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Zomerzangavond

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.

Kerken samen in actie
voor de voedselbank
Zaterdag 11 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 170 kratten vol, met lang houdbare producten voor de voedselbanken in Meppel
en Hoogeveen. Een fantastisch resultaat waar de
Voedselbanken weer even mee vooruit kunnen!

De organisatie was in handen van Diaconaal Verband De Wolden, een samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.

Haast
Slaaf van de tijd
met vliegen en haast
beheerst door de klok
Slaaf van de tijd
met doorgaan en doen
gehaast door een moeten
Geniet van de tijd
met horen en zien
wat werkelijk is
Geniet van de tijd
met ruiken en voel
wat waardevol is
Geniet van het wonder
met zwijgen en zing
dat lieve leven
© Gerdina
www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
13 juli 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 8 juli 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜3 juli

Foodtruckfestival Ruinerwold,
14.00 uur café de Kastelein
➜➜9 juli
Beachvolley 3x3 mix, 09.00 uur
TC ‘t Wold
Beachtennis 2x2,
➜➜9 juli
Groot touwtrektoernooi bij Café de
Kastelein. Aanvang 19:00 uur
➜➜10 juli
Beachkorfbal, 4x4, 13.00 uur
TC ‘t Wold
➜➜16 juli
Boerendrokte, 11.00-16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜22 juli
Springwedstrijd pony’s alle klassen
➜➜23 juli
Springwedstrijd paarden alle klassen
➜➜24 juli
Dressuurwedstrijd pony’s en
paarden alle klassen
➜➜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
➜➜27 augustus
Dressuurwedstrijd paarden klassen
BB t/m M2
➜➜28 augustus
Dressuurwedstrijd
pony’s alle klassen en
paarden klassen Z1 t/m ZZ-licht
➜➜3 september
Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜7-11 september Zomerfeest Ruinerwold
➜➜17 september Dressuurwedstrijd
pony’s alle klassen en
paarden klassen Z1 t/m ZZ-licht
➜➜18 september Dressuurwedstrijd paarden klassen
BB t/m M2
➜➜19 september Vrouwen van Nu Ruinerwold,
Marijke Ludwig, Vrouwenhartkwalen,
19.45 uur de Klok
➜➜24 september Dressuurwedstrijd Finale
Dressuurcompetitie, Bixie dressuur +
springen
➜➜24 september Inzameling oud ijzer
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜1 oktober
Dressuurwedstrijd
pony’s BB t/m M2
➜➜16 oktober
Dressuurwedstrijd
paarden BB t/m M2

VVN Dijkhuizen
Wie op woensdagmiddag 25 juni jl. te hard door
Ruinerwold over Dijkhuizen reed, heeft dit keer
geluk gehad. De snelheid werd met lasers gemeten door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland.
Niet om een boete uit te schrijven. In tegendeel, de
meting vond plaats in het kader van een onderzoek
naar de verkeersveiligheid en het hardrijden door
de kern van Ruinerwold.
Genoteerd werd het aantal verkeersbewegingen
en de behaalde snelheden per vervoerscategorie
– brommers/fietsers, personenauto’s, bezorgers,
vrachtwagens en landbouwvoertuigen. De metingen zijn door de medewerkers teruggekoppeld aan
VVN, worden geanalyseerd en gerapporteerd aan de
gemeente.
In de kern van het dorp Ruinerwold – net als bij
andere dorpen die onderdeel zijn van gemeente De
Wolden – mag 30 km/u worden gereden. Regelmatig worden echter snelheden van 80+ km/u gehaald.
Dijkhuizen is een straat waar o.a. scholen, een
dagbesteding, kinderspeelboerdrij, een zwembad,
sportvelden en winkels zijn gesitueerd. Met veel
overstekende mensen en rennende kinderen. Daarentegen is het een onveilige straat zonder stoep,
zonder remmende maatregelen als verkeersdrempels, plantenbakken of ledverlichte snelheidsmelders.
Argumenten als verkeersdoorvoer, dorpsaanzicht,
hielden de gemeente tot nu toe tegen om verder
gaande aanpassingen te maken. Maar uiteindelijk
is het gedrag van de weggebruiker bepalend of er
zorgvuldig wordt omgegaan met de veiligheid van
henzelf en anderen.
Er heeft gelukkig nog geen ernstig verkeersongeval
plaatsgevonden. De bewoners willen dit graag zo
houden en pleiten al jaren voor verkeersmaatregelen en handhaving. Ondertussen wordt door
de inwoners een oproep gedaan aan iedereen die
hier door de straat rijdt: denk aan onze en je eigen
kinderen, voorkom dat het hier fout gaat. 30 km/u
is 8 meter per seconde. En 30 km/u is nog altijd 6x
harder dan een kind kan rennen.

