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Kopij inleveren voor vrijdag 17 juli 12.00 uur

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

Zorgcompliment1
n o v

Mantelzorgcompliment aanvragen voor 1 november
 
Mantelzorg is langdurig en intensief hulp bieden, 
meestal aan een partner, ouder, andere familiele-
den, buren of kennissen. Welzijn De Wolden geeft 
mantelzorgers informatie, advies en begeleiding. 
Een steun in de rug die mantelzorgers helpt om de 
zorg vol te houden. Als blijk van waardering is er bo-
vendien het mantelzorgcompliment van Gemeente 
De Wolden. Dat kan tot 1 november aangevraagd 
worden bij Welzijn De Wolden.
 
Het mantelzorgcompliment is een eenmalig bedrag 
van € 300, bedoeld voor mensen die zich dagelijks 
inzetten als mantelzorger. Het wordt uitbetaald aan 
de persoon die in 2019 zorg heeft ontvangen, zodat 
die zijn mantelzorger(s) kan belonen. Een verzoek 
indienen kan tot 1 november via cetrinsnippe@
welzijndewolden.nl of via 0528 - 378686.

Extra zwaar
Cetrin Werink is mantelzorgconsulent en begeleidt 
mantelzorgers die zich bij het Contactpunt Mantel-
zorg hebben aangemeld. ‘’Mensen vinden het pret-
tig om hun verhaal te kunnen doen. In de afgelopen 
maanden was het contact alleen telefonisch. Tij-
dens de coronacrisis ging de zorg natuurlijk gewoon 
door. Het werd voor sommigen extra zwaar doordat 
opvang of contacten niet mogelijk waren.’’

Praktische zaken regelen
Inmiddels komen de huisbezoeken weer op gang. 
‘’We zien graag hoe het in een thuissituatie gaat en 
waar de mantelzorger tegenaan loopt. Dat begint 
vaak met praktische zaken als het regelen van zorg 
en hulpmiddelen, dagopvang en indicatieaanvra-
gen. Wij kunnen dit oppakken of doorverwijzen 
naar de juiste instanties zoals de gemeente of het 

Informatiepunt Geldzaken De Wolden. Daarnaast 
zetten we vrijwilligers in. Ze kunnen dan bij iemand 
thuisblijven, zodat de mantelzorger even weg kan. 
Of ze kunnen klussen in en rondom huis doen.’’

Zorgen delen en emoties uiten
Minstens zo belangrijk is de emotionele ondersteu-
ning, benadrukt Cetrin Werink. ‘’Mensen kunnen 
hun zorgen delen en emoties uiten, iets wat ze bij 
degene voor wie ze zorgen vaak niet willen doen. 
Mantelzorgen is een zware taak en eruit stappen 
gaat niet. Ik wil mensen dan ook aanraden om 
contact te zoeken wanneer de mantelzorg nog vrij 
licht is. Dan kunnen we de mogelijkheden van be-
geleiding bespreken, ter voorbereiding op nieuwe 
situaties.’’

Groepsactiviteiten
Naast de individuele ondersteuning biedt Welzijn 
De Wolden groepsactiviteiten voor mantelzorgers. 
‘’Een middag tot zelfs een heel weekend er tussen-
uit, geeft lucht om er daarna weer tegenaan te kun-
nen. Bovendien ontmoeten mantelzorgers elkaar, 
ervaringen uitwisselen is heel waardevol.’’
Voor meer informatie over mantelzorgondersteu-
ning, kijk op www.welzijndewolden.nl (onder 
Informele zorg). Voor contact met de coördinator 
Contactpunt Mantelzorg, bel met 0528-37 86 86 of 
mail naar cetrinsnippe@welzijndewolden.nl.
 



ACTIVITEITEN AGENDA

Statiegeld actie 
Het eerste kwartaal van 2020 waren we het goede 
doel van de statiegeldactie bij COOP Koetsier.
En wat super dat de COOP die opbrengst dan ook 
nog verdubbelt!
De opbrengst was maarliefst €558,30!!!
Een prachtig bedrag waarvan we elke cent gaan 
gebruiken in de afrondende fase van de Speelplaats 
aan de Buitenhof.
 
Hebben jullie al gezien hoe heerlijk de kinderen hier 
kunnen spelen?
Zo nee, neem is een kijkje!
 
Iedereen bedankt voor het doneren van uw statie-
geld!

