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Volgend nummer 
verschijnt 
8 februari

Kopij inleveren voor 3 februari 
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

TIP (toeristisch informatiepunt Ruinerwold)

Taxatiemiddag1
ap r i l

Taxatiemiddag voor de antiek en 
curiosaveiling bij museumboerderij de 
karstenhoeve te ruinerwold.
Op zaterdag 1 april 2017  vindt er weer een Antiek 
en Curiosaveiling plaats op de deel  van Museum-
boerderij  de Karstenhoeve. Een uniek evenement!
Vanaf een platte wagen worden diverse goederen 
geveild w.o. zilverwerk, klokken, bijbels ,schilde-
rijen, aardewerk etc.  Een uitgelezen moment om 
voor een relatief “leuk” bedrag iets moois op de kop 
te tikken.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen (oude) 
voorwerpen voor de veiling aan te bieden is er 
een taxatiemiddag  op zaterdag 4 maart 2017 van 
13.00 uur tot 16.00 uur in de Karstenhoeve. De heer 
Enno de Boer, taxateur uit De Wijk,  zal deze mid-
dag aanwezig zijn om de waarde van de goederen 
vast te stellen. U kunt daarna zelf besluiten of u uw 
goederen wilt laten veilen. De taxatie is gratis. Het 
is uiteraard ook mogelijk rechtstreeks uw goederen 
voor de veiling aan te bieden.

Voor opgave en inlichtingen : telefoon 0522-481447 
of info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij de Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21, 
7961 NL Ruinerwold.

Hij blikte nog even terug op het eerste jaar als 
nieuwe vereniging.
De activiteiten die het afgelopen jaar hadden plaats 
gevonden werden door een groot aantal leden 
bezocht. Ook in 2017 zijn er weer mooie activiteiten 
met in mei onze jaarlijkse busreis.
De nieuwsbrief van februari verschaft hier meer 
duidelijkheid in.

Ook kunt u ons binnenkort op onze Website volgen.
www.seniorenvereniging De Wolden.

De voorzitter gaf nu het woord aan Jan Massier met 
een plaatje en een praatje.
In de Gemeenten De Wolden, Westerveld en Meppel 
had hij 50 foto’s gemaakt waar wij de plaatsen va in 
moesten vullen waar die gemaakt waren.De score 
was niet al te hoog. 

Een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

Seniorenvereniging ‘De 
Wolden “
De nieuwjaarsbijeenkomst van de Seniorenvereni-
ging vond donderdag 12 januari plaats in de Have-
zathe in De Wijk.
Voorzitter Ben Mulder kon 60 leden welkom heten.

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat op  
27 januari a.s. Eventueel kan vervoer geregeld wor-
den. U kunt zich opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.



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
TIP-Ruinerwold, m.i.v. 1 mei geopend van: dinsdag 
t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 – 12.00 uur, ook bereikbaar via 0522-482255 of 
info@touristinforuinerwold.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

 ➜ 25 januari Jokeren, aanvang 19.30 uur café 
’t Wold

 ➜ 27 januari KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
kantine KIOS

 ➜ 27 januari Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 28 januari OBS de Wezeboom,ophalen oud 
papier

 ➜ 28 januari Boerenblond, aanvang 20.00 uur 
café Oosteinde

 ➜ 30 januari VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 31 januari Jaarvergadering Vrouwen Van Nu 
Ruinerwold, aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 2 februari De Wolden Got Talent Show, 
aanvang 15.30 uur Buddingehof

 ➜ 4 februar Optreden Live Nothern Bluesrock 
de Kastelein

 ➜ 7 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜ 8 februari Jokeren, aanvang 19.30 uur café 
‘t Wold

 ➜ 9 februari PCOB Mevr. Ingeborg v.d.Spoel, 
brandbeveiliging, aanvang 
14.00 uur De Barg’n

 ➜ 13 februari VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 14 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
De Barg’n

 ➜ 18 februari Klaverjassen, aanvang 10.00 uur 
de Kastelein (opgave tot 
16 februari)

 ➜ 21 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜ 22 februari Jokeren, aanvang 19.30 uur café 
’t Wold

 ➜ 24 februari KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
kantine KIOS

 ➜ 25 februari OBS de Wezeboom, ophalen oud 
papier incl. textiel

 ➜ 25 februari Piratenavond met De 
Baandrekels bij de Kastelein

 ➜ 27 februari VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 4 maart Toneeluitvoering UDI, aanvang 
14.00 uur café Centraal

Kerkdiensten  29 Januari 2017
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Smit
15.30 uur ds. V Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. H. de Ruiter
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds.  G. Venhuizen

Kerkdiensten  5 februari 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds.   V Rijswijk
16.30 uur ds. Geertsema



Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  03-01-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling       287
2 Ruud Bomert 283
3 Paul de Vries 281 
4 Anne Jan Dunning 280
5 Johan Klok  279

Poule B
1  H. Jans 277  
2 Gerrit Figeland  276
3 Alfred Vrieling     272
4 Gert Dunning 270
5 Johan Nijboer 269
  
