
GAMBIA-dienst20
janua r i

 
M

ed
e 

m
og

el
ijk

 g
em

aa
kt

 d
oo

r R

uinerwold O n de
rn

ee
m

t  
-  

IB
AN Op ‘t Wold: NL43SNSB0915470543

N i e u w s b l a d  v o o r  R u i n e r w o l d  e n  o m s t r e k e n   |   1 4 d e  j a a r g a n g  n r .  1   |   9  j a n u a r i  2 0 1 9   

GAMBIA-dienst in Berghuizen op  
20 januari 2019
Afgelopen mei reisde een groep van 18 personen 
vanuit Berghuizen en omgeving naar Gambia. Zij 
brachten daar een bezoek aan verschillende pro-
jecten die Stichting de Regenboog voor Gambia 
uit Hoogeveen daar ondersteunt of heeft opgezet. 
Ook kwamen ze daar in contact met de bevolking, 
bezochten zij daar markten en een apenpark en 
aaiden zelfs een echte krokodil. 

De groep werd geconfronteerd met weinig scholing, 
armoede, open riolen en schrijnende toestanden in 
de gezondheidszorg. Maar ook leerden ze de Gam-
bianen kennen als een blije, vrolijke, trotse, gast-
vrije bevolking. 

Tijdens de kerkdiensten, die daar overigens meer 
dan 3 uur duren!!!, zie je veel blijdschap en dank-
baarheid. En van zo’n soort kerkdienst willen wij u 
ook laten genieten.
Het thema zal zijn: ‘Gambia: een goed gesprek’. We 
beloven wel dat we ons aan de Nederlandse lengte 
van een kerkdienst zullen houden.

Laat je verrassen tijdens deze ‘Gambiaanse kerk-
dienst’ op zondag 20 januari 2019 om 10.00 uur 
in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen. De op-
brengst van de collecte gaat naar een nieuw pro-
ject van de Stichting Regenboog voor Gambia: de 
bouw van een basisschool. Deze Stichting heeft al 
verschillende, mooie projecten op mogen zetten, 
waaronder een school en een medische post. Maar 
hulp blijft nodig!!!

U komt toch ook?

Volgend nummer 
verschijnt 
23 januari

Kopij inleveren voor vrijdag 17 januari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Anders dan de rest
Allereerst wenst de badmintonclub iedereen een 
gezond en sportief nieuwjaar toe. Een jaar waarin 
alles maar duurder wordt. Maar zoals de beroemde 
Ruinerwoldse band “Jammer” al zong, ik ben an-
ders dan de rest. Zo gaan wij als BC Ruinerwold ook 
tegen de stroom in en verlagen wij onze contributie 
van 115 euro naar 100 euro. Nu heb je echt geen 
excuus meer om op de bank te blijven zitten!
Het eerste toernooitje zit er alweer op. Het Nieuw-
jaars toernooi in Zuidwolde. Met drie teams in 
verschillende klasses waren we goed vertegenwoor-
digd. Slechts één team was sterk genoeg in hun 
poule om met de schaal hapjes aan de haal te gaan. 
Sandra en Roel, gefeliciteerd! Woensdag gaan we als 
vanouds weer lekker aan de slag in de Buddingehof.

Groeten Roelof Koezen namens BC Ruinerwold

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedan-
ken voor de felicitaties vanwege ons 50 jarig huwe-
lijksfeest in welke vorm dan ook. Verder onze dank 
aan Petra en haar medewerkers van de Karstenhoeve.
Prachtige locatie en dank zij hun invulling en inzet 
kunnen wij terugkijken op een heerlijk feest.
Ruinerwold is een heerlijk dorp om in te wonen.

Hartelijke groeten, Rob en Aly Veldkamp-Brinkman



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

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 13 januari 2019
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. Zondag
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van ‘t Foort
15.30 uur ds. J.H. Dunnewind 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Gosker
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 20 januari 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. G. Naber
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. H. Kolderhof
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
15.30 uur ds. van Rijswijk   

 ➜ 10 januari Café KWIS, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 11 januari Bingo, 20.00 uur, Buddingehof
 ➜ 12 januari Straten voetbaltoernooi, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜ 14 januari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜ 15 januari Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜ 16 januari Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜ 18 januari Mega Teenage Party met Joey AK,  

