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Start Vredesweek

Zaterdag 17 september is de eerste dag
van de Vredesweek van 2022
Op die dag zullen om 12 uur door heel Nederland
mensen een stiltekring vormen om samen stil te
staan voor de vrede.
Deze Stiltekringen zijn een statement tegen oorlog
en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop
om conflicten te stoppen. In stilte wordt solidariteit
betuigd met het leed waarmee miljoenen mensen
te maken hebben. Dit gezamenlijke initiatief van
Vredesorganisatie PAX en de Ambassades van Vrede
legt de nadruk op geweldloos verzet, steun voor
democratiseringsbewegingen en leven in vrede en
vrijheid.
Daarom zullen op zaterdag 17 september op hopelijk veel plekken in Nederland mensen stilstaan bij
slachtoffers, ontheemden, vluchtelingen, doden én
levenden, die geraakt zijn door geweld.
Ook op Blijdenstein wordt een Stiltekring georganiseerd. De organisatie is in handen van de Hervormde Gemeente Ruinerwold en de Nieuwe Oecumenische Gemeente uit Meppel
De kring zal onder de Apostelboom zijn, of bij slecht
weer in de kerk.
Het begint om 12 uur met een korte inleiding en
daarna klokgelui.
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Dan zijn we 15 minuten stil. Staan of zitten of liggen,
de keuze is vrij.
De stilte wordt afgesloten met klokgelui en een
muzikale bijdrage.
Daarna is er gelegenheid om na te praten.
Iedereen die stil wil zijn is van harte welkom. Opgeven hoeft niet.
(voor meer informatie:
Tetsje Zijlstra, tetsje@hetnet.nl of 0522 481616)

Inleveren kraamspullen
Steriele gaasjes, onderleggers, navelklemmen,
maandverband....
Voor kraamvrouwen in Gambia is het voor de hand
hebben van deze producten helaas niet vanzelfsprekend.
Heb jij nog een kraampakket of een deel van je
kraampakket staan?
Doe er wat goeds mee en breng het bij me langs!
mandy_bloemen@hotmail.com
0645178379

Volgend nummer
verschijnt
21 september 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 16 september 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
➜➜19 september
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
➜➜22 september
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜24 september
Inzameling oud ijzer
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜29 september
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜29 september
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
➜➜1 oktober
Perenpluk, vanaf 9.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜1 oktober
Stoofperenfeest, 11.00 – 16.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜3 oktober
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
➜➜6 oktober
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜13 oktober
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜13 oktober
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
➜➜14 oktober
kijkavond Veiling, 18.00 – 20.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜15 oktober
kijkmorgen Veiling, 10.00 – 12.30
uur, De Karstenhoeve
➜➜15 oktober
Veiling van antiek en curiosa,
13.00 uur, De Karstenhoeve
➜➜17 oktober
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
➜➜27 oktober
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜27 oktober
Vrouwen van Nu, ééndagsbestuur,
19.45 uur

➜➜27 oktober

➜➜29 oktober
➜➜29 oktober
➜➜30 oktober
➜➜31 oktober
➜➜3 november
➜➜5 november
➜➜10 november
➜➜10 november

➜➜14 november
➜➜17 november
➜➜22 november
➜➜24 november

➜➜28 november
➜➜8 december

➜➜12 december
➜➜15 december
➜➜22 december

➜➜5 januari
➜➜5 januari

➜➜9 januari
➜➜19 januari

➜➜23 januari
➜➜24 januari

Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
U.D.I., 14.00 uur
U.D.I., 20.00 uur
Meuk én Leuk, 10.00 – 16.00 uur,
De Karstenhoeve
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
U.D.I., 20.00 uur
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
Vrouwen van Nu, op de step naar
Santiago de Compostella, 19.45 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
Vrouwen van Nu, Avond in
Kerstsfeer door bestuur, 19.45 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Vrouwen van Nu, nieuwjaarsvisite
feestcommissie, 19.45 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
Vrouwen van Nu, jaarvergadering,
19.45 uur

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 11 september 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
10.00 uur Tentdienst ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur Tentdienst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. K. Tamming
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur tentdienst ds. E. van Veen

Kerkdiensten 18 september 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
14.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur proponent H. Kramer
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur leesdienst
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra, Startdienst

