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Boerendrokte

Boerendrokte bij De Karstenhoeve.
Zaterdag 3 september van 11.00 uur tot 16.00 uur is
het alweer de laatste boerendrokte van dit jaar. Deze
dag spelen de emoties hoog op bij de familie Karsten.
Totaal onverwacht is schoondochter Sophie niet
van één baby bevallen maar van twee. En dat wordt
even schakelen voor de familie. En als een nicht van
de familie ( zonder medeweten van vrouw Karsten)
ongevraagd de verzorging van de kleintjes op een eigenzinnige manier overneemt laat de uitkomst zich al
raden!. En niet te vergeten al het kraambezoek met al
hun (goedbedoelde) tips en cadeaus! Vrouw Karsten
heeft er de handen vol aan, schoondochter Sophie
vindt het allemaal prima zo in het kraambed.

De oogst is binnen, dus hard werken voor de knechten die moeten dorsen met de vlegel. Met paard en
wagen wordt alles aan- en afgevoerd. De hoofdknecht heeft het regelmatig in het garen met een
knecht, zelfs zo erg dat boer Karsten in moet grijpen. Natuurlijk gaan ook alle “gewone ”werkzaamheden door zoals wassen, strijken, wecken etc en
komt de slager langs.
Er valt dus weer genoeg te beleven en te zien hoe het
eraan toe ging op deze boerderij een eeuw geleden!
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch
0522-481447

Twee Recht Twee
Averecht bij
De Karstenhoeve
Cabaretgroep Twee Recht Twee Averecht komt met
hun nieuwe doldwaze voorstelling “Valse Trek” naar
De Karstenhoeve. Negatieve trek volgens Wikipedia.
Een schoorsteen is de bekendste situatie. Wij kennen nog vele variaties: daar zijn ze weer met hun
invliegers, opvliegers en uitvluchten. Het leven van
alledag wordt in ieder geval met een knipoog flink
op de hak genomen.
Datum: vrijdag 16 september
Entree: € 15,00
Aanvang: 20.00 uur, deel open vanaf 19.30 uur.
Voor reserveringen en info: info@karstenhoeve.nl of
telefonisch 0522-481447

Volgend nummer
verschijnt
7 september 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 2 september 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜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
➜➜6 september
Start competitie klaverjassen
Berghuizen, aanvang 20.00 uur
➜➜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
➜➜27 september klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜1 oktober
Dressuurwedstrijd
pony’s BB t/m M2
➜➜16 oktober
Dressuurwedstrijd
paarden BB t/m M2
➜➜18 oktober
klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜27 oktober
Vrouwen van Nu Ruinerwold
Eéndagsbestuur Uitgaanscentrum
de Klok, aanvang 19.45 uur
➜➜8 november
Klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜22 november Vrouwen van Nu Ruinerwold,
uitgaanscentrum de Klok dames
op de step naar Santiago de
Compostella, aanvang 19.45 uur
➜➜29 november Klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜15 december
Vrouwen van Nu Ruinerwold avond
in kerstsfeer, uitgaanscentrum de
Klok, aanvang 19.45 uur
➜➜20 december
Klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜3 januari
klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜24 januari
klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜14 februari
klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜7 maart
klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur
➜➜ 28 maart
klaverjassen Berghuizen, aanvang
20.00 uur

Reanimatie &AEDopleiding/herhaling
vanaf september
Stichting Reanimatie AED Ruinerwold e.o. heeft in
het najaar trainingen gepland voor de Reanimatie
& AED voor onze burgerhulpverleners in de dorpen
Oosteinde, Berghuizen en Ruinerwold. Een behaald
certificaat is 2 jaar geldig. Jaarlijks een herhaling
doen is aan te bevelen. De genoemde trainingen
zijn geschikt voor de opleidingen en herhaling
reanimatie&AED
De training wordt gegeven door een gecertificeerde
instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad.
Indien u burgerhulpverlener wordt na de opleiding
wordt de opleiding u aangeboden, anders zijn de
kosten 25 euro. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de
kosten van de trainingen en het onderhoud van de
AED’s en kasten.
Opleiding/herhaling Reanimatie en AED
Di. 27 september De Kolonie in Oosteinde
Wo. 5 oktober De Barg’n in Berghuizen
Do. 17 november De Buddingehof in Ruinerwold
Voor meer informatie en opgave via Sienette van
het Hof schmieren@hotmail.com of telefonisch
0522-452566.

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 28 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. Minnema
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel

Kerkdiensten 4 september 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. D. van de Meulen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur proponent H. Kramer
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Minnema
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten-Rurhwiem