19.30 uur Uitgaanscentrum de Klok
 ➜ 18 januari Regionale Kaartdag, 10.00 uur 

Buddingehof
 ➜ 19 januari VVR, Kaartdag, Klaverjassen en Jokeren  

10.00 uur kantine VVR
 ➜ 19 januari Concert Chr.Muziekvereniging 

Berklanken, 19.30 uur Kerk Blijdenstein
 ➜ 19 januari VCR DS1 – CSV DS4 Zwolle, 17.30 uur 

Sporthal
 ➜ 19 januari Straten voetbaltoernooi, 19.00 uur 

sporthal
 ➜ 20 januari VVR – Protos, 14.00 uur Sportpark 

Ruinerwold 
 ➜ 20 januari Nieuwjaarsconcert Pollux Ensemble, 

15.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 20 januari Gambia-dienst, 10.00 uur Ger.Kerk 

Berghuizen
 ➜ 21 januari VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜ 21 januari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜ 24  januari Ondernemersbeurs Ruinerwold 

Onderneemt, 21.00 – 22.00 uur  
Loonbedrijf Vos Ruinerwold

 ➜ 25 januari Ondernemersbeurs Ruinerwold 
Onderneemt 11.00 uur 
Lunchbijeenkomst met Annie Schreijer-
Pierik en Eline Vedder, beurs open  
13.00 – 21.30 uur Loonbedrijf Vos

 ➜ 25 januari KIOS Klaverjassen, 20.00 uur KIOS 
kantine

 ➜ 25 januari Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜ 26 januari Ondernemersbeurs Ruinerwold 
Onderneemt, 10.00 – 16.00 uur 
Loonbedrijf Vos

 ➜ 26 januari OBS De Wezeboom, ophalen oud papier
 ➜ 26 januari Straten voetbaltoernooi, 19.00 uur 

sporthal
 ➜ 27 januari Klaverjas&Jokerentoernooi, zaal open 

13.00 uur ,start kaarten 14.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 28 januari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 29 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis de 
Barg’n

 ➜ 29 januari Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜ 30 januari Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold



Bedrijfsoverdracht?
Wij hebben kennis
van zaken!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Nu verkoop van verschillende soorten: 
Strooisel (ook voor huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

kleinhuisdierenvoer, paardenbrok, 
schapenbrok

Voor de winter:
Strooizout  vetbollen
pindanetjes  vogelzaad

Plosplan palletkorrel

Losse compost en 
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar
Alles voor uw tuin op voorraad

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358



Onze rot kat,
In de ogen van vele mensen was onze kat Tijger een 
rot kat.
Maar er waren ook mensen die vonden hem een 
bijzondere lieve, mooie, rooie kat.
En dat was hij zeker, bijzonder te noemen want hij 
had karakter, zo moest het en niet anders.
Wat kon hij lief zijn, maar op het één of andere mo-
ment veranderde hij in een Tijger.
Het was een geweldige sterke kat die nooit ziek was, 
en vlooien kende hij ook niet.
Hij bleef speels ondanks dat hij al 20 jaar oud was.
Dat hij 20 jaar oud mocht worden is uniek te noe-
men, omdat hij vaak voor een auto de weg over stak.
Hij mocht een gelukkige plotselinge natuurlijke 
dood sterven.
Maar god mensen ik mis hem nu al, en ik blijf hem 
missen onze Tijger.
 
Henk Coeling

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  18-12-2018

Poule A
1 Johnny Ringeling 281 
2 Alfred Vrieling          280
3 Paul de Vries            276
4 Anne Jan Dunning       270      

Poule B

1  Henri Jans / Johan Nijboer 273 
2 Gerrit Figeland 270 
3 Luuk Nijmeijer 268
4 Michiel van Berkum 260
5 Leffert Klok  257

As een rollegie
As een rollegie ligt ‘t neie jaor
te wachten op wat komen giet.
Maak ie al oen veurnemens waor?

As een rollegie ligt ‘t neie jaor…
Kriegt wij oenze klussen klaor
mit wat naoberhulp en ’t neudige zwiet?

As een rollegie ligt ‘t neie jaor
te wachten op wat komen giet.

© Gerdina, www.gerdina.nl

Het mooiste kersthuis 
van Oosteinde
Op 21 december 2018 deelde het bestuur van de 
Buurtvereniging Oosteinde voor het eerst de prijs 
uit voor Het mooiste kersthuis van Oosteinde. Het 

idee onstond bij een groepje leden van de vereni-
ging. Als snel pakte de buurtvereniging de hand-
schoen op, deelde de flyer en merkte volop enthou-
siasme in het buurtschap. Buurtbewoners pakten 
‘s avonds de auto en reden met de kinderen een 
rondje langs de mooi versierde huizen. 
 