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  10-01-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling       290
2 Anne Jan Dunning 280
3 Ruud Bomert 279 
4 Paul de Vries 277
5 Luuk Nijmeijer  269

Poule B
1  Johan Nijboer 282  
2 Gert Dunning 280
3 Alfred Vrieling     279
4 H. Jans 277
5 Gerrit Figeland 272   
 
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  17-01-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling       284
2 Anne Jan Dunning/  
 Ruud Bomert/ Paul de Vries 278
3 Johan Klok 276 

Poule B
1  Henri Jans 283  
2 Gerrit Figeland 277
3 Johan Nijboer   275
4 Gert Dunning 274
5 Alfred Vrieling   272

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 4e zitting van ronde 2 van  de  bridge-
club Ruinerwold van maandag 16 januari 2017

Lijn A;
1 R Nijland & J Schuphof 60,07%
2 J & J Scholte Albers 57,29
3 L Krapels & J Mansier 55,90
4 R v Ommen & M Velthuys 55,56
5 D & M Geel 53,82
6 H Middelveldt & H Tissingh 53,13
7 O Hobma & W Flier 48,26
8 T ten Heuvel & A Kreulen 47,92
8 E v’tRood & E Wienen 47,92
10 S Hempen & H Kuijer 47,57
11 H & P Bennink 46,88
12 H Reinders & G Scheper 44,10
13 J Klomp & L Veen 41,32
14 J de Boer & A Pinxterhuis 40,28

Lijn B;
1 A Flier & L Stolte 67,33%
2 G Benak & M Vedder 62,61
3 J Koops & R Morsink 62,42
4 J Bennink & L Drost 61,58
5 I & L vd Molen 51,58
6 R Knippels & J Pinxterhuis 50,92
7 M Blaauw & K Scheper 48,08
8 H & H Hauwlo 48,00
9 H & R Kuik 39,50
10 J Inberg & K Tissingh 38,83
11 W Niemer & A Ridderman 36,96
12 M Brals & R Kleene 32,17

Verstilde bomen in een 
beetje mist
Verstilde bomen in een beetje mist
een vleugje vorst maakt takken dik
gerangschikt door een creatieve bloemist

Verstilde bomen in een beetje mist
op eigen erf voel ik mij een toevallige toerist
zie het vertrouwde met een bewuste blik

Verstilde bomen in een beetje mist
een vleugje vorst maakt takken dik

© Gerdina, www.gerdina.nl



       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! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Nu verkoop van:

- Strooizout
- Sneeuwschuivers

-  Strooisel (ook voor uw huisdieren)

Snelle levering van:
- Tuingereedschap
- Landbouwgereedschap
- Speelgoed

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

VOOR 16.00 UUR 

BESTELD, IS MORGEN 

IN HUIS

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 



Jaarvergadering 
Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Onze voorzitter, Rieka Wever, heet iedereen harte-
lijk welkom op deze eerste bijeenkomst (18 januari)
van het nieuwe jaar. Tevens wenst ze iedereen nog 
een goed en gezond 2017 toe. Hoe betrekkelijk dit 
is blijkt wel als we hierna aansluitend ons trouwe 
lid Aly Meijer gedenken die 6 januari jl. is overleden. 
Alie was al 35 jaar lid van onze vereniging en in een 
minuut stilte denken we aan haar.                      Het 
jaarverslag en het financieel jaarverslag komen aan 
de orde. Ook is er een wisseling binnen het bestuur. 
Jeanet van den Pol neemt na zes jaar afscheid en 
haar plaats wordt ingenomen door Lenie Kruithof. 
Heel fijn dat er zo snel weer iemand gevonden is om 
zitting te nemen in het bestuur. Ook de voorzitter, 
Rieka, heeft er drie jaar op zitten, is herkiesbaar en 
wordt vanavond voor een tweede termijn herko-
zen.  Vanavond zijn er drie jubilarissen binnen onze 
vereniging die gewoontegetrouw in de jaarverga-
dering gehuldigd worden. Alie van Mulligen die 25 
jaar lid is, is helaas niet aanwezig vanavond maar 
wel waren in ons midden Klaasje Remmelts en Mar-
rie Blaauw, beiden 50 jaar lid van de Vrouwen van 
Nu Oosteinde. Zij krijgen een oorkonde, een roos 
en natuurlijk wordt hen het zilveren korenaartje 
opgespeld door Rieka. Tevens worden de dames die 
altijd de koffie verzorgen tijdens de boerderijendag 
nog eens in het zonnetje gezet en krijgen allemaal 
een roos aangeboden. Ina van Cafe Oosteinde krijgt 
ook een bloemstukje aangeboden als dank voor de 

gastvrijheid en de prettige samenwerking die we 
altijd weer ondervinden tijdens onze avonden.
Na het officiele gedeelte zijn we na de pauze toe 
aan wat ontspanning.  We gaan het elfstedenspel 
spelen. In vier groepen wordt er gestreden wie er 
het meeste weet van de winter, Friesland en de 
elfstedentocht. De zaal is helemaal aangekleed met 
sjaals en mutsen en een hoek van de zaal  is met lin-
ten afgezet omdat hier zich tussen het ijs en riet een 
gevaarlijk wak bevindt. Tussen het spel door eten 
we warme worst, dus ook de koek en zopie ontbre-
ken niet. Hoe toepasselijk zo’n winterse avond als 
vandaag net, helaas nog niet de elfstedentocht, 
maar wel de eerste marathon op natuurijs is ge-
reden. Het is een geslaagde avond en na afloop 
wensen we elkaar wel thuis en hopen elkaar weer 
te zien op 15 Februari voor een zgn “doe avond” We 
zijn benieuwd!