 ➜  10 juli Bezichtiging goederen veiling, 13.00 – 
20.00 uur Karstenhoeve

 ➜  11 juli Bezichtiging goederen veiling, 10.00 – 
12.30 uur Karstenhoeve

 ➜  11 juli Veiling antiek en curiosa, 13.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  24 juli Concours springen pony’s BB t/m ZZ, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜  25 juli Concours springen paarden, BB t/m 
ZZ, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜  26 juli Concours dressuur pony’s en 
paarden BB t/m ZZ, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜  3-5 augustus Fiets3daagse Ruinerwold

Jeugd aan zet in crisistijd
Gemeente De Wolden en Welzijn De Wolden ontvangen gezamen-
lijk 10.000 euro subsidie van het ministerie van VWS (Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport). Deze zomer staat een ontdekkingsreis 
voor jongeren van De Wolden op stapel. Burgemeester Roger 
de Groot: “Samen met Young De Wolden, het jongerenwerk van 
Welzijn de Wolden en de cultuurcoaches en sportfunctionaris-
sen van gemeente De Wolden wordt tijdens de zomervakantie 
in de 5 kernen van De Wolden voor en door jongeren sportieve 
en culturele activiteiten georganiseerd.” De vakantieperiode is 
voor jongeren normaal gesproken een tijd om te genieten met je 
leeftijdsgenoten. Door corona zijn de dagelijkse activiteiten voor 
jongeren momenteel niet of niet goed mogelijk. De afgelopen peri-
ode waren de scholen gesloten, alle sportactiviteiten lagen stil en 
ook de ontmoetingsplekken voor jongeren in de gemeente zoals 
de uitgaancentra of keten moesten dicht. Dit heeft effect op de fy-
sieke en psychische gezondheid van jongeren. Hoewel er momen-
teel meer kan, zijn we er nog niet. Daarom is dit plan gemaakt.

Wat wordt er georganiseerd
Ruben Drost, jongerenwerker Welzijn De Wolden: “Het project 
Summer Madness gaat allereerst over talentonwikkelingen, 
sporten en ontmoeting van de jongeren met als resultaat dat ze 
hiermee ook iets voor andere leeftijdsgenoten of dorpsgenoten 
kunnen betekenen. Met deze ontdekkingsreis maken jongeren 
kennis met andere sporten en kunstvormen dan het reguliere 
aanbod in gemeente De Wolden en ontdekken ze waar hun 
interesses en talenten liggen. Denk hier bijvoorbeeld aan freerun-
nen, kickboksen of rappen. Ook ontwikkelen ze hun talenten op 
het gebied van organiseren en les geven. De jongeren komen in 
contact met én ontmoeten leeftijdsgenoten op een coronaproof 
manier in een tijd waarin veel reguliere activiteiten niet door-
gaan. Ze werken aan een gezonde leefstijl door te bewegen en te 
sporten en maken ze kennis met gezonde alternatieven tijdens de 
afsluitende BBQ.”

Samenwerking
De ontdekkingsreis voor de jongeren is een samenwerking tussen 
de jongeren, Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden en wordt 
de samenwerking gezocht met partijen zoals zwembaden, sport-
clubs, uitgangscentrum De Klok en lokale cultuuraanbieders.
Het project start vrijdag 10 juli om 14.00 uur in Ruinerwold (op de 
sportvelden) met een kick off waarbij alle jongeren kennis kunnen 
maken met het project. Deze kick off wordt gelijk al samen met 
jongeren georganiseerd. Tijdens de kick off wordt gevraagd welke 
activiteiten de jongeren willen én welke rol zij daarin kunnen 
spelen. Denk hierbij aan het meehelpen, organiseren of het geven 
van lessen en workshops. Het project sluit daarom ook perfect 
aan bij de maatschappelijke diensttijd. Daarnaast is de intentie 
om aan dit project een vervolg te geven met het project Young 
Leaders project.

Jongeren kunnen zelf ideeën aandragen
Jongeren die ideeën hebben en/of willen mee helpen, maar ook 
voor andere partijen die hier iets in kunnen en willen betekenen 
bijvoorbeeld in het aanbieden van een workshop of activiteit, 
kunnen dit aandragen bij de jongerenwerkers van Welzijn De 
Wolden.

Meer informatie
Ben je enthousiast geworden en/of wil je meer informatie, neem 
dan contact op met Ruben Drost via rubendrost@welzijndewol-
den.nl.