Het bestuur van Oosteinde fietste op vrijdag 21 de-
cember op verlichte fietsen door Oosteinde om alle 
huizen te jureren. Geheel voor deze gelegenheid 
reikte de kerstman de prijs uit. Het was spannend, 
maar de jury was het er unaniem over eens. Fam. 
Jonker aan de Dokter Larijweg 172 in Oosteinde 
won de prijs van Het Mooiste Kersthuis van Oos-
teinde. Het bestuur feliciteerde Roelof, Alidia, 
Marieke, Sanne en Ruben. Zelfs bovenop het dak 
schitterde een prachtige kerstster. Als bekroning op 
hun gezellig versierde huis namen zij de wisselbeker 
in ontvangst. 
 
Buurtvereniging Oosteinde
www.bvoosteinde.nl



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.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Dag klaverjassen
Zat: 16 feb

met mooie vleesprijzen
aanvang 10:00

prijs: 12,50 p.p incl maaltijd
opgave aan de bar

of via 0522-482354/481979

RuinerwoldCafe de Kastelein



Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu 20 december 
2018 in kerstsfeer
Aanwezig 100 personen
Opening: De voorzitter Lammy Stevens heet ons 
welkom en een bijzonder welkom voor Jessica 
Wassenaar, die ons vanavond meeneemt naar een 
kerstfeest in Zweedse stijl  en ons koor dat van-
avond o.l.v. Trijnie de Boer op gaat treden!

Jessica krijgt het woord en begint met de lezing. Ze 
vertelt dat ze zouden emigreren naar Zweden maar 
dat dit toch niet door is gegaan. Ze vindt Zweden 
een lieflijk land met veel meren, bossen, bergen en 
een prachtige hoofdstad Stockholm.
We beginnen met 2 Nederlandse kerstliedjes en 
dan neemt ze ons mee naar het mysterieuze, witte 
Zweden. Via het ijshotel, bevroren watervallen, de 
wintersport komen we bij de Kerstman en de kerst-
markten aan !  In Stockholm, de hoofdstad, waar je 
heerlijk een lang weekend kunt slenteren over de 
kerstmarkten en kerst inkopen kan doen, zien we de 
traditionele kerstversieringen, de sprookjesachtige 
verlichte straten en etalages en hoe ze dansen en 
springen rond de kerstboom op het plein! Maar hoe 
vieren ze echt kerst thuis met elkaar en wanneer 
beginnen ze met de voorbereidingen en wanneer is 
de kerstperiode voorbij!

Dit alles vertelt ze met behulp van een powerpoint 
presentatie, aangevuld met korte gedichtjes, film-
pjes en Zweedse kerstliedjes. Ook een Zweeds 
kerstverhaal, wolven in de kerstnacht.

Ons koor zingt hier tussen 2x prachtige liederen (het 
koor bestaat inmiddels uit 30 leden).
In de pauze is er een extra traktatie met Zweeds 
gebak!

Aan het eind zingt Trijnie met ons Stiile Nacht (een 
lied dat al 200 jaar bestaat)

De voorzitter Lammy bedankt Jessica en Trijnie met 
het koor voor de mooie avond! Het bestuur wenst 
iedereen fijne feestdagen!

Volgende bijeenkomst 8 januari 2019 Nieuwjaarsbij-
eenkomst verzorgt door de feestcommissie!

Gratis computer-
cursussen 
De gratis computercursussen gaan 
weer van start in de bibliotheek
Klik en Tik  is een computercursus voor beginners, 
voor mensen die nog niet wegwijs zijn op de com-
puter en op internet en dat wel graag willen wor-
den. In de cursus wordt geleerd gebruik te maken 
van de mogelijkheden van de computer, zoals een 
tekst maken, e-mailen, websites bekijken en hoe je 
bestanden kunt downloaden.
Digisterker/aan de slag met je DigiD is een cursus 
waar aandacht is voor het aanvragen van een DigiD, 
het aanvragen van een toeslag, omgaan met over-
heidswebsites. Bij deze cursus is een beetje compu-
terervaring wel nodig.