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 3 juli 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. S. Hovestad-de Jong
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van “t Foort
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. Metselaar

Kerkdiensten 10 juli 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur dhr. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

De gehele tuinbemesting is er weer,
o.a. kalk, kunstmest, potgrond
het hele jaar door
Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Vogelvoer - buitenvoedering
Compost - championnemest koemest - kippenmestkorrel

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

		
		
		
		
		
		

graszaad: doorzaai of vernieuwen
Strooizout
Diervoeders
strooisel
landbouwplastic
Plosplanpalletkorrel
Carbid

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

STICHTING HISTORIE
VANUUT ‘T OLDE RUUNERWOLD

Dijkhuizen 1
Het pand Dijkhuizen 1, nabij het gemeentehuis
heeft een ontwikkeling doorgebracht, zoals er maar
weinig zijn. Al in de 18e eeuw was er al sprake van
een grutterij (nu zou je dat een kruidenier noemen).
Later kreeg het naast de functie van boerderij ook
die van een logement (een soort hotel), dus met
slaapruimten voor de gasten. De geslachtsnaam
Van der Woude is heel lang aan dit pand verbonden
geweest.
Aan de westzijde was enige tijd een winkel in stoffen gevestigd, later schakelde men weer over
op de grutterij. In het boerderijgedeelte was een
karnmolen en een gruttenmolen aanwezig. Met de
eerste kon je boter uit de melk karnen; de andere
was bedoeld voor het malen van gerst, gort, boekweit, rogge en haver. De molens konden met kleine
paarden worden aangedreven. In de muur aan de
westzijde was een metalen pin bevestigd, waarmee de waterstand tijdens de watersnood in 1825
werd aangegeven. Het water stond voornamelijk in
Haakswold zodanig hoog dat veel dieren zijn verdronken.
Tot het gemeentehuis in 1849 voltooid was werden
in het logement de raadsvergaderingen gehouden.
Daar vonden ook de verkiezingen van de leden
van de gemeenteraad plaats. Voor hen, die de wet
overtraden, was een cel ingericht in de kelder. Overigens: in 1849 was Ruinerwold de eerste plattelandsgemeente met een gemeentehuis.
In 1866 werd het pand uitgebreid met de bouw
van een nieuw voorhuis. In het gedeelte aan de
oostzijde werd het café ingericht en de zolder werd
gebruikt als danszaal. De toneelvereniging “Leven”
had hier haar repetities en uitvoeringen. In het café
werden de coöperatieve boterfabriek, de Onder-

Het betreffende pand Dijkhuizen 1.
linge Brandwaarborg Maatschappij en toneelvereniging “Leven” opgericht.
Lucas van der Woude was gemeenteraadslid van
1865 tot 1906. In 1898 werd hij tot wethouder gekozen, maar die functie legde hij neer toen bleek dat
die, volgens de gemeentewet, onverenigbaar was
met die van caféhouder.
Na het bezoek aan de markt in Meppel staken veel
boeren en handelaren op bij café Van der Woude
om de belevenissen van de dag en de marktprijzen
te bespreken. Hun paarden werden dan vastgezet
aan de paaltjes, die zich voor het pand bevonden.
Vanaf 1911tot 1964 werd het boerderijgedeelte verpacht aan de familie Keizer.
Nadat de ongetrouwde gezusters Roelofje en Karsje
in respectievelijk 1944 en 1963 overleden werd Jan
Kraal (tantezegger) eigenaar van de boerderij. Hij en
zijn vrouw Trijntje waren de laatste bewoners. Het
pand is enkele jaren geleden afgebroken en vervangen door een appartementencomplex in boerderijvorm.

De voormalige uitbaatsters Karsje (l.)
en Roelofje (r.) van de Woude.

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.

SCHENKINGEN DOEN?

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.