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 12 juli 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. 
15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. Metselaar
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. G. Venhuizen

Kerkdiensten 19 juli 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. C.A.D. van der Meulen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. 
15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koe-
kange wordt op de komende zondagen de kerk-
dienst online uitgezonden. Vanaf 9.30 uur 
De kerkdiensten kunnen online worden beluis-
terd via www.kerkomroep.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



“Recreatiecentrum de 
Buddingehof“
Wat een vreemde periode was / is dit zeg. Lege 
(sport)zalen, stille ruimtes, geen reuring.
Of we stil hebben gezeten? Zekers niet. Vooral het 
buitenterrein hebben we eens flink aangepakt. 
Twee fantastische spekbraanderquizen beleefd, de 
derde editie komt eraan! De biljarters zijn vanaf 1 
Juni weer gestart, die zich keurig aan de RIVM regels 
houden. Af en toe weer een vergadering, en er zijn 
drie prachtige musicals in de grote zaal opgevoerd, 
helaas zonder publiek. Maar wel dmv een youtube 
livestream kunnen laten zien aan het thuispubliek.

Nu zijn jullie allen in het dorpshuis weer van harte 
welkom. Hoe en op welke manier? Volgens de RIVM 
richtlijnen, 1,5 meter afstand, maximaal 100 perso-
nen, handen schoonmaken en voor vergaderingen 
vooraf reserveren. Vaste gebruikers hoeven zich niet 
vooraf te melden.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corona-
virus-covid-19

Gaan we in de zomervakantie dicht?? Nee! We blij-
ven gezellig open.. Alle dagen?? Nee..
Op de maandagmiddag en donderdagmiddag zijn 
alle biljarters van harte welkom! 
En we gaan de hele zomerperiode diverse leuke 
activiteiten voor alle leeftijden organiseren. 
Het dorpshuis zal van’t zomer fungeren als een 
soort recreatiecentrum van “camping de Buddinge-
hof”. (Nee, er kan hier niet overnacht worden!) Denk 
aan kinderknutsel morgens, Bingo’s, Kub-toernooi, 
spekbraanderskwissen enz.. Wat en wanneer ga je 
zien op onze Facebook pagina of op ruinerwold.
info.

Tja, en dan de gemeentelijke sporthal.. Die blijft nog 
even dicht. Waarom? 
Lees hier wat gecommuniceerd is naar ons toe van-
uit de gemeente.

Beste sportaanbieder,
 
Er zijn nog steeds een aantal onzekerheden be-
treft de technische eisen die gesteld worden aan 
ventilaties binnen de binnensportaccommodaties. 
Om die reden hebben wij moeten besluiten om de 

gemeentelijke binnen sportaccommodaties geslo-
ten te houden, in ieder geval, tot en met 16 augus-
tus 2020. Dit betekent dat het niet mogelijk is om 
binnen te sporten in de zomervakantie periode.
 
Hoezeer wij dit ook betreuren, het op een veilige 
en verantwoorde wijze kunnen sporten moet 
100% geregeld zijn. Wij hopen na de zomervakan-
tie de gemeentelijke binnensport accommodaties 
te kunnen openen  volgens alle gestelde eisen en 
richtlijnen. Wij houden jullie op de hoogte

Met vriendelijke groet,
Gert van Eck
Teamleider Sport & Gebouwen | Samenwerkings-
organisatie De Wolden Hoogeveen
Eenheid Fysieke leefomgeving /Afdeling participa-
tie en Samenleving

Kortom, stil zitten is geen optie! We kijken voortdu-
rend naar alle mogelijkheden binnen de opgestelde 
beperkingen. Heb je een leuk idee, wil je meehelpen 
bij één van de activiteiten of heb je een vraag? Bel of 
mail ons dan even. 0522-481340 / 06-24244866 mfc.
buddingehof@gmail.com

We wensen iedereen een hele fijne vakantie. 
Zonnige groeten vanuit jullie dorpshuis!

Bestuur en medewerkers de Buddingehof

Buurtteam De Wolden 

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u over-
last? Of heeft u een probleem maar u weet niet bij 
wie u terecht kan? Soms is het lastig om de juiste 
organisatie voor uw vraag te vinden.
Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij het 
buurtteam van De Wolden. We gaan samen op zoek 
naar een oplossing!
Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsver-
band dat bestaat uit gemeente De Wolden, Welzijn 
De Wolden, politie, woningcorporatie Actium, Cosis 
en GGZ-Drenthe. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

Tip voor thuisblijvers:
Een heerlijk complete barbecue!

Bestel via www.lekkervankoetsier.nl

Wij wensen 
iedereen een 
fijne vakantie!