Wanneer 
Klik en Tik / computercursus voor beginners op 
de computer of laptop start op dinsdagochtenden 
indien er voldoende cursisten zijn.
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur
Klik en Tik / computercursus voor beginners op de 
tablet start op donderdagochtenden indien er vol-
doende cursisten zijn.
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur
Digisterker / Aan de slag met je DigiD start op dins-
dagochtenden indien er voldoende cursisten zijn. 
Tijd 10.00 uur tot 12.00 uur
Op dinsdag in de even weken is er in bibliotheek 
Ruinerwold een digitaal inloopspreekuur,  
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Informatie en aanmelding voor de cursussen: www.
bibliotheekruinerwold.nl of 088-0128445 

Ruinerwold Onderneemt!
Beurs 2019
wanneer 24, 25 en 26 januari 
wat 3 dagen ondernemers ontmoeten
waar Wolddijk 7 (Loonbedrijf Vos BV)
wie voor iedereen / gratis entree

Programma beurs
donderdag 24 januari
Opening wordt verricht door Henk de Jong met een inspirerend verhaal.
Aanvang 19:30 uur, de beurs is aansluitend open van 21:00 uur tot 22:00 uur.

vrijdag 25 januari
Lunchbijeenkomst, speciale spreker is Annie Schreijer-Pierik en zij wordt geïnterviewd 
door Eline Vedder.
Aanvang 11:00 uur en de beurs is aansluitend open van 13:00 uur tot 21:30 uur.

zaterdag 26 januari
Open van 10:00-16:00 uur.

Houd o�  ook in de gaten op Facebook! Hi�  wordt u op de hoogte gehouden 
van al het nieuws rondom de be�  !
www.ruinerwoldonderneemt.nl

Graag tot zie�  op de be�  !
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Eerste Oliebollen-
toernooi VVR daverend 
succes!
Op zaterdag 29 december is het eerste oliebol-
lentoernooi van Voetbal Verening Ruinerwold van 
gespeeld. Een toernooi waarvoor leden zich zowel 
als duo als individuele deelnemer in konden schrij-
ven. Een lid van de vereniging mocht zich ook met 
een introducé aanmelden. De deelnemers waren 
door de organisatie zo eerlijk mogelijk verdeeld in 8 
mixteams met jeugd en senioren en de teams waren 
vernoemd naar bekende buitenlandse topteams. 
Stipt om 8.30 uur kwamen de gelegenheidsteams 
van Barcelona en Dortmund in actie om de eerste 
wedstrijd te spelen.

En vele wedstrijden volgden. Er werd eerst in 2 
groepen van 4 teams een aantal groepswedstrijden 
afgewerkt en daarna werd er in kruisfinales om de 
wisselbeker gestreden. De één had geluk, de ander 
maakte een keer een misser. Maar over het alge-
meen lag het niveau van de teams dicht bij elkaar. 
In de groepswedstrijden bewaakten de senioren 
vaak het doel, waarop de jeugd de kans kreeg om 
meters te maken. Maar toen de finales in zicht 
kwamen sloegen de senioren ook gretig toe. Het 
was een gezellige ochtend waarbij het verenigings-
gevoel en het samenwerken tussen jong en oud de 
boventoon voerden. Er werden kansen gecreëerd 
én complimenten aan elkaar uitgedeeld. De sfeer 
was uitermate sportief.
Er werd enthousiast aangemoedigd door het mas-
saal toegestroomde publiek. Ook teamleden moe-
digden zowel elkaar als leden van de tegenpartij 
van harte aan. De komst van het publiek werd ruim 
beloond met verschillende legendarische acties 
van clubleden. Het was zelfs doodstil tijdens de 
penalty’s van Porto tegen Manchester City waarbij 
zij streden om de 7e en 8e plek. Maar bij iedere goal 
klonk er een luid gejuich vanaf de tribune. 