Graven Ruinerwold nu 
online
Op de nieuwjaarsvisite van de Stichting Historie van 
Ruinerwold is de nieuwe graven-site gelanceerd.
Alle graven van de vier begraafplaatsen van Rui-
nerwold zijn vanaf nu ook online te vinden. Bezoek 
hiervoor de website http://www.historieruinerwold.
nl/cgi-bin/graven.pl
Mede dank zij de inspanningen van de werkgroep 
“Uut de tied komen” van een paar jaar geleden en 
van de website www.graftombe.nl, die de foto’s ter 
beschikking stelde, hebben we deze website op 
redelijk korte termijn kunnen realiseren.
De gegevens zijn nog niet volledig. Graven vanaf 
2011 zijn nog niet opgenomen en van de graven tus-
sen 2006 en 2011 zijn nog geen foto’s aanwezig. Hier 
gaan we de komende 
tijd mee aan de slag.
Met deze nieuwe site 
is er weer een mooi 
stuk geschiedenis van 
Ruinerwold online te 
vinden.
 
Graf van meester Harm 
Vonck, Berghuizen.



 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

BY SABINE, voor al uw haarwensen!

Dijkhuizen 22
Tel: 0522-752456

Ik werk graag op afspraak.



Blijft KIOS bij of is de 
competitie al beslist? 
De Eismann-Ensing formatie vertrok met de gehele 
selectie in de bus richting Zoetermeer. Ja Zoeter-
meer,  weer een verre uitwedstrijd voor de spek-
braanders. Tegenstander Phoenix. 
Zowel 1 als 2 wonnen de thuiswedstrijd tegen deze 
tegenstander. Maar dat is natuurlijk geen zekerheid 
voor deze wedstrijden. 
Ook het 2de van KIOS doet nog steeds mee voor 
het kampioenschap. In een zeer spannende gelijk 
opgaande wedstrijd trok het 2de vandaag aan het 
langste eind. De eerste punten waren binnen en het 
2de liet zien wat het 1ste ook moest doen.
Dan nu naar het vlaggenschip van KIOS. De score werd 
geopend door KIOS door een afstandschot van Martijn 
Ziel. Dit eerste aanvalsvak bestond verder uit Jan-
neke de Lange, Judith Nijdam en Rogier Nijdam. KIOS 
verdedigde goed en kon daardoor snel de 0-2 maken. 
Het 2de aanvalsvak bestond uit Janita Zantinge, Ineke 
Slomp, Frank Wagter en Luco Zantinge. Maar Phoenix 
herstelde goed en de westrijd ging gelijk op tot 3-3. 
Hierna ontstond weer een gat van 2 in het voordeel 
van KIOS door een knappe doorbraak van Frank Wag-
ter. Hierna werd het gat zelfs 4,  bij een stand van 4-8. 
Phoenix kwam knap terug,  mede door het missen 
van een stip door KIOS kon Phoenix het gat verkleinen 
tot 2. In de laaste seconde van de eerste helft maakte 
KIOS een belangrijk doelpunt door een schot in het 
achterveld van Judith  Nijdam. Waardoor de ruststand 
uit kwam op 7-10 in het voordeel van KIOS  
KIOS was beter, maar kon dit moelijk  op het sco-
rebord laten zien. Verdedigend deed KIOS  het 
uitstekend, alleen speelde het in een te laag tempo 
in de aanvallen. Waardoor er te geforceerde kansen 
kwamen en deze maakte KIOS niet af. 
De tweede helft begon hetzelfde als de eerste helft ein-
digde,  door een doelpunt van Judith. Helaas kon KIOS 
dit gat van 4 doelpunten niet  volhouden en na 10 mi-
nuten in de 2de helft stond er een stand  van 12-12 op 
het scorebord.  Iedereen wist nu dat het een zeer span-
nende wedstrijd zou worden. Beide ploegen vonden 
de korf moeizaam. Het was steeds stuivertje wisselen 
wie de voorsprong had. 6 minuten voor het einde kon 
KIOS weer een gat maken van 2 doelpunten: 13-15! 
Was dit de beslissing?  Nee! KIOS kon niet doordrukken 
en Phoenix maakte 2 minuten voor tijd weer gelijk 16-
16. Het aanvalsvak van KIOS bleef rustig. Speelde de 
juiste mensen uit en door een zeer belangrijke door-
braak van Janneke de Lange stond KIOS weer aan de 

goede kant. Door goed verdedigen en goed uitspelen 
bleek dit doelpunt de winnende te zijn. Eindstand 16-
17. KIOS gaat weer met 4 punten naar huis en kan met 
beide teams nog dromen van een kampioenschap. 
Scores: Janneke de Lange 4 X, Judith Nijdam, Luco 
Zantinge en Janita Zantinge allen 3 maal, Rogier 
Nijdam  2 X, Frank Wagter en Martijn Ziel beide 1 X. 

