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“JAN SOLDAAT”
Blijkbaar geld voor alles tegenwoordig dat er eerst
een nationale / internationale ramp moet gebeuren voordat de slapende burger eens goed wakker
wordt geschut. Het personeel in de zorg kreeg pas
extra aandacht met de pandemie, ons allen wel
bekend dus uitleg overbodig. Schiphol is tot op de
dag van vandaag nog 1 rokende puinhoop, koffers
staan metershoog opgestapeld. Deze worden niet
opgehaald door wat voor reden dan ook. Passagiers
staan buiten tot aan de snelweg te wachten onder
partytenten wegens gebrek aan personeel. Ja we
vinden nu best wel dat koffersjouwers, bewakers,
baliemedewerkers enz. onderbetaald worden.
Mensen worden agressief en schelden van zich af,
heel normaal toch want nu missen ze hun vlucht,
veel belangrijker dan de vriendelijke medewerkers
die tot over hun oren in de shit zitten…. Geef ze wat
meer geld dan kunnen we weer lekker ongedwongen met vakantie, al dat lastige gedoe.
De boeren laten wederom van zich horen met al
hun materieel wat ze in de kapschuur hebben staan
en trekken erop uit als ware gingen ze de strijd
aan met Ben Hur in de Arena in Rome (wat nog
altijd 1 v/d spectaculairste actiescenes ooit is maar
dit even terzijde). Mede door deze acties gaat de
gewone burger meer begrip tonen voor de boeren,
want zonder boer immers geen piepers op het bord
(liefde van de burger gaat door de maag). Vlaggen
worden massaal ondersteboven opgehangen om
toch maar vooral het medeleven te tonen. Nadat
we massaal moesten omrijden vanwege personeelstekort, en dus het sluiten van de Ketheltunnel,
vonden we dat ook hier maar eens wat meer geld
naar toe moest want jeetje tis toch een nationale
schande dat dit vandaag de dag nog kan….Hoe
dichter de problemen bij ons op de huid komen
te zitten des te sneller is men bereid voor actie en
genoegdoening.
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Helemaal te triest voor woorden is de Oekraïne. Nu
word men eindelijk wakker en komt men erachter
dat de jarenlange kaalslag binnen Defensie z’n sporen heeft achtergelaten en er nodig geïnvesteerd
moet worden in “Jan Soldaat” zoals men zegt. De
term “Jan Soldaat/ zandhaas” o.i.d is een minderwaardige term voor iemand die die z’n nek uitsteekt
in conflict gebieden. Ja maar daar wordt je voor betaald hoor ik u denken en dat klopt maar een beetje
respect zou ook op zijn plaats zijn.
Deze termen komen trouwens bij de Landmacht
vandaan en Defensie bestaat uit; Luchtmacht,
Marine, en Landmacht. Soldaat is een rang binnen
de Landmacht, zandhaas iemand die in de frontlinie ligt. De oorlog in de Oekraïne heeft het laatste
stukje scepsis bij partijen weggenomen om fors te
investeren in ons leger. Structureel 2 miljard erbij
maar pas in 2024 voldoet Nederland aan de afspraken die gelden binnen de NAVO; 2 procent v/h bruto
nationaal product (BNP) moet gaan naar het leger.
Voor ondergetekende ook eindelijk eens positief
nieuws want met de aankoop van nog eens 4 MQ-9
Reaper toestellen (drones) worden we eindelijk
serieus genomen. Echter voor het zover is zult u zelf
nog eens extra het raam uit moeten kijken of de
vijand aan de deur staat…
Aldus de zwervende Patrijs
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Kopij inleveren voor vrijdag 19 augustus 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜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.
➜➜17 september Taxatiemiddag, 13.00 – 16.00 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
➜➜1 oktober
Perenpluk, vanaf 9.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜1 oktober
Stoofperenfeest, 11.00 – 16.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜14 oktober
kijkavond Veiling, 18.00 – 20.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜15 0ktober
kijkmorgen Veiling, 10.00 – 12.30 uur,
De Karstenhoeve
➜➜15 oktober
Veiling van antiek en curiosa,
13.00 uur, De Karstenhoeve
➜➜29 oktober
U.D.I., 14.00 uur
➜➜29 oktober
U.D.I., 20.00 uur
➜➜30 oktober
Meuk én Leuk, 10.00 – 16.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜5 november
U.D.I., 20.00 uur