Gelukkig verliep de ochtend heel wat rustiger voor 
de medewerkers van de EHBO.
Aan het eind van de ochtend was het uiteindelijk 
het team van Real Madrid die na een spetterende 
finalewedstrijd tegen Juventus, door bestuurslid 
Martin Herskamp als grote winnaar naar voren werd 
geroepen. De felbegeerde wisselbeker met de grote 

De Markiezin van 
Drenthe presenteert: 
Folksongs
Nieuwjaarsconcert Pollux Ensemble
Zondag 20 januari 2019, aanvang 15:00 uur
Museumboerderij Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21
Twee slagwerkers, een klarinettist, altviolist, cellist, 
harpist, fluitist, zangeres en een dirigent, samen en-
semble Pollux, komen op 20 januari met hun spette-
rende programma “Folksongs” naar Ruinerwold voor 
het nieuwjaarsconcert van de Markiezin van Drenthe. 
Het ensemble met sopraan Henriette Feith zal 
onder andere de beroemde Folksongs van avant-
garde componist Luciano Berio uitvoeren, liederen 
die Berio voor zijn vrouw, de expressieve zangeres 
Cathy Berberian, schreef in 1964. 
Ensemble Pollux bestaat uit professionele musici. Meer 
over de individuele musici www.polluxensemble.nl. 
Het gaat bij dit concert om een voorpremiere, de 
toegangskaarten zijn € 10,- per persoon. Uitgebrei-
de informatie over het programma is te vinden op 
de pagina “programma’s” op de website van con-
certorganisatie Music on Chairs. 
Kaarten voor het optreden in Ruinerwold zijn per direct 
te reserveren via markiezinvandrenthe@gmail.com

oren werd met een grote glimlach in ontvangst 
genomen door de jongste deelnemer Siem Jacobs, 
terwijl zijn teamgenoten met een tevreden glimlach 
toekeken.
De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd po-
sitief toernooi, waarvan een vervolg onvermijdelijk 
lijkt.



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

 

Elke zaterdag 
warme erwtensoep. 

Het weer wordt weer kouder en 
wat is er dan lekkerder dan een 
lekker bord warme snert, gemaakt 
door Willem van echte bouillon en 
boordevol koetsiers rookworst. En 
natuurlijk ook onze bekende 
spareribs en kippenpoten! 



De Bergklanken 
verwelkomt muzikaal 
het nieuwe jaar
Op zaterdag 19 januari 2019 geeft muziekvereniging 
De Bergklanken een nieuwjaarsconcert in de Her-
vormde Kerk Blijdenstein te Ruinerwold. Met een 
afwisselend programma verwelkomen het fanfare-
orkest en het BeginnendeBlazersBergklanken-or-
kest het nieuwe jaar. De muzikanten nemen u deze 
avond mee op een muzikale reis, waar u bekende, 
filmische, intieme, swingende en vrolijke klanken 
zult horen. Daarnaast is er een leuk muzikaal inter-
mezzo.

Nieuwsgierig geworden? Kom 19 januari luisteren, 
genieten en laat u verrassen. Dan verwelkomen we 
met elkaar het nieuwe jaar.

Het nieuwjaarsconcert wordt gehouden in de Her-
vomde kerk Blijdenstein te Ruinerwold. De kerk is 
open vanaf 19:00 en het concert begint om 19:30. 
De fanfare speelt onder leiding van Alfred Willering 
en het BBB-orkest speelt onder leiding van Emiek 
Kasimier. De toegang is gratis

Stratenzaalvoetbal 
2019, 25 jarig bestaan 
“prijsvraag”
In januari 2019 wordt het 25 jarig bestaan gevierd 
v/h stratenzaalvoetbaltoernooi op de vaste locatie 
“de Buddingehof”.

Uiteraard kan dit alleen gevierd worden met de 
hulp van jullie om voldoende teams op de been te 
krijgen.

Het is de bedoeling om het 25 jarig jubileum een 
iets ander karakter te geven, uiteraard blijft het 
voetballen de hoofdrol vervullen. Aangezien wij als 
organisatie een beperkt (lees; eigenlijk geen) bud-
get hebben is het helaas niet mogelijk om groots 
uit te pakken. Bovendien is het voetbaltoernooi 
een gezamenlijk iets dus leek het ons gepast om 
een beroep op jullie te doen voor ideen. Mocht er 
een goed idee tussen zitten dan wordt dit beloont 
met 100 Euro. Zit diegene van het beste idee toe-
vallig ook nog in jullie team dan krijgt dit team 1 
bonuspunt tijdens de finaleavond. Het loont dus de 
moeite om de sportieve grijze massa in beweging te 
zetten!!!! Zitten er geen bruikbare ideen tussen dan 
zal het toernooi uiteraard gewoon doorgaan met als 
enigste verandering dat er gedurende de hele wed-
strijd muziek zal klinken. De muziek wordt echter 
2x gedurende 1 minuut onderbroken, wordt er dan 
gescoord dan telt dit doelpunt dubbel!!