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
Melkvervoer anno 1900.
Tot het einde van de 19e eeuw maakte men op de
boerderijen zelf de boter. Op wat grotere bedrijven
had men toen een karnmolen, die door een paard in
beweging werd gebracht. Een dergelijke karnmolen
is nog te bezichtigen in museumboerderij De Karstenhoeve.
Als de boter gespoeld en gekneed was, werden er
mooie kluiten van gemaakt: wellicht werden deze
versierd. We kennen hier namelijk nog der uitdrukking “Opmak’n döt de botter verkoop’n”. Vanuit de
wijde omgeving werd de zelf gekarnde boter in Meppel op de markt aangevoerd. Men sprak van “Meppeler Kluiten”. Kort voor de eeuwwisseling kwam hier
verandering in. Op 29 januari 1889 werd in Rogat de
eerste zuivelfabriek van Drenthe in bedrijf gesteld.
Niet alleen de boeren in de naaste omgeving van
Rogat gingen hun melk aan deze fabriek leveren.
Ook de veehouders, die op wat grotere afstand
woonden brachten weldra hun melk naar Rogat.
Een viertal boeren van Haakswold besloot melk
te gaan leveren aan de fabriek in Rogat. Onderling
werd het vervoer geregeld.
De rit begon bij Arend Rumpt vanaf hun inrit aan
Haakswold. (Het Boerpad bestond toen nog niet en
iedere boerderij had een eigen uitrit naar Haakswold; Rumpt woonde op de boerderij die nu als
Boerpad 21 is geadresseerd. Red.). Bij Rumpt kwam
de hond in het tuig voor de kar, waarop 1 bus melk
geplaatst werd. Het onderknechtje reed met de kar
naar de straatweg en zette koers naar Frederik ter
Haar. Bij Ter Haar werd ook een bus op de kar gezet
en kwam er een extra hond bij voor. Vervolgens
werd een bus melk gehaald bij Jan Brouwer (nu
fam. Rooze Red.) en bij Engelbert Gomarus. Intussen waren ook hier honden toegevoegd, die niet
voor maar onder de kar geplaatst werd. De vracht
was nu vol en de rit naar Rogat werd begonnen.
Wanneer de nog jeugdige melkmenner op de Boersteeg (nu Kerkweg red.) was gekomen, ontmoette hij

vaak andere hondenkarmenners, die met een dergelijke vracht onderweg waren. Het werd dan vaak
een wedren wie het eerst bij de fabriek op ’t Rogat
aankwam. Het laat zich indenken dat bij deze hondenkarraces wel eens een bus melk verloren ging.
Dit verhaaltje doet ons realiseren dat het melkvervoer van tegenwoordig in grote tankauto’s op heel
kleine schaal is begonnen.

een hondenkar met melkbussen (niet de geschetste
Ruinerwoldse situatie)

Uit de Meppeler Courant van 19 augustus 1947

Een kerkelijke stalknecht

De kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Ruinerwold-Koekange heeft besloten, teneinde “het paardengedruis onder de eredienst zoveel mogelijk te
voorkomen” terug te keren tot een oude instelling,
namelijk het benoemen van een kerkelijke stalknecht. Deze zal het toezicht hebben op de paarden
van hen, die met paard en wagen ter kerke komen.
De kerkeraad zal deze functionaris, die geen fooien
aannemen mag, daarvoor honoreren. Redactie:
Harm van de Berg werd in deze functie benoemd.

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.

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.

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

tel:

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

06 125 666 69

Testament ouder
dan 5 jaar?
Kies voor onze gratis
testament-check!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Taxatiemiddag bij
De Karstenhoeve
Benieuwd naar het verhaal achter uw antiek of
curiosa en wat de waarde is? Zaterdag 17 september 2022 is er van 13.00 uur tot 16.00 uur weer de
mogelijkheid om deze voorwerpen te laten taxeren. Taxateur dhr. Enno de Boer uit De Wijk is deze
middag in de Karstenhoeve aanwezig om wat over
uw eigendommen te vertellen en de waarde vast te
stellen en kunt u deze (eventueel) inbrengen voor
de antiek- en curiosaveiling die gepland staat op
zaterdag 14 oktober a.s. Het is uiteraard ook mogelijk uw goederen rechtstreeks voor de veiling aan
te bieden. Aanmelden is niet nodig en de taxatie is
gratis.

Zoals ik al eens eerder heb aangegeven zit ik in het
Buurtteam Noord. Het Buurtteam is er voor alle
inwoners van gemeente De Wolden. Het Buurtteam helpt de inwoners met vragen waar zij zelf
niet (meer) uit komen. De leden van het Buurtteam:
Stichting Welzijn De Wolden, Gemeente De Wolden,
wijkagenten Albertje Lensen en Sandra van Dalfsen,
Actium, GGZ Drenthe, Cosis en Icare. Elke werkdag
tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar
via 0528-378686 of via buurtteam@dewolden.nl

VVN

Regelmatig krijg ik meldingen dat er te hard gereden wordt op bepaalde wegen, met het verzoek
of daar gecontroleerd kan worden. Ik zet dan de
melding weg bij team verkeer. Maar wist u dat je op
de site van Veilig verkeer Nederland (https://participatiepunt.vvn.nl) ook zelf in actie kan komen? U
kunt hier een melding maken, om advies vragen of
een snelheidsmeting aanvragen.

Buurtbemiddeling:

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van
mening met elkaar op lossen onder begeleiding van
een buurtbemiddelaar. (bron: https://welzijndewolden.nl/steuntje-in-de-rug/buurtbemiddeling/)
Buurtbemiddeling is voor alle mensen van gemeente De Wolden. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de coördinator van
Buurtbemiddeling via 0528-278 855 of
buurtbemiddeling@swwh.nl.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch:
0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve,
Dokter Larijweg 21 Ruinerwold.

Spreekuur wijkagent
Er is weer een spreekuur op donderdag 15 september 2022 van 14.30 uur tot 16.30 uur in de bibliotheek te Ruinerwold. Regelmatig komen er ook
vragen voor de gemeente en daarom sluit de wijkbeheerder 15 september ook aan. Er is natuurlijk
ruimte om alleen met de wijkbeheerder of met mij
te praten.

Groeten Sandra van Dalfsen
Instagram: wijkagent_ruinerwold_koekange
Via poltie.nl kunt u een contact formulier invullen.

Limerick
Dhr. H.K. uit O. was aan het tuinieren vol ijver,
Toen hij plots kukelde in zijn vijver,
Spetterend en pruttelend kwam hij boven water,
Keek snel rond, wie had gezien zijn flater.
Maar voor sprong kreeg hij een goed cijfer.

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.

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