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

Geboortebeperking
De heer J. (Jacob??) Santing, geboren 21 januari
1803 en overleden op 9 oktober 1852 te Ruinerwold
schreef dat er een oude notitie over enige geschiedkundige bijzonderheden van Ruinerwold in het
archief van de familie Nijsingh bevindt. Dit archief
zou zijn overgebracht naar het Rijksarchief in Assen.
Als bijzonderheid staat daarin vermeld: Men zegt
dat de Notabele ingezetenen van Ruinerwold niet
meer dan vier kinderen krijgen, hetwelk wordt
toegeschreven aan een bepaling voorkomende in
een oude keur (verordening red.) van Buddinge en
Haakswold, volgens welke ieder eigenerfde huisvader wiens huwelijk met vier kinderen was gezegend,
voortaan verplicht was om ’s nachts bij zijn vrouw in
een “zeemleren zak” te slapen.
Deze bepaling is echter sinds de vrijheid en rechten
van de mens zijn ingevoerd, niet meer zo stipt opgevolgd en gaat ieder naar eigen inzicht te werk.

Het verdwijnen van de
vlashandel uit R’wold
Hoe kwam het dat de vlashandel in deze omgeving
omstreeks 1875 ophield?
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven
moet je de ogen op Twente richten. Evenals dat in
Ruinerwold en omgeving het geval was, ontwikkelde zich in het oosten van Overijssel de linnenindustrie op het platteland (o.a. in de 16e en 17e eeuw).
In het begin van de 18e eeuw kwam in Twente ook
de katoennijverheid op. Katoen en linnen haren
werden tezamen verwerkt.
In 1801 werd in Enschede de textielfabriek van de
firma Blijdenstein in werking gesteld. In “Het geslacht
Blijdenstein”, familieboek door C. Elderink geschreven,
staat op bladzijde 259: “In 1840 werd dus door Enschedeesche fabrikanten te Zwolle onder meer de door
hun firma’s vervaardigde bombazijn tentoongesteld”.
Bombazijn is een mengweefsel van katoen en vlas.
De conclusie kan worden getrokken dat er hier in
Ruinerwold voldoende machinaal geweven linnen
Word ook donateur van de Stichting Historie van
Ruinerwold www.stichtinghistorieruinerwold.nl
Inwoners voormalige gemeente Ruinerwold € 16,- p.j.;
daarbuiten € 21,- incl. verzendkosten.

verkrijgbaar was en voor de eigen vlasbouw, verwerking en handel geen emplooi meer was.
Een bijkomende omstandigheid, die van invloed is
geweest op de beëindiging van de vlasteelt is het
feit dat de grondwaterstand hier hoger werd, waardoor er noodgedwongen veel bouwland veranderde
in weiland.

Nageboorte in de boom

Als je het hieronder afgebeelde zwart-witte plaatsje
bekijkt, zonder het hierna vermelde stukje te lezen
over het oud Drentse gebruik, weet je er geen raad
mee. Sommige ouderen misschien nog wel. De heer
H. Mulder, een groot paardenliefhebber, uit Ruinerwold heeft dit gebruik nog wel toegepast. Na de
geboorte van het veulen werd de nageboorte hoog
in de boom op het boerderij-erf gehangen. Dan zou
het veulen, later het paard geworden, altijd fier
met het hoofd omhoog lopen en bij het draven de
voorbenen hoog optrekken. Zou je de nageboorte
(ook haam genoemd) niet ophangen, dan zou het
veulen/paard altijd neerslachtig naar de aarde
kijken. Mulder vertelde: “Als het veulen geboren was
en ook de nageboorte er was, dan moest dat ding
de boom in. We namen een emmer en deden daar
de haam in. Dan een achterlijn (een touw van ca. 30
meter) aan de emmer en de zoon van de boer of een
knechtje werd de boom ingestuurd om de emmer
zo hoog mogelijk op te trekken en om de inhoud
over een tak te hangen.”

Nageboorte van veulen in de boom

Wilt u ook adverteren?
Kijk voor meer informatie op

www.optwold.nl
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

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.

Vermogensoverheveling
naar kinderen?
Kies voor een gratis
schenkingsadvies!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Evaluatie vrijwilligers
Oldtimerdag 2022
We zijn inmiddels weer een beetje bekomen van
een overweldigende Oldtimerdag 2022. Wat was het
een mooie dag! Nu is het tijd om terug te blikken en
te evalueren.
Wij roepen daarom alle vrijwilligers op om op
woensdag 21 september om 20.00 uur naar Dorpshuis de Buddingehof te komen voor de evaluatie.
Graag horen wij jullie reacties en op- en aanmerkingen om de Oldtimerdag tegen het licht te houden en te bekijken wat we in de toekomst kunnen
verbeteren.
Ben je verhinderd op 21 september, maar heb je wel
punten? Geef ze dan via e-mail door aan Jan-Allard
Benak (jabnak@hotmail.com).
Graag tot dan!
Bestuur Oldtimerdag Ruinerwold