Het nu
Peinzend zit de man voor zich uit te staren. Hij
zit met vele vakantiegasten in een heel groot
vliegtuig. Ik leef in ‘het nu’ had hij bij zijn vertrek gedacht. Maar wat is het nu? Is het nu niet
een gepasseerd station, zodra het gedacht is?
Voor hij met vakantie ging had hij daarover
gesproken met zijn buurman. Die man was heel
stellig geweest.Hij vond, dat je van het nu moet
genieten en niet teveel denken, hoe het vroeger was, maar vooruit kijken. Het leven moet
geleefd worden. Met die woorden had hij ingestemd.
Hij had gezegd: vroeger moesten we ook zoveel : we moesten naar school, we moesten

werken, we moesten naar de kerk. Het hoorde
nu éénmaal zo. De man zit in het vliegtuig na
te denken over zijn eigen woorden en denkt:
nu leven wij veel minder met het moeten, wij
mogen veel meer. Maar denkt hij: zit achter dat
mogen ook niet een zeker moeten? Wij moeten
met vakantie en het liefst met een vliegtuig,
wij moeten een auto hebben, wij moeten een
warm huis en volop te eten hebben. Wij hebben
oog voor ons zelf. Hoort dat niet bij het nu van
vandaag? Is dat nu niet de consequentie van de
emancipatie van ons mensen?
De man zucht en denkt aan zijn eigen jeugd.
Hij ziet in gedachten de ontwikkeling van de
tijd. De vogels, die verdwijnen; de rijkdom van
de aarde, die uitgeput raakt; de zuiverheid van
de lucht, die vervuild is. De man wordt droevig. Hij bekent aan zichzelf : ik zie toch ‘het
nu’ in verbondenheid met vroeger en met wat
komt. Voor mij bestaat geen werkelijk nu. Het
verdwijnt zodra het bestaat, zodra wij als mensen eisen stellen. Alles gaat niet! Wordt het nu
niet de bron van allerlei crises? We hebben de
klimaatcrisis, de oorlogscrisis, de hongercrisis,
de religiecrisis….. noem maar op! Oude systemen breken op en nieuwe systemen strijden
om samenhang. De man overdenkt het leven.
We hadden een onderlinge verbondenheid die
totaal verschillend was, maar hadden toch één
ding met elkaar gemeen (of men socialistisch,
liberaal of gelovig was) n.l. : het geraamte
boven die samenleving als ‘god en gebod’. We
hadden verbondenheid in hiërarchie. De man
denkt aan al die vlaggen, die hij onderweg naar
Schiphol gezien had. Ze beelden onvrede uit.
Maar waarover? Los je problemen op met allerlei soorten onvrede als vuil te storten op wat
een samenleving hoort te binden? Ineens realiseert hij zich: we hebben allerlei crises, maar
misschien is de ergste crisis wel de religieuze,
omschreven als: ‘los van God’.
Sipke

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 14 augustus 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mevr. ds. D. van de Wetering
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. Hovestad-de Jong
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra

Kerkdiensten 21 augustus 2022

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

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

Leve de ansichtkaart
We leven in een tijd van e-mails, apps, Twitter, Facebook ,enzovoort en daarom is het verzenden van
een bericht gemakkelijk en snel geregeld. Of je pakt
de telefoon en je staat, al of niet met live-beelden,
direct in contact met de andere aan de lijn. Desnoods pak je de auto, fiets, bus of trein.
Maar hoe ging dat vroeger? Een oude ansichtkaart
uit 1911 laat dat zien. Ene G. (waarschijnlijk een
jongeman uit Ruinerwold) had blijkbaar warme
gevoelens bij de jonge juffrouw G. van Goor, die bij
de familie Botter in Noord-Hoogeveen verbleef.
Als afzender schreef hij: “Je weet wel Griet, met de
hartelijke groeten”. De kaart had hij in Ruinerwold
gekocht. Dat waren toen kaarten waar de verkoper
zelf de woonplaats met een stempel kon invullen.