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl



De ziel van de vrouw
Het meisje is nog een kind. Zij vraagt honderd uit en 
verwondert zich over alles wat zij ziet. Wat is dat? 
Mag ik een snoepje? Ik wil niet naar bed. Soms is ze 
hevig verontwaardigd. Het meisje is net als ieder 
ander kind nog klein. Haar buurjongetje speelt zijn 
leventje op gelijke wijze. Vaak spelen ze samen en 
dat gaat goed behalve wanneer de drift van ‘heb-
ben’ de boventoon heeft. Dat is van mij, huilt het 
kind. Alles is van haar.
De moeder kijkt toe en denkt aan de tijd, dat ze 
zelf nog kind was. Ben ik anders, vraagt ze zich af. 
Soms wordt ze kwaad. Kwaad op het kind, maar 
ook kwaad op zichzelf. Haar kind kent nog niet het 
verschil tussen wat is en wat niet is, wat kan en wat 
niet kan, wat hoort en wat niet hoort. Na verloop 
van tijd besefte ze, dat ze anders was dan haar 
vriendje. Die ontdekking was langzaam gegroeid. Ze 
zag, dat haar moeder kinderen kreeg en haar vader 
niet. Waarom krijgt een papa geen baby? Waar ko-
men de baby’s vandaan? Als antwoord kreeg ze: uit 
de buik van je moeder. Die gedachte had haar leven 
bepaald. Zij kon moeder worden. Haar vader was 
haar moeder niet. Hij had een andere rol. Hij keek 
toe net zoals zij nu kijkt naar haar kind, dat ‘moe-
dertje’ speelt en zegt: dat is van mij.  Mijn ziel is zo 
anders dan die van mijn partner, denkt ze.
Het leven van het meisje krijgt een sterke groei. Lief-
de omhult haar leven als een mantel van warmte en 
bescherming. Zij verzet zich tegen de gedachte, dat 
meisjes geboren zijn om voort te planten. Alsof haar 
leven een akkerland is en mannen als water zon-
der liefde en verantwoordelijkheid de rijkdom van 
haar leven willen bepalen. Mannen, die uitblinken 
in ‘hebben’, maar niet in ‘zijn’, mannen, die de hele 
wereld willen winnen met voorbij zien van hun   ei-
gen ziel. Haar ziel als meisje is anders. Zij heeft van 
haar ouders een mooie naam gekregen. Een naam, 
waarmee gezegd wordt, dat ze beiden blij zijn met 
haar geboorte. Vaak denkt ze bij het ouder worden 
aan wat haar op ‘school met de bijbel’ over Maria 
is verteld. Wat was die Maria blij, toen ze bemerkte, 
dat ze een kind ging krijgen. Zij prees zichzelf geluk-
kig, dat zij het vermogen had een klein vruchtje te 
dragen. Dat minieme vruchtje voelde haar aan als 
een gift van boven. Het had haar meisjes ziel ge-
sterkt en besef gegeven: ik mag er zijn .De Schepper 
van het leven leeft in mij. Hij maakt mij groot. Hij 

Leer mij weer te dromen
Leer mij weer te dromen
van koeien in een bloeiend land 
en processierupsvrije bomen

Leer mij weer te dromen
dat ik dichterbij kan komen
in een wereld zonder afstand

Leer mij weer te dromen
van een vredelievend land

© Gerdina . www.gerdina.nl

Bedankt
Nu ik weer thuis ben wil ik iedereen bedanken voor 
de  vele kaarten, bloemen en telefoontjes.
Bedankt!

Stien v.d. Klocht

zorgt voor het leven van mijn ziel. Een vrouw heeft 
haar eigen ziel.
De bundel “De Schaatser” bevat 21 korte verhalen. 
Bij belangstelling kan men met mij contact opne-
men ( 0522-451219).      
S .G

06-83212071



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



En is op zoek naar jou! 
 

 
In het nieuwe seizoen van 2020/2021 gaan wij wedstrijden 

spelen op de doordeweekse avond! 
  

Kom jij bij ons in het team? 
 

Ben jij dat talent en die juiste 
teamplayer? Meld je dan aan! 

 
Het midweek team gaat de thuiswedstrijden 

spelen op de woensdagavond! 
+ vrije training op vrijdagavond 20:30 uur. 

 
Wij hebben nu al een leuke mix van ervaring maar 

lang niet gekorfbald. Tot aan ervaring op 
schoolkorfbaltoernooien. 

 
Heb jij al belangstelling/interesse voor het midweek 

team? 
Meld je dan bij: 

Stephan van Dijk 
vandijkstephan@gmail.com 