Vanaf nu is het al mogelijk om een team op te 
geven, het zou natuurlijk geweldig zijn als we met 
deze editie aan het maximaal aantal teams, 18, 
zouden komen.

Het is niet de bedoeling dat de spelregels veranderd 
worden, ook het op laten treden van een band dingt 
niet mee naar de prijs. De organisatie beslist over de 
ideen, hierover gaan wij niet in discussie. Reacties 
kunnen geappt worden naar; 0681932906

Hopelijk kunnen we op veel respons rekenen,
bvd, de organisatie.



Buurtteams De Wolden 
Maakt u zich zorgen over iemand ? 
Ervaart u overlast? 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 u vragen en zorgen  
kunt u terecht bij de  
Buurtteams van De Wolden. 

We gaan samen op zoek naar  
een oplossing!

Mailadres: buurtteam@dewolden.

Wandelroute Berghuizen
Veel mensen hebben tijdens de snertwandeling 
kennis gemaakt met de nieuwe wandelpaden in 
Berghuizen. Het was een mooie droge winterdag en 
meer dan 80 mensen hebben de wandelschoenen 
aangetrokken om de nieuwe paden in te lopen. 

Over hier en daar nog wat zachte grond, maar wel 
duidelijk gemarkeerd, ging de route eerst rich-
ting de Wold A en met een mooie doorsteek weer 
richting het Trekgat. Daarna in Berghuizen via de 
landerijen naar Weerwille waar bij de theeschenke-
rij gepauzeerd kon worden met Chocomelk of een 
bakkie koffie. 

Het tweede deel van de route ging via het bosje van 
Staatsbosbeheer weer richting de Wold A en daarna 
in een lus om het Sultansmeer. Via het nieuwe pad 

langs het Blauwe huis kon men weer teruglopen 
naar Berghuizen waar de snert klaar stond in het 
dorpshuis.

De wandeling werd zeer gewaardeerd en, met me-
dewerking en instemming van alle grondeigenaren, 
kunnen we ook in de toekomst van deze wandelpa-
den blijven genieten.

De kleine oranje bewegwijzering blijft nog even 
staan dus welkom om ook in het nieuwe jaar een 
‘rondje Berghuizen’ te komen lopen. Het blokje om 
het Trekgat is ca. 3 km en de wandeling richting 
Weerwille en om het Sultansmeer is ca. 6 km. Hon-
den mogen mee maar wel aangelijnd houden. 



Statiegeld actie bij Coop 
Koetsier voor Stichting 
Present

Wat doet Stichting Present  
Meppel e.o.
Present Meppel slaat een brug tussen mensen 
die iets hebben te bieden en mensen die daar-
mee geholpen kunnen worden. Als makelaar in 
vrijwilligerswerk biedt Present Meppel de mo-
gelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen 
woonplaats op projectbasis in te zetten voor 
mensen die te maken hebben met armoede, 
een slechte gezondheid of een sociaal isole-
ment. Een paar uur maakt een groot verschil in 
het leven van een ander. 

Present Meppel is actief in Meppel, Nijeveen, 
Ruinerwold en Staphorst

Present Meppel organiseert en 
begeleidt
Voor groepen organiseert Present Meppel twee 
type Presentprojecten:
•  Sociale projecten: koken voor dak- en thuis-

lozen, het organiseren van een gezellige 
middag voor mensen met een lichamelijke 
of geestelijke beperking of koffiedrinken met 
eenzame ouderen

• Praktische projecten: helpen verhuizen, op-
knappen of schoonmaken van een woning of 
het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis 
van de wensen en beschikbaarheid van de 
groep die zich aangemeld heeft.

Present Meppel werk samen met maatschap-
pelijke organisaties die in Meppel e.o. actief zijn. 
Hun hulpverleners kennen de mensen die de 
hulp van vrijwilligers via Present goed kunnen 
gebruiken.

Present bouwt bruggen tussen levens. Dat 
kunnen we niet alleen. We hebben enthousi-
aste groepen nodig, maar ook budget om een 
goede brug te bouwen. Met het doneren van uw 
statiegeld bon bij Coop Koetsier kunt u verschil 
maken in het leven van mensen!

Meer lezen over Stichting Present Meppel of 
zelf met uw gezin, vrienden, collega’s, of mede-
kerkleden een Present Project uitvoeren?  
Kijk op onze site: www.presentmeppel.nl 