Ruinerwold lag in die tijd blijkbaar “heel ver” verwijderd van Hoogeveen, maar G. wilde toch nog even
aan Griet laten weten:
Ben ik u thans niet nabij.
‘k Denk aan u, geloof dat vrij!
Als gij mijne kaart beziet,
Weet gij ‘t, ik vergeet u niet.
‘k Zend u uit een vol gemoed
Vlug per post een blijden groet.
In de hoop, dat ik weldra,
Zelf weer groetend voor u sta.

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.

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
laatste man, had
Knol dan ook graag
achter zich: ‘Ewout
paste er goed tussen. Goede mentaliteit, een echte
winnaar en sterk in
Nu het seizoen 2021/2022
achter
onsnaar
ligt,vrijwilligers
is het voor in dede duels en coaWij zijn
opzoek
voetbal
kantine
van
VVR
op zaterdag en/ofching. Hij is, sinds ik
helaas ook tijd om afscheid te nemen van een
zondag.
fenomeen. Als keeper opgegroeid in Meppel, groot
hier speel, de beste
geworden bij Ruinerwold
straksons
beginnend
aanen wil af en
keeper
die ik bij Ruiwie en
versterkt
gezellige team
toe
een
paar
uurtjes
achter
de
bar
staan
in
de
een nieuw hoofdstuk in Zwolle: Ewout Knol. De
nerwold heb meekantine?
beginselen van het succesverhaal moeten ergens in
gemaakt. Je kon
2014 of 2015 zijn gelegd.
In
de
Perenbuurt,
te
Ruibij hem gerust een
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com
nerwold. Daar kwam Matthieu Klooster namelijk
slippertje maken,
op een dag met een geniale ingeving: de 20-jarige
want hij redde ons
Ewout Knol van MSC zou een geweldige keeper voor
geregeld.’ Na het
Ruinerwold zijn. ‘Wie?!’ Ewout Knol dus. Matthieu
topjaar 2016/2017
kende Knol van zijn tijd bij MSC en garandeerde dat
volgden twee degrahet een goede match zou zijn. Ewout zag het op zijn
daties op rij. Meer door een gebrek aan aanvallers
beurt ook wel zitten en vond zodoende in 2015 voor
dan door problemen onder de lat. Knol bleef namehet eerst zijn weg vanuit Meppel naar het sportpark
lijk ‘gewoon’ sterk keepen en in de bestuurskamer
in Ruinerwold. De start was niet eens zo denderend,
van de tegenstander klonk het dan ook vaak ‘Maar
met onder andere een 1-6 oorwassing tegen FC
wat hebben jullie een goede keeper ..’. Dat clubs uit
Assen in de voorbereiding. Knol werd in zijn dede regio door de tijd heen geregeld interesse toonbuutseizoen, net als de rest van het team, dan ook
den in Knol, was niet meer dan logisch. Onder meer
flink aan het werk gezet. Uiteindelijk wist RuinerStaphorst en d’Olde veste 54 wilden Knol graag
wold zich te handhaven in de 2e klasse K, via de
verwelkomen, maar Ewout zat met studie en werk
nacompetitie. Alex van der Sterre was dat seizoen
ook in de Randstad, waardoor hij een stap hogerop
tweede doelman en erkende al snel de kwaliteiten
toch niet helemaal zag zitten. In Ruinerwold zag
van Knol: ‘Ewout had van die Go Go Gadget armen.
iedereen het verblijf van Knol goedkeurend aan,
Daarmee had hij een enorme reikwijdte als doelwaardoor het uiteindelijk vier jaar heeft mogen
man.’ Knol werd in zijn eerste seizoen direct onomgenieten van Ewouts kwaliteiten. In 2019 kondigde
streden. Het Ruinerwoldse publiek vergaapte zich
Ewout zijn ‘eerste’ afscheid aan. Door werkomstangeregeld aan de reflexen van de nieuwe aanwinst.
digheden was keepen bij Ruinerwold praktisch niet
Gert Jan Hoekstra, anderhalf seizoen hoofdtrainer
meer haalbaar. Maar toch kwam hij de afgelopen
in die periode: ‘Ewout heeft een prachtige stijl als
jaren - doordat corona zijn intrede deed en hij zich
doelman en presteerde fantastisch. Hij heerste in de
niet bij een andere club had aangemeld - meerdere
16 meter, was vaak winnaar in de 1-tegen-1 duels,
keren tijdelijk terug om Ruinerwold uit de brand
maar was bovenal een fijne en vriendelijke perte helpen. En ondanks een compleet gebrek aan
soonlijkheid in de selectie.’ En waar iedereen zich
wedstrijdritme keepte Ewout dan als vanouds, wat
na de handhaving via de nacompetitie schrap zette
zijn talent onderstreepte. Maar helaas, inmiddels
voor opnieuw een pittig seizoen, zou zowaar de
heeft Ewout aangegeven dat hij afgelopen seizoen
beste eindklassering uit de clubhistorie volgen. In
dan toch écht zijn laatste wedstrijden voor Ruiner2016/2017 werd Ruinerwold namelijk, onder leiding
wold heeft gekeept. Komend seizoen keept hij bij
van Hoekstra en na de winter Henri Spijkerman, vijfBe Quick’28, dat uitkomt in 2I (Oost). Wij wensen
de in de 2e Klasse K. Een sterk ingespeeld elftal met
de concurrent onder de lat aldaar veel sterkte. En
een herkenbare aanvallende speelstijl (60 doelpunals het niet bevalt Ewout, je weet ons te vinden..
ten voor, 51 tegen), kwam tot uitslagen als 6-0 tegen
Ewout, bedankt voor jouw inzet en prestaties bij
Emmeloord en 6-1 tegen MKV’29. En opnieuw met
Ruinerwold. Tot snel langs de lijn!
Knol als steunpilaar onder de lat. Mark Brinkman,
destijds spelend als verdedigende middenvelder of