Leerzame 
nieuwjaarsbijeenkomst
Vrijwilligers VVN De Wolden
De Vrijwilligers van VVN De Wolden kwamen voor 
de nieuwjaarsbijeenkomst samen in de Steenber-
gerhoeve in Zuidwolde. Na het welkomstwoord van 
voorzitter Henk Boelen genoten de vrijwilligers van 
een heerlijk buffet. 
VVN De Wolden beschikt sinds kort over een laser-
gun, waarmee op verzoek van dorpsraden, buurt-
bewoners, scholen enz de snelheid in hun buurt 
gemeten kan worden. Alle vrijwilligers kregen de 
gelegenheid de werking van de lasergun te testen.
Met een elektrospel met  de nieuwster verkeerssi-
tuaties werden de vrijwilligers en hun dames op de 
hoogte gebracht van de veranderingen in het verkeer.
Het was een gezellige en geslaagde avond.

Live muziek in de 
Kastelein
Op zaterdag 4 februari speelt  de rock band ALWAYS 
SUNDAY in De kastelein, deze Drentse band met als 
zanger de oud inwoner Van Ruinerwold, Jacob Lef-
fers gaat deze avond knallen met Northern Blues-
rock  waarbij af en toe meer rock dan blues ,maar 
net zo goed iets heel kleins in het Drents. Ze komen 
uit het noorden dus Nothern en spelen oa nummers 
van “DE DIJK,  AC/DC , KING OF LEON, ZZ TOP, DA-
NIEL LOHUES, THE STRAY CATS GOLDEN EARRING 
en nog veel meer bekende rock nummers .
De aanvang is 21.00 uur en de entree is gratis.

Piratenavond
Op zaterdag 25 februari komen de piraten dj´s 
van DE BAANDREKELS naar de Kastelein met hun 
herkenbare muziek, super gezellig. Dus mensen, 
vervelen hoef je niet in Ruinerwold



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 23 januari t/m zondag 29 januari 2017. Week 04. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

5 voor 5.-
ALLE COMBINATIES 

MOGELIJK 7.757.757. - 10.95

Vers uit 
eigen oven!eigen oven!

Volop

Keuze & Korting
Coop witte bollen zak 10 stuks

Coop ontbijt- of notenkoek per stuk

Coop reuze-rozijnenbollen zak 4 stuks

Coop triple chocolate cookies 2 stuks

Molenbrood licht meergranen,  
zonne of waldkorn heel brood

Vers uit Vers uit Vers uit 
eigen oven!eigen oven!eigen oven!

Coop 
roomboter appeltaart
per stuk, ca. 5/6 personen

50% korting
1.99

3.993.993.

Keuze & Korting
mager rundergehakt pak 500 gram
verse worst (fijn of grof) pak 1 stuk
kleine slagershamburger pak 4 stuks
kipschnitzels pak 4 stuks

2 voor 5.-ALLE COMBINATIES 

MOGELIJK

Volop

1.431.431.
1.691.691. 0.99

Campina vla
pak 1000 ml

1.291.291. 0.99

Lay’s chips*
zak 200/225 gram

*m.u.v mix chips

14.49
15.499.99

Hertog Jan  
of Jupiler bier

krat 24 flesjes à 250/300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

13.986.99

Robijn wasmiddel of 
wasverzachter

2 flacons à 570-1000 ml of  
2 pakken à 550-1120 gram naar keuze

alle combinaties mogelijk

1+1 GRATIS*
bijv. 2 flacons  

wasmiddel stralend wit à 735 ml

2.692.692. 2.01

Alle Maaslander 
per stuk

25% KORTING*
bijv. jong belegen 

gesneden kaas pakje 225 gram
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De oorlogsjaren in 
Ruinerwold
Op de begraafplaats Blijdenstein het monument 
en de graven van de zes bemanningsleden van het 
neergeschoten Engelse vliegtuig. Van één beman-
ningslid liggen de stoffelijke resten nog steeds in het 
weiland aan de Hardenweg waar de geallieerde Ha-
lifax is neergekomen. In het boek “ In de stilte van 
de nacht” worden de getuigenverslagen, proces-
verbaal, het vliegtuig, de bemanningsleden en ook 
door welke Duitse piloot het is neergeschoten.
Naast het monument van de geallieerde beman-
ningsleden het monument van de negen inwoners 
die zijn omgekomen door brokstukken neergestort 
vliegtuig of luchtgevecht of geliquideerd of ten 
gevolge van werkzaamheden aan de Atlantikwal 
in Frankrijk of bij bombardement in Duitsland of 
tijdens de zogenaamde dodenmars enkele dagen 
voor de bevrijding of nog steeds wordt vermist.  