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

Stotijn

notariaat & mediation

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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD
T: 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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

wij zoeken vrijwilligers
kelaardij als geen ander wat er speelt op de lokale
markt. Meer informatie over de diensten en wat De
Woonmaat Makelaardij voor u kan betekenen zie
www.dewoonmaat.nl.

Het Ambacht, Ruinerwold

3 G-collectief sponsoren

Een verswinkel, brasserie en dagbesteding in één.
In Het Ambacht wordt het verhaal achter het voedsel verteld, door te laten zien waar voedsel vandaan
komt en hoe het bereid wordt. Zo hoopt het team,
door het creëren van voedselbeleving, de boerderij
een beetje naar het dorp te halen.
Meer info zie: www.hetambachtruinerwold.nl
Heeft u ook interesse voor deelname aan een spondesorcollectief? Neem contact op met de sponsorcommissie via sponsorcommissie@vvruinerwold.nl

dank aan de
3 G-collectief
sponsoren isvoor
het
zijnMet
opzoek
naar
vrijwilligers
in
team in het nieuw gestoken en hebben nu eigen
etbalGkantine
van VVR op zaterdag en/of
tenues! Onze dank is groot hiervoor.
ndag.

e versterkt ons gezellige team en wil af en toe
n paar uurtjes achter de bar staan in de
ntine?

or meer informatie: bos.ageet@gmail.com

Zoals we VVR zeggen; “voetbal is voor iedereen bij
VVRuinerwold”
Wat zal er plezierig worden gebald in deze mooie
outfits!!

VoorMijnDier.nl

VoorMijnDier is een webshop. Op VoorMijnDier
vindt je de beste producten voor honden, katten en
knagers.
www.voormijndier.nl

De Woonmaat, Ruinen

In het hart van Ruinen, aan de rand van de historische brink, vindt u het kantoor van De Woonmaat
Makelaardij. Als makelaar en inwoner van Ruinen
en gemeente De Wolden, weet De Woonmaat Ma-

Vrouwen van Nu,
wandelmiddag
Dinsdag 14 juni.
Om 13.30 uur bij elkaar gekomen, bij Dina Jalvingh,
eerst een kopje thee of koffie met koek, daarna
gewandeld, 4 of 8 km. Onderweg pauze, glaasje fris
drinken. Bij terugkomst, glaasje fris, paar spelletjes
gedaan. Hierna soep en broodjes gegeten. Het was
een geslaagde middag.

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Uw partner voor:

Websites
Webshops
Online marketing
Domeinnamen
Webhosting
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

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? Cliëntondersteuners
weten welke zorg, hulp of
middelen er beschikbaar zijn
en hoe u die kunt aanvragen.
Ook bieden we een luisterend
oor. Deze ondersteuner kan
u op veel manieren helpen.
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

Fay Boxum en Esmée
Mulder Nederlands
kampioen
Fay Boxum en Esmée Mulder zijn vandaag gehuldigd tot de allersnelste zwemmers van Nederland in
hun leeftijdscategorie. Bij de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen lange baan zwemmen in Eindhoven wisten zij het goud te veroveren.
Boxum zwom dit weekend het meerkampklassement voor junioren 1 en 2. Vanaf het begin van het
toernooi had zij de koppositie in het klassement
al in handen. Zij moest deze favorietenrol echter
nog wel waar weten te maken over alle afstanden.
Uiteindelijk telden er van de tien afstanden, negen
mee voor het eindklassement. De talentvolle zwemster uit Zwartsluis pakte op acht van de tien races
overtuigend de winst. Op de 100 meter rugslag
werd zij nipt tweede en de 100 meter vlinderslag
was goed voor een derde positie. Haar voorsprong
was echter al zo groot dat de totaalwinst haar niet
meer kon ontgaan. Met 4949 punten won zij met
maar liefst 532 punten voorsprong het meerkampklassement en pakte zij de kampioenstitel.

Esmée Mulder toonde aan te kunnen groeien in een
belangrijk toernooi. Als junioren 3 zwemster in de
leeftijdscategorie junioren 3/4 was een hoge klassering dit jaar niet heel waarschijnlijk. De 14-jarige
zwemster uit Ruinerwold bleek echter in bloedvorm

te verkeren. Na op de 200 meter rugslag in een
fantastisch persoonlijk record al het brons te hebben veroverd, wist zij op de 200 meter wisselslag
met een waanzinnige finish haar concurrent er met
0,03 seconden uit te tikken en de gouden plak te
pakken.
Naast Boxum en Mulder verschenen ook SWOL
1894 teamgenoten Storm Boxum, Diede Veld en
Seb Pieterman aan de start bij het NJK. Boxum
moest zich net als Mulder als junioren 3 zwemmer
staande weten te houden tussen het geweld van
de junioren 4. Dat deed hij met verve. Van de acht
starts zette hij er vier om in een persoonlijk record
en op “zijn” schoolslag steeg hij zelfs boven zichzelf
uit. De snelle 1.11,38 op de 100 meter schoolslag
was zelfs goed voor een plaats in de finale. In de
finale wist hij deze tijd helaas net niet te verbeteren
met als eindresultaat een prima 8e plaats. Op de
200 meter schoolslag werd hij in een strakke tijd
van 2.35,25 zesde in de leeftijdscategorie junioren
3/4 maar was hij met afstand de snelste junioren 3
zwemmer in het deelnemersveld. Diede Veld zwom
het meerkampklassement voor jongens junioren 1
en 2. Van de tien afstanden zwom hij vijf persoonlijk
records. Het leverde hem een mooie 13e plaats in
het eindklassement op.

Seb Pieterman gaf acte de présence op de 100 meter vrije slag. Hij noteerde een keurige tijd maar wist
helaas zijn inschrijftijd net niet te verbeteren.
De Nederlandse Junioren Kampioenschappen
lange baan zwemmen vonden plaats van 10 tot en
met 12 juni 2022 in het Pieter van den Hoogenband
Zwemstadion in Eindhoven. De snelste juniorenzwemmers van Nederland mochten op het NJK
starten.

Wilt u ook
adverteren?
Kijk voor meer
informatie op
www.optwold.nl
Groot Ruinerwolds

Aardappelen te koop
Bij “De Karstenhoeve” vroege onbespoten aardappelen Frieslander en Eersteling .
Te bevragen bij:
R. Kuijer Bleekhof 11 tel: 06-12893240.
A. Broekema Weidenweg 68a tel: 06-51934547.

Touwtrek
toernooi
CAFÉ DE KASTELEIN
TIS
GRA
REE
ENT

RUINERWOLD
Zaterdag

19:00

9 JULI 2022

VOOR INFO: 0522 48 19 79

WWW.DEKASTELEIN.NL

@foodtruckfestivalruinerwold

GROOT INSLAAN =
EXTRA VOORDEEL

Alle Johma
brood- en toastsalades
of Heks’nkaas

Spa Fruit
of Touch
2 flessen à 400-1250 ml
combineren mogelijk

2 bakjes à 150-275 gram
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
1+1 GR78 _ 08
13.
1.
89 _ 54
0. 6.

*
S
I
T
A
1+1 GR50 _ 80
8.
4.
25 _ 40
2. 4.
MAXAN6T
PE R KL

Aardbeien
of kersen
2 bakken à 400/500 gram
combineren mogelijk

NG
I
T
R
O
K
25%

2 STUKS
7.38
7.98

5.-

Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml

17.

32

12.

99

Gemengd gehakt pak 500 gram
Pangasiusfilet
citroen/dille pak 340 gram
Runderchipolata's pak 8 stuks
Gerookte makreel flakes

Coop Goudse
kaas jong of
jong belegen

pak 200 gram
combineren mogelijk

2 stukken à 480 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
7.00
12.00

2 STUKS

6.

49

12.00

7.

99

Optimel drinkyoghurt
2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

2 STUKS
3.30
3.46

2.

49

Molenbrood bus volkoren,
bus donker meergranen
volkoren of vloer volkoren zonne
2 hele broden, combineren mogelijk

4.18
5.38

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 27 juni t/m zondag 3 juli 2022. Week 26. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

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

99

FOOD
TRUCK
14:00
20:00

GRATIS
ENTREE

CAFÉ DE KASTELEIN
RUINERWOLD
zondag

3 JULI 2022
FOOD DRINKS MUSIC
VOOR INFO: 0522 48 19 79

WWW.DEKASTELEIN.NL

@foodtruckfestivalruinerwold

