d
sc

h
ap

p
en

, o
n

tv
an

g
 je

 1
 s

p
aa

rz
eg

el
. 

Is
 je

 k
aa

rt
 v

o
l?

 L
ev

er
 ‘m

 d
an

 m
et

ee
n

 in
 b

ij 
d

e 
ka

ss
a.

 
Je

 o
n

tv
an

g
t 

d
an

 e
en

 v
o

u
ch

er
 v

o
o

r 
ee

n
 G

R
A

T
IS

 f
u

tc
ar

d
! 

D
e 

ac
ti

e 
lo

o
p

t 
va

n
 1

5 
ju

n
i t

/m
 1

2 
ju

li 
20

21
, 

ex
cl

u
si

ef
 b

ij 
C

o
o

p
 K

o
et

si
er

.

CO
OP

KO
ET

SI
ER

.FU
TC

AR
D.N

L

*FO
RM

AA
T S

 IS
 GR

AT
IS

, V
OO

R E
EN

 GR
OT

ER
 FO

RM
AA

T G
ELD

T E
EN

 BI
JB

ETA
LIN

G

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

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.

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Zorgen wij gewoon voor!

Voor meer informatie over thuiszorg 
van Noorderboog kijk op de website 
of bel 0521 – 38 55 90.

www.noorderboog.nl/thuiszorg