In de stilte van de nacht, een boek met verhalen, 
geschiedenis en feitelijkheden over de vijf oorlogs-
jaren in Ruinerwold. Verhalen van (oud) inwoners 
over hoe men de oorlog heeft beleefd, dikwijls 
als kind of jong volwassene, in de buurtschappen 
Broekhuizen, Oosterboer, Kraloo, Blijdenstein, 
Haakswold, Oude vaart, De Weide, Berghuizen, 
Weerwille, Buitenhuizerweg, Dijkhuizen, De Keuter-
hoek, Dijkmansweg en Oosteinde. Verhalen van 27 
mensen die de dagelijkse werkelijkheid weergeven 
met al z’n spanningen en angsten.

Verhalen ook van evacuees uit Rotterdam, Scheve-
ningen, Arnhem, Roermond, Schiedam, Darp en vele 
andere plaatsen (zie in de bijlage de namen en waar 
vandaan en waar en bij wie in Ruinerwold onderge-
bracht). Verhalen van waarom men weg moest uit 
de eigen veilige omgeving naar een dorp in Dren-

DE OORLOGSJAREN IN RUINERWOLD 
 

 
 
Op de begraafplaats Blijdenstein het monument en de graven van de zes bemanningsleden van het 
neergeschoten Engelse vliegtuig. Van één bemanningslid liggen de stoffelijke resten nog steeds in het 
weiland aan de Hardenweg waar de geallieerde Halifax is neergekomen. In het boek “ In de stilte van 
de nacht” worden de getuigenverslagen, proces-verbaal, het vliegtuig, de bemanningsleden en ook 
door welke Duitse piloot het is neergeschoten. 

Naast het monument van de geallieerde bemanningsleden het monument van de negen inwoners 
die zijn omgekomen door brokstukken neergestort vliegtuig of luchtgevecht of geliquideerd of ten 
gevolge van werkzaamheden aan de Atlantikwal in Frankrijk of bij bombardement in Duitsland of 
tijdens de zogenaamde dodenmars enkele dagen voor de bevrijding of nog steeds wordt vermist.   
  
In de stilte van de nacht, een boek met verhalen, geschiedenis en feitelijkheden over de vijf 
oorlogsjaren in Ruinerwold. Verhalen van (oud) inwoners over hoe men de oorlog heeft beleefd, 
dikwijls als kind of jong volwassene, in de buurtschappen Broekhuizen, Oosterboer, Kraloo, 
Blijdenstein, Haakswold, Oude vaart, De Weide, Berghuizen, Weerwille, Buitenhuizerweg, Dijkhuizen, 
De Keuterhoek, Dijkmansweg en Oosteinde. Verhalen van 27 mensen die de dagelijkse werkelijkheid 
weergeven met al z’n spanningen en angsten. 
 
Verhalen ook van evacuees uit Rotterdam, Scheveningen, Arnhem, Roermond, Schiedam, Darp en 
vele andere plaatsen (zie in de bijlage de namen en waar vandaan en waar en bij wie in Ruinerwold 
ondergebracht). Verhalen van waarom men weg moest uit de eigen veilige omgeving naar een dorp 
in Drenthe waar men nog nooit van had gehoord. Dikwijls ondergebracht in een vreemd gezin. 
Verhalen van opvang, geborgenheid en veiligheid. Maar ook met heimwee naar de eigen vertrouwde 
omgeving. 

Uiteraard niet alleen verhalen van (oud) inwoners en  evacuees,  maar ook verhalen en  ervaringen 
van onderduikers, verzetsmensen, Nederlands-Indië en van Indiëgangers,  Joodse onderduikers, 
koeriers, etenhalers en weergave drie dagboeken. 

Verder o.a. hoofdstukken over de crisisjaren, de opkomst van het Nationaal Socialisme en de NSB In 
Ruinerwold, kerk en school, overval politiebureau In Meppel op kerstavond vanuit Ruinerwold, de 
razzia in februari 1945, de overval op het distributiebonnentransport aan de Boersteeg, de 
bevrijding, de rol van de stichting 1940-1945, het verzetsherdenkingskruis, de bevrijding, etc. 
 

the waar men nog nooit van had gehoord. Dikwijls 
ondergebracht in een vreemd gezin. Verhalen van 
opvang, geborgenheid en veiligheid. Maar ook met 
heimwee naar de eigen vertrouwde omgeving.
Uiteraard niet alleen verhalen van (oud) inwoners 
en  evacuees,  maar ook verhalen en  ervaringen van 
onderduikers, verzetsmensen, Nederlands-Indië en 
van Indiëgangers,  Joodse onderduikers, koeriers, 
etenhalers en weergave drie dagboeken.
Verder o.a. hoofdstukken over de crisisjaren, de 
opkomst van het Nationaal Socialisme en de NSB In 
Ruinerwold, kerk en school, overval politiebureau 
In Meppel op kerstavond vanuit Ruinerwold, de 
razzia in februari 1945, de overval op het distributie-
bonnentransport aan de Boersteeg, de bevrijding, 
de rol van de stichting 1940-1945, het verzetsher-
denkingskruis, de bevrijding, etc.
Een vijftal mensen kijken vele jaren na de oorlog 
terug op hun ervaringen, het boek wordt afgesloten 
met het hoofdstuk wanneer zul je pas echte vrijheid 
hebben.
De voorverkoop van het boek IN DE STILTE VAN DE 
NACHT loop binnenkort af. Tot 1 februari is het boek 
van 460 pagina’s en 500 foto’s in kleur nog te reser-
veren voor € 20.-.
Reserveren: info@historieruinerwold.nl   
tel 0522 481884.

Zoek in den vreemde 
niet wat eigen dorp u 
biedt
Gemengd koor “SPOTLIGHTS” 
Ruinerwold is opzoek naar nieuwe 
leden,zowel  mannen als vrouwen.
Waarom zou u naar een naburig dorp gaan om te 
zingen, terwijl er in uw eigen dorp een koor is.
Ons motto is: Houd uw eigen dorp levendig.
Wij repeteren elke dinsdag van 20.00 uur t/m  
22.00 uur, onder de bezielende leiding van  
Gabriëlle de Graaf en pianiste Marietje Nefkens, in 
het dorpshuis Buddingehof.
Kom vrijblijvend een keer luisteren, kijken, sfeer 
proeven of direct meezingen. ( u hoeft niet “ voor 
zingen”) We ontvangen u met open armen en een 
kop thee of koffie
PS. Mensen met drempelvrees komen we de eerste 
keer graag halen, bel dan 0623082702.  



          Onafhankelijk
  Hypotheekadvies bij uw
     Hypotheekspecialist!
               De Wolden  Financiële Dienstverlening

       Waarom verder zoeken 
als u in De Wolden terecht kunt.
    Westerstraat 54, Ruinen
    Dorpsstraat 72A , De Wijk
    Hoofdstraat 59, Zuidwolde

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
 hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken. 

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank,  TAF, BLG, ING
en vele anderen.      1e gesprek gratis!

Wij zijn ook zelfstandig
               adviseur van de 

Programma café  
 Zat: 4 februari  live Nothern- 

Bluesrock.     entree gratis! 
 

                                                                           
 Zat: 18 februari gaan we een 

 

Aanvang 10.00 uur  opgave tot 16 feb 

 Zat: 25 febr: PIRATENAVOND 

  

Adverteren?
www.optwold.nl



Een tweede kopje koffie/thee en dan het vervolg 
van duo Jong Belegen met weer herkenbare stukjes 
en liedjes met veel humor! De zaal zat geboeid te 
luisteren en deed goed mee!
In de 2e pauze was er een consumptie met een 
hapje en hebben we getoast op ons gezamenlijk e 
feest!
Het eten werd klaargezet en na een uitleg van de 
heer Klok wat voor lekkers er was konden we star-
ten met het buffet: stampotten boerenkool/ hutspot 
en zuurkool met speklapjes, verse worst, rookworst 
en bourgondisch gebraad met diverse koude garni-
turen! Iedereen liet het zich heerlijk smaken! Hulde 
aan de kok Johan Klok! Tot slot nog een heerlijk 
toetje!
Inmiddels was het al na 19.00 uur en bedankte 
voorzitter Lammy Stevens de feestcommissie, de fo-
tograven Berty de Wit en Gonny Thijn en de familie 
Klok en kon iedereen  met een prijsje naar huis!
Een zeer geslaagde middag waren de woorden, die 
we na afloop vaak hoorden!
De feestcommissie en het bestuur had de zaal 
prachtig versierd met veel pompoenen in de kleu-
ren van de Vrouwen van Nu en voorzitter Lammy 
Stevens vertelde in de pauze de betekenis van de 
kleuren: oranje humor, creativiteit, optimisme en 
sportiviteit; groen hulp, ontspanning en bemid-
deling; blauw integriteit, wijsheid en trouw; paars 
bemiddeling, passie en daadkracht!

Volgende bijeenkomst dinsdag 31 januari 2017 de 
jaarvergadering. 

Jubileum 85 jaar 
Vrouwen van Nu
Onder het genot van een kopje koffie/thee met 
een petit four met het logo van de Vrouwen van Nu 
opent de voorzitter Lammy Stevens de vergadering. 
Ze heet ons welkom en zegt dat het eigenlijk een 
feest van iedereen is 85 jaar!
Er zijn 2 kaarten gekomen: 1 van de vrouwen van Nu 
van het Oosteinde en 1 van het Prov. Bestuur Dren-
the.

Ze doet een terugblik in 
de tijd vanaf 8 januari 
1932 eerst Boerinnen-
bond / Plattelandsvrou-
wen en nu Vrouwen van 
Nu. Vrouwen van Nu 
een wereld van ver-
schil alhoewel dezelfde 
doelen nog nagestreefd 

worden: vrouwen zijn belangrijk/ de kracht van 
vrouwen/ leefomgeving versterken/ zich ontplooien 
en creatief zijn/ kennis opdoen/ maatschappelijke 
betrokkenheid/ reisjes, excursies. Ook als vereni-
ging provinciaalactief denk aan de koren/ dansen/ 
wandeldagen en de agrarische dagen!
Samen maken we het verschil en het is leuk ieder-
een te ontmoeten!
Daarna zingen we het Vrouwen van Nu lied onder 
pianobegeleiding van Trijnie de Boer! 
Het woord is dan aan duo Jong Belegen die met het 
thema circus verschillende lachwekkende sketchjes 
aan de orde laten komen. De zaal zat te genieten!
In de pauze was er een verloting en tot ieders 
verbazing had iedereen een prijs! De prijzen waren 
door de leden ingeleverd en dat gaf toch een saam-
horigheidsgevoel zo’n grote inbreng! Verder had het 
bestuur nog verschillende middenstanders bena-
derd zodat er veel mooie prijzen waren!