VVR neemt
afscheid van
Keeper Knol

Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE Ruinerwold
Tel.: 0522-481532

* gratis trainen

Aardappelen bij de
Karstenhoeve te koop

* gratis trainen

* gratis trainen

KIOS midweek
zoekt…….

De Karstenhoeve heeft te koop: onbespoten vroege
aardappelen
Te bevragen bij R.Kuijer, tel: 06-12893240

Wist u dat KIOS sinds enige tijd weer een midweek
team heeft?

Hoogzomer

Dat deze voornamelijk op woensdag speelt?

Op en neer
gaat het weer
waait mijn jasje
droogt het plasje

Dat ze op zoek zijn naar versterking, zowel heren als
dames?
Lijkt het je leuk om het korfballen weer op te pakken of ben je benieuwd naar de sport, meld je dan
aan!
Dit kan bij Stephan van Dijk,
vandijkstephan@gmail.com/06-41739780.

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Brandt de zon
op geel gazon
en ook de kater
smacht naar water
© Gerdina
www.gerdina.nl

ACTIE

ACTIE

ACTIE

Coca-Cola
4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

Alle g’woon rijst

4 STUKS

9.86 10.04

5.

99

2 pakken, zakken
of multipacks
à 300-1000 gram
combineren mogelijk

*
S
I
T
1+1 GRA _
1.90

Alle Ben & Jerry’s
of Magnum pints

Coop
roomboter
appeltaart

3 pints à 400-500 ml
combineren mogelijk

S
3 STUK
15.39
24.78

9.

99

5.38

0. 2.69
95 _

per stuk

TING
R
O
K
%
50
4.

59

2.

30

Coop verse sappen
of smoothies
2 flessen à 500 ml
combineren mogelijk

Alle Blonde
d’Aquitaine
steaks of
bieflappen
per 100 gram

1.65
2.21

1.

59

2 STUKS
3.98
4.98

3.

49

Melkan
48+ kaas

2 stukken à 450-520 gram
combineren mogelijk

S
2 STUK
14 28
14.
17.14

8.

49

Coop reuze of
mini rozijnenkrenten-,
kaas ui- of kaastomaat bollen
zak 4/9 stuks

1.79
2.19

1.

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 8 augustus t/m zondag 14 augustus 2022. Week 32. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

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