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Te hooi en te gras

Boerendrokte bij Museumboerderij De
Karstenhoeve (thema: te hooi en te gras)
Zaterdag 16 juli wordt de klok van 11.00 uur tot
16.00 uur weer 100 jaar teruggezet. Vandaag komt
er wel veel op het bordje van vrouw Karsten terecht.
Dames van de boerinnenbond willen wat overleggen, een nicht heeft wat lastige vragen over een
erfenis. De aardappelen moeten worden gerooid en
het gras worden gemaaid. En waar is boer Karsten
toch? Hij is nergens te vinden! Vrouw Karsten staat
er dus alleen voor en dat is te merken! De dokter
komt langs aangezien er schurft en luis is geconstateerd. De scheerbaos staat klaar om de hoofden
luisvrij te maken, daar is niet iedereen even blij
mee. En alsof dat niet genoeg is ontstaat er tot
overmaat van ramp ook nog brand. De brandweer
komt met hun nieuwe spuit maar of dat allemaal
goed gaat?
Kortom weer een dag waarop van alles staat te
gebeuren. Als bezoeker wordt u meegenomen in
een “alledaagse ”dag uit het leven van de familie
Karsten.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of
telefonisch 0522-481447
Museumboerderij De Karstenhoeve,
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.

Vrijwilligers welkom
Woensdag 13 juli is de vrijwilligersavond van Oldtimerdag Ruinerwold. Op deze avond zijn nieuwe
vrijwilligers ook van harte welkom!
Vrijwilliger zijn bij de Oldtimerdag betekent je inzetten om Ruinerwold positief op de kaart te zetten.
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Met elkaar maken we van deze dag een spetterend
festijn. Als meewerkend vrijwilliger ben je een aanspreekpunt voor bezoekers en deelnemers uit heel
het land en erbuiten. Je bent trots op de Oldtimerdag en op het dorp en toont dit graag als vrijwilliger.
We kunnen mensen gebruiken aan de route en
op het parcours, bij de parkeerplaatsen en bij de
inschrijftafels.
Lijkt het je leuk of heb je interesse? Kom dan op
13 juli om 19.30 uur naar Dorpshuis de Buddingehof
in Ruinerwold! Kun je de 13e niet, maar wil je je wel
graag inzetten voor de Oldtimerdag? Aanmelden
kan via Jan Allard Benak (jabnak@hotmail.com).

Volgend nummer
verschijnt
27 juli 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 22 juli 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜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
➜➜16 september Twee Recht, Twee Averecht.
20.00 uur De Karstenhoeve.
➜➜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

Herinrichting
Sultansmeer gestart
Vrijdag 1 juli 2022 is gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van het Sultansmeer bij
Ruinerwold. WMD Drinkwater en Initiatiefrijk De
Wolden ondersteunen dit project financieel. Het
streven is om voor de zomervakantie de nieuwe
parkeerplaats en waterzuivering gereed te hebben.
Sultansmeer is populair
WMD constateerde dat de huidige parkeerplaats
bij het Sultansmeer niet voldoet aan de huidige
wet- en regelgeving om het grondwater adequaat te
beschermen. WMD gebruikt grondwater om drinkwater van te maken. Het grondwater moet schoon
blijven; wat er niet in komt, hoeft WMD er ook niet
uit te halen. Samen met gemeente De Wolden zocht
WMD naar een passende oplossing, omdat er veel
gebruik wordt gemaakt van deze parkeerplaats.
Het Sultansmeer is een populaire visplek onder de
leden van de Meppeler Hengelaarsvereniging. Ook
maken veel lokale inwoners een dorpsommetje
rondom het Sultansmeer, die ook benoemd staat
in de dorpsvisie. Bovendien is het Sultansmeer niet
zomaar een ven, maar ook een cultuurhistorisch
interessant gebied met veel natuurlijke waarde.
Daarom is een gezamenlijk plan opgesteld met
projectleider Adviesbureau Atensus. Dit plan is

ingediend door Belangenvereniging Oosteinde bij
de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden. De
subsidie is toegewezen waarmee de Belangenvereniging Oosteinde samen met WMD de kosten voor
hun rekening kunnen nemen. De uitvoering van het
werk vindt plaats door plaatselijke aannemers.

Duurzame zuivering

Het plan wordt uitgevoerd in verschillende fasen,
met aandacht voor alle verschillende gebruikers
én voor waarde en uitstraling voor de omgeving. Er
wordt gestart met de aanleg van de parkeerplaats,
die een extra onderlaag krijgt, zodat het grondwater wordt beschermd voor ongewenste stoffen. Het
regenwater en eventuele andere verontreinigende
vloeistoffen worden opgevangen door deze laag
en vervolgens afgevoerd naar een natuurlijk zuiveringssysteem. Dit is een innovatieve manier van
zuiveren, die gebruik maakt van diverse natuurlijke
zuiveringseffecten van o.a. steen en beplanting.
Dit is een duurzame oplossing, die aansluit bij de
groene ambities van gemeente De Wolden. Bij de
parkeerplaats zal een informatiebord worden geplaatst, waar uitleg wordt gegeven over de zuivering. De Historische Vereniging Ruinerwold zal ook
een bijdrage leveren aan dit informatiebord.

Openingshandeling

Na de zomervakantie zal de parkeerplaats op informele wijze worden geopend, waarbij juist de veelzijdigheid van dit gebied tot uiting komt. Samen met
Landschapsbeheer Drenthe wordt daarna de stap
gemaakt naar verdere versterking van de natuurlijke waarde van het gebied. Zo kunnen inwoners,
recreanten en passanten blijven genieten van het
unieke Sultansmeer.

Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor vele
kaarten, gelukwensen en attenties die wij hebben
mogen ontvangen voor ons 60 jarige huwelijk.
Johan en Dinie de Jonge
Patrijslaan 10 Ruinerwold

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 17 juli 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur kandidaat N. Wiskerke-van Lobenstein
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. A.P. Feijen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra

Kerkdiensten 24 juli 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. G. van Vliet
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur dhr. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. L. Karelse

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
Paardenkribben van Bentheimer
zandsteen
Zo nu en dan kom je ze nog tegen, de zandstenen
voerbakken, die nu meestal dienst doen als bloembak. Bij museumboerderij De Karstenhoeve staat
een vrij groot exemplaar naast de wagenschuur.
Deze krib komt uit de boerderij Dijkhuizen 1 maar
heeft al jaren een passende bestemming bij het
museum gekregen. In andere gevallen werden ze,
na de verwijdering uit de boerderij, ook wel als varkenstrog gebruikt, vooral de kleinere exemplaren.

een “twee-peerds kribbe”. Zelfs 3 paarden op een
stal kwam voor; het exemplaar bij de Karstenhoeve
heeft daar alle schijn van.
De kribben hadden inwendig rechte of ronde
hoeken en aan de bovenzijde waren de afmetingen
groter dan aan de onderzijde.
Het behakken van de steen is in veel gevallen heel
regelmatig en fraai uitgevoerd, maar er komen ook
bakken met ruwe zijkanten voor. Soms werd er een
jaartal aangebracht.
De zandstenen kribben, vooral de grote exemplaren, waren heel zwaar. De zandstenen blokken,
waaruit ze werden vervaardigd, waren natuurlijk
nog veel zwaarder, zodat het voor de hand lag dat
het maken van de kribben bij de groeven plaatsvond, waarna ze kant en klaar naar de bestemming
werden vervoerd.

Zandsteen of hout?

Dit soort voederbakken zijn meestal al eeuwen oud.
De paardenkribben stonden, met kantelbare houten
klep, op de deel van de boerderij voor de paardenstal en werden op een voetstuk gemetseld of op
een zandstenen zuil.
De voederbak werd gehouwen uit een blok zandsteen, afkomstig uit de zandsteengroeven bij Bentheim (Duitsland) en het daar nabij gelegen Gildehaus. De zandsteen is grofkorrelig en wilt-geel van
kleur en soms doorregen met geel-bruine strepen.
In de natuur verkleurt de steen vrij spoedig tot donker grijs en grauw.				
Over het algemeen hebben de paardenkribben in
deze streek dezelfde vorm, terwijl de maat heel
verschillende kan zijn. De hoogte is meestal tussen
de 22 en 28 cm en de breedte tussen de 40 en 43
cm. De lengte van de krib was afhankelijk van het
doel: hoeveel paarden had de boer op dezelfde stal
staan? Zo was er sprake van een ”een-peerds-” of

Waarom lieten de boeren de zware zandstenen
paardenkribben van verre komen en waarom maakte de boer de voederbakken zelf niet, bijvoorbeeld
van eikenhout? Men was blijkbaar op duurzaamheid
gesteld. De houten bakken werden vaak in de loop
van de tijd door de paarden versplinterd (kribbebieters), terwijl de Bentheimer bakken onvergankelijk
waren.

Vervoer

Het vervoer van de zandstenen kribben zal vanwege het zware gewicht en de slechte wegen (voor
zover die er al waren) niet eenvoudig zijn geweest
en daarom werden ze zoveel mogelijk per schip
over de Vecht en verder vervoerd. De Vecht was
van Nordhorn af (ongeveer 15 km van Bentheim)
bevaarbaar voor kleine, speciaal daarvoor gebouwde schepen. Hoe de kribben destijds vanaf
bijvoorbeeld Zwolle of Hasselt naar Ruinerwold
zijn vervoerd is niet te achterhalen. Misschien werd
daarvoor gebruik gemaakt van paard en wagen en/
of een platboot over de Wold Aa. Verder zal het ook
zijn voorgekomen dat gebruikte kribben werden
gekocht en zelf met paard en wagen zijn opgehaald.