Kios komt te kort tegen 
OWK
Vanmiddag stond er mooie topper op het program-
ma in de 1ste klasse A. Kios ging op bezoek bij OWK 
in Leek. De nummer 1 ontving de nummer 2 welke 
2 punten minder heeft. Om aansluiting te houden 
met OWK moest Kios dus een overwinning boeken. 

Beide ploegen begonnen wat twijfelend aan de 
wedstrijd. OWK opende de score en Kios in de ach-
tervolging. De scores gingen over en weer. Tot 4-3 
bleven beide ploegen dichtbij elkaar, maar met 5-3 
had OWK de eerste marge van 2 te pakken. Beide 
ploegen speelden wat statisch om hun schutters in 



stelling te brengen. Dit is wat tegen de natuur in van 
Spekbraanders, want wij willen graag wat dyna-
mischer spelen. OWK was super zuiver in de afron-
ding met in beide vakken een goede schutter. Het 
was weinig schoten nodig en dan wordt het voor 
Kios lastig. Kios bleef vechten, want vind 6-4, 7-5 
kwam het terug naar 7-7. Maar wederom 2 succes-
volle schoten van OWK zorgen voor 9-7. Een kleine 
domper voor Kios wat het even moest verwerken. 
Dit ging ook ten koste van de stand. OWK greep Kios 
even bij de keel. Vlak voor rust waren wederom de 
schutters trefzeker, waardoor Kios met 13-8 de rust 
in ging. 

Wat natuurlijk ook niet meewerkte voor Kios was 
dat OWK na rust gelijk de score opende. Met 15-
9, 17-10 probeerde Kios met alle macht nog wel 
terug te komen, maar het werd simpelweg er 
vanaf geschoten. OWK speelde niet geweldig maar 
rondde gewoon alles af. En tja, als je dat zelf niet 
doet maak je geen aanspraak. In het vervolg van de 
2e helft ging Kios wel weer dynamischer spelen en 
dat kwam ten goede van de score. Van 23-14, 23-16, 
25-18 probeerde Kios nog wel er wat van te maken, 
maar lukte het niet. OWK won met 26-20.  

Scores: Luco Zantinge 5x Martijn Ziel 4x Janita 
Zantinge en Judith Nijdam beide 3x Ineke Slomp en 
Rogier Nijdam 2x en Janneke de Lange =

Cursus Klik en Tik in 
Bibliotheken de Wolden
Leer omgaan met de computer
In januari en februari start in de bibliotheken Rui-
nen, Ruinerwold en Zuidwolde de Klik & Tik cursus. 
Deze cursus is voor mensen die nog niet wegwijs 
zijn op het internet en dat wel graag willen worden. 
In de cursus wordt geleerd gebruik te maken van 
de mogelijkheden van de computer, zoals websites 
bekijken, e-mailen en hoe je bestanden kunt down-
loaden. 

Klik & Tik cursisten kunnen thuis oefenen. Via 
filmpjes wordt de uitleg bekeken en daarna kunnen 
zij zelf aan de slag met oefeningen. Is er thuis geen 
computer dan kan er tijdens de openingsuren geoe-
fend worden in de bibliotheek. Het is wel handig als 
je zelf een computer of laptop hebt. 

Laatste week spaaractie 
sportkleding
De unieke actie Van Reinders Wielersport en Coop 
Koetsier loopt bijna ten einde. Het passen van de 
juiste maatvorming kan deze week nog, 28 janu-
ari moeten de bestellingen binnen zijn en kan de 
kleding worden besteld. Allerlei bijpassende kleding 
is ook te bestellen zoals lange mouw, lange broek 
zonder zeem etc. Het passen en bestellen kunt u 
doen bij Reinders, kerkweg 46. 

De actie is een groot succes en er zijn al vele setjes 
besteld.  Om de laatste spaarkaarten nog even vol 
te krijgen geven we de komende week dubbele 
stempels, dus bij elke €10,- aan boodschappen 2 
stempels. 

De cursus bestaat uit vijf lessen van twee uur en de 
kosten hiervoor bedragen €10,- Het eerste lesmo-
ment in Bibliotheek Ruinen is op dinsdag 31 janu-
ari van 14:00 – 16:00 uur. De cursus in Bibliotheek 
Zuidwolde wordt gegeven op de dinsdagochtenden 
startend op 7 februari van 09:30 – 11:30 uur. In Bibli-
otheek Ruinerwold start de eerste les op donderdag 
16 februari van 10:00 – 12:00 uur. 
Voor meer informatie of om je aan te melden kun 
je terecht in de betreffende bibliotheek of via het 
telefoonnummer van de bibliotheek.