OLDTIMER
Ik woon al 15 jaar in Hoogeveen. Eindelijk eens
van gekomen om de Oldtimerdag in Ruinerwold te
bezoeken. Na corona na twee jaar weer gelegenheid
voor dit grootschalige dorpsevenement. Achter de
computer zag ik vanochtend rond 8.00 uur op de
Facebook pagina van de Oldtimerdag Ruinerwold
dat de auto’s werden klaargezet met stralend weer.
Reden voor mij om direct in de auto te springen
met mijn fotoapparatuur. Achterliggende gedachte
is dat er dan niet zoveel mensen zijn en de auto’s
beter te fotograferen zijn.
De wegbewijzering is duidelijk. Op een groot weiland kon men voor 5 euro parkeren.
Men kreeg een programmaboekje mee. Het evenement lag verder op loopafstand. Toen ik aankwam
kon ik gelukkig de start van de oude tractors zien.
Het heet het grootste evenement in Nederland te
zijn op dit gebied. En dat blijkt ook. Wat een mooie,
oude auto’s. Van Amerikaanse modellen tot anderszins. Van Chevrolet tot Mitsubishi Colt. Dat laatste
model wekte nostalgische gevoelens op. Zo’n auto
bezat ik ook in begin jaren 1990. Duidelijk is dat oudere modellen meer stijl hebben. Ook was er ruimte
voor oude motoren en een propeller van merk Rolls
Royce. De klassiekers stonden vooral langs de door-

gaande lange weg en een weiland even verderop,
waar ook de nodige horeca, eettent, militaire auto’s
en marktkraampjes te vinden waren. Het weer
werkte mee. Zonnig met blauwe hemel.
Dat kwam ook de fotografie ten goede. Bij het fotograferen nauwelijks last gehad van de mensenmassa die al snel flink aanzwol. De stemming was overal
goed. De weggebruikers pasten goed op. Dus meer
dan de moeite waard. De auto’s maakten later op
de dag een rondtour door Ruinerwold en omgeving.
Zo een leuk wel besteed dagje uit.
Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Kerkkoor “Con Amore”
Het kerkkoor Con Amore begint weer met haar
repetities. Dit koor bestaat uit 26 leden, waarvan
6 mannen, 11 sopranen en 9 alten.
We zingen veelal 3 stemmige kerkmuziek, maar ook
een aantal 4 st. koorstukken of liederen eenstemmig. We zingen liederen van Bach tot Oosterhuis,
een breed repertoire.
Het koor beleefde in 2020 haar 95 jarig bestaan
(foto) en gaan op weg naar de 100!
De repetities zijn op woensdavond om 19.30 uur in
de kerk te Blijdenstein, een prachtige kerk met een
uitzonderlijke akoestiek. Om 20.15 uur hebben we
pauze en rond 21.00 uur stoppen we.
Ook repeteren we af en toe in de Munnekeweer
als het te koud is om de kerk te verwarmen. Tieme
Slomp is de pianist/organist van dit koor en Trijnie
de Boer de dirigent.
We zingen een aantal keren per jaar tijdens de kerkdiensten te Blijdenstein en soms in andere kerken
of verzorgingstehuizen.
Er heerst een fijne sfeer in het koor en iedereen kan
meedoen! Als u ook mee wilt zingen (of een paar
keer proberen)in dit koor bent u van harte welkom.
Voor meer informatie: Sjouke Rumph, 0522-481672
willemrumph@hetnet
Trijnie de Boer, 0522-473568,
k.t.deboer@hotmail.com

Op donderdagen vanaf 20:00
met elke ronde mooie vleesprijzen!

ATLAS SPORT
Hoge Akkers 6 Ruinerwold
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Winter

Klaverjas seizoen
29 sept
10 nov
22 dec
2 feb
16 maart

Dit zijn de data:
13 okt
27 okt
24 nov
8 dec
5 jan
19 jan
16 feb
2 maart
30 maart
13 april
Personal
training

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Groepslessen

Krachttraining

Yoga of Pilates?

Gewoon normaal

Probeer het allebei in 1 les bij Atlas
Sport Ruinerwold

Wat de norm is
in een land vol onvrede;
alweer een crisis!

Elke donderdag om 19.30 uur kun je bij Atlas Sport
in Ruinerwold meedoen met de Yoga & Pilates
combi. Het is een les waarin we oefeningen doen
voor de spieren die zorgen voor de juiste houding
van de wervelkolom. Het zijn rustige Pilates-oefeningen. Deze oefeningen combineren we met yoga,
waarmee je tot rust komt door rustige bewegingen,
gekoppeld aan je ademhaling.
Zo voel je je in een uurtje sterker en uitgerust.
Wil je proberen? Loop gerust binnen. Je kunt er ook
voor kiezen om eerst 14 dagen gratis te proberen
wat je wilt. Een 14 dagen pas vraag je aan via
www.atlassport.nl/14.
Heb je vragen? Mail ons gerust: info@atlassport.nl.
www.atlassport.nl

Prijswinnaars quiz open
boeren – bedrijven dag
We hebben 4 goede oplossingen binnen gekregen.
De prijswinnaars zijn:
– Margriet Meijer Ruinerwold
– Janny Waelbers Ruinerwold
– J. Lok Steenwijk
– S. Ganeff Bleiswijk
Zij hebben een passende (lekkere) attentie gekregen.
We kunnen terug kijken op een geslaagde dag. Een
ieder die hieraan meegewerkt heeft, willen wij hartelijk bedanken. Tot volgend jaar.
Bestuur Open Boeren – Bedrijven dag Ruinerwold

Wat normaal is?
er is zoveel mis,
‘t lijkt steeds wreder.
Wat normaal is:
meer respect en rede.
© Gerdina, www.gerdina.nl

www.ruinerwold.info
Goed perenjaar
Nog een maand dan is het weer zover, de perenverkoop. En het lijkt op voorhand een goed perenjaar
te worden. De bomen puilen uit. Het is op voorhand
al een goed perenjaar. De bomen aan de Larijweg
puilen uit met peren. Op zaterdag 1 oktober worden deze per opbod verkocht. De veiling begint om
09.00 uur. U kunt bieden bij de veilingmeester op
een enkele boom of een setje bomen, die U vervolgens zelf voorzichtig leeg mag plukken.
Sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw worden de
stoofpeertjes van de bomen aan de Dokter Larijweg
verkocht aan de liefhebbers. Werden de peren eerst
nog door gemeentearbeiders geoogst, nu mag men
zelf de peren uit de boom plukken. Maar wel nádat
deze boom gekocht is!
De perenbomen worden namelijk op de eerste
zaterdag van oktober per opbod verkocht. De veilingmeester begint om 9 uur ’s ochtends ter hoogte
van Dokter Larijweg 1 en loopt gedurende de dag de
7 kilometer lange weg af om alle bomen te verkopen. En dat zijn er heel wat! Er staan meer dan 1200
hoogstam stoofperenbomen langs de weg: Winterjan en Gieser Wildeman zijn bekende soorten, maar
ook Zoete Brederode, Kleipeer, Kamperveentje en
Winterlouwtje zijn voorbeelden van de oude rassen
die hier nog te vinden zijn.

Bieden kan op een kavel, deze bestaat uit één grote
of meerdere kleine bomen. Degene die het hoogst
biedt, mag de stoofperen plukken. Daar heeft men
de hele dag de tijd voor, maar: de peertjes die er
zondag nóg hangen, mogen door iedereen geplukt
worden!
Voor kinderen is er een aparte perenveiling die aan
de andere kant van de Dokter Larijweg begint, aan
de kant van Ruinen. Ook deze begint om 09.00 uur
en is bedoeld om kinderen het principe van een
veiling te leren. En om lekkere peertjes te bemachtigen. Want wat is er nou mooier dan je zelf gekochte
peertjes ook zelf van de boom te halen?

Wandel mee met
burgemeester
Inge Nieuwenhuizen
Burgemeester Inge Nieuwenhuizen zet de traditie
‘wandel mee met de burgemeester’ voort. Burgemeester Nieuwenhuizen: ‘Ik maak graag op een
informele manier kennis met inwoners en dit is
een leuke manier om u te spreken in een prachtige
omgeving’. Wat houdt u bezig, waar bent u trots op
en waar krijgt u energie van?’
Burgemeester Inge Nieuwenhuizen wandelt maandelijks op vrijdagmiddag in een ander dorp ongeveer 5 km. De eerste wandeling is op vrijdagmiddag
26 augustus van 14.30- 16.30 uur (incl. koffie/thee)
in Koekange. Wandelt u mee?

Aanmelden

Wie in een informele sfeer de burgemeester wil
spreken én wil genieten van een prachtige wandeling in Koekange en omgeving, is welkom op vrijdag
26 augustus om 14.30 uur bij dorpshuis De Schakel,
Prinses Margrietlaan 1 in Koekange. Aanmelden kan
via communicatie@dewolden.nl.

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk
dankzeggen voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van onze moeder en oma

Jannie Jongschaap-Baas
Kinderen en kleinkinderen
Ruinerwold, augustus 2022