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.

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.

Agrarische onderneming?
Kies voor uw agri-notaris!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch specialist

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Zomerfeest Oosteinde:
Flower Power
doorslaand succes
Zondag 26 juni 2022, 17:1524, 25 en 26 juni 2022
was voor de 70ste keer het Zomerfeest in Oosteinde. Dit jaar was het feest omgedoopt in het thema
Flower Power.
Op vrijdagochtend begonnen de schoolkinderen
met verschillende spelletjes. Aansluitend was het
frietfeest. ’s Middags konden de kinderen hun talent laten zien tijdens de talentenshow ‘Oosteinde
Got Talent’.
De volgende talenten vielen in de prijzen:
1e prijs Sketch Talentenshow gedaan door: Yannick
Luten, Mirre de Gooijer, Jip Scholing, Elvera Bakker,
Gwenn van Duinen en Robbin van Duinen
2e prijs Waterval van K3 gedaan door Fine de Wit,
Tess Veldhoven en Marit Eefting
3e prijs Vliegerlied, gedaan door Jolien Verkade en
Maaike Karsten
Op vrijdagavond startte het feest met de allereerste
zeskampspellen. De strijd begon tussen de buurtschappen tijdens het eerste zeskampspel; de stormbaan, aansluitend met de muziek kennisquiz.
De avond ging over in een feestavond met Papa
di Grazzi! Ze hebben laten zien dat ze inderdaad
een spraakmakende act in het cover circuit zijn. De
energie spatte uit de speakers. Wat een feest!!
Op de zaterdagochtend startte om 10:30 uur de
feestelijke optocht van versierde wagens en
individuelen. Het was een ongekend hoge opkomst.
Bijna 200 deelnemers deden mee aan de optocht.
Dit is bijna een ¼ van het aantal inwoners in Oosteinde.

Uitslagen:Schoolwagens

1. Wij tanken, net als Max, flower power (groep 3)
2. Smoothie fruity (groep 8)
3. Expeditie Oosteinde (groep 7)
4. Bloemen en bijen (groep 4)
5.	Wij schieten op onze sloffen, Ajax is wederom
kampioen (groep 5)
6. Flower en power (groep 1)
7. Groep 6 is lava (groep 6)

Particuliere wagens
1. Vrouwen die bouwen
2. Hippie café
3. Het is weer hommeles

Bogen

1. Dokter Larijweg laatste kluft: Dokter Love weg
2. Schoolstraat: Flower Power
3. Hesselterweg: Flower Power

Straatversiering

1. Larijweg laatste kluft: Dokter Love weg
2. Schoolstraat: Flower Power
Na de prijsuitreiking was er feestmuziek van DJ Roelof. De zaterdagavond begon met een estafette, een
onderdeel van de zeskamp. Daarna ging het dak
eraf met STARSTRUCK.
Op zondagmiddag werden de leden getrakteerd op
een heerlijke brunch. Dit jaar was de brunch volledig in het thema Flower Power, waarbij de leden
verkleed kwamen brunchen. Nog nooit eerder hadden we zo’n hoge opkomst, namelijk ongeveer 275
personen.
Als klap op de vuurpijl werd de origineelst verklede
hippie van Oosteinde gekozen: Wietse Taam had dit
jaar het allerbest uitgepakt en is gekozen door de
andere feestgangers als origineelst verklede hippie van Oosteinde. Daarna startten de laatste twee
zeskamp onderdelen. Dit jaar heeft het buurtschap
Oosteinde, Wold AA weg, Laatste Kluft gewonnen.
Het feest werd afgesloten door de jongens van ER
Geluidverhuur.

Waar je ook gaat
Er even tussenuit
geeft herinnering
en ontmoeting
De zon op je huid
geeft energie
en sympathie
Oost of west
waar je ook gaat
reisfanaat
Thuis is ‘t het best
waar je weer warmt
en omarmt
© Gerdina www.gerdina.nl

www.ruinerwold.info
Uitnodiging afscheid
meester Cees
Onze meester Cees Winters treedt per 1 augustus
2022 uit dienst als leerkracht van De Arendsvleugel,
doordat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt. Gelukkig komt hij voor 10 uren per week
terug na de zomervakantie, maar dan als onderwijsassistent.
De 45-dienstjaren als leerkracht in het basisonderwijs willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom bieden we een afscheidsreceptie aan op:
Datum: Donderdag 14 juli
Tijd:
15.00-17.00 uur
Plaats:	CBS De Arendsvleugel Bleekhof 2
7961 AW Ruinerwold

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Het officiële gedeelte vindt plaats om 16.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze receptie.
Mocht u Cees nog toe willen spreken,
wilt u dit dan per mail aan ons doorgeven?
Dat kan via dearendsvleugel@trefonderwijs.nl
We hopen u te mogen begroeten.

Graag tot dan!

Hartelijke groet namens het team van De Arendsvleugel