 

Ruinerwoldse Sportkleding via Coop Koetsier en Reinders Wielersport 

Laatste week spaaractie sportkleding 



Rederijkerskamer UDI 
100 jaar 
De eerste uitvoeringen waren geweest op 13 en 14 
december 1917, de voorzitter had geen openings-
woord gehouden, omdat hij daar erg tegenop zag, 
vandaar dat er een welkomstlied gezongen werd 
door alle leden voor aanvang van de uitvoering. De 
navolgende jaren werden er uitvoeringen gegeven 
bij café Dalsem.
In de loop der jaren werden telkens de regelemen-
ten aangepast, indien de regelementen aangepast 
moesten worden was daar ook een reden voor, 
“op 23 december 1918 is er een uitbreiding van de 
regelementen en wel als volgt; wanneer een lid 
handelt in strijd met de belangen van de vereniging 
kan hij, wanneer 2/3 deel van de stemmen hiervoor 
zijn, als lid worden geschrapt en verliest dan elke 
aanspraak op de eigendommen der vereniging”. Dit 
artikel wordt met algemene stemmen aangenomen 
en het artikel werd toegevoegd aan het regele-
ment toen bleek dat na de uitvoeringen een kas 
tekort was van fl. 10,00 en hiervan een lid gebruik 
probeerde te maken om tweedracht te zaaien bin-
nen de vereniging, met algemene stemmen werd 
toen aangenomen dit lid te schorsen op grond van 
voornoemd artikel. Op 22 december 1919 wordt het 
volgende artikel toegevoegd aan het regelement, 
wanneer een lid zonder geldige reden te beoorde-
len door de werkende leden, twee uitvoeringen niet 
meespeelt wordt hij beschouwd geen lid meer te 
zijn, dit met terugwerkende kracht van de oprich-
ting af. In dit jaar worden er tevens weer drie dames 
lid, Pieterdina van de Linde, Roelofje Wemmenhove 
en Albertje Zanting.
In 1920 gaat café Dalsem over in handen van Hen-
drik Reinders, de grootvader van Henk Reinders.
In 1924 wordt café Reinders vernieuwd en vergroot, 
dit had ook een positieve uitwerking op UDI en de 
eerste optredens in de vernieuwde zaal was een 
groot succes. In dit jaar werd ook besloten om 
eens buiten de gemeente Ruinerwold op te treden. 
De eerste optredens werden verzorgt in Beilen en 
Balkbrug.
In 1925 zorgden leden van de pas opgericht mu-
ziekvereniging Sempro Sereno voor dansmuziek 
(gratis), het publiek genoot hiervan, omdat in de 
notulen werd vermeld dat ze na ieder nummer een 
warm applaus in ontvangst mochten nemen.
Bij het 10 jarig jubileum in 1927 wordt J.W. Pol be-
noemd tot erevoorzitter. 

Het jaar 1929 was een moeilijk jaar voor UDI, op 23 
november 1929 werden de leden bijeen geroepen 
en werd besloten de Rederijkerskamer te ontbin-
den, er is niet duidelijk wat hiervan de reden was, 
maar er werd wel genotuleerd dat het een zeer 
onverstandig besluit is.
De eventuele ontbinding was niet naar de zin van de 
oprichters en donateurs, een week later werd door 
deze mensen een vergadering gehouden en werd er 
besloten een doorstart te maken. De oud-leden de 
heren G. Brouwer en Jac. ter Haar zegden toe voor-
lopig de leiding op zich te nemen. Er waren in eerste 
instantie 5 leden, middels een advertentie werd 
er een ledenwerving gehouden, hierop melden 15 
personen zich aan, welke ook allen lid werden.
De conclusie was dat het besluit tot ontbinding 
eventueel ondoordacht en overhaast genomen 
was, getuige het feit dat op één na alle leden waren 
teruggekomen. 
Uit de notulen van de jaren 30 blijkt dat voor ieder 
stuk permissie moest worden aangevraagd bij de 
Burgemeester, in het voorjaar van 1933 zou een uit-
voering worden gegeven welke niet is doorgegaan. 
Caféhouder Roze te Dijkhuizen had op dezelfde 
avond een bal aangevraagd en hiervoor ook per-
missie gekregen van de Burgemeester en deze was 
eerder geweest met zijn aanvraag.
In 1934/35 werd er een zomerplan ingevoerd, met 
als doel om 1x per veertien dagen bij elkaar te 
komen om letterkundige werken, schrijvers en to-
neelstukken etc. te behandelen om hierdoor meer 
inzicht te krijgen in verschillende schrijfwijzen en 
de betekenis hiervan, na enkele bijeenkomsten zijn 
ze hiermee gestopt, dit alles was onder leiding van 
Dhr. Hommes, welke nadien ook gelijk heeft be-
dankt als leider.
Begin jaren 30 heeft UDI weer een dieptepunt in 
het aantal leden, omdat op Oosteinde de zangver-
eniging O.Z.V opgericht wordt, hierdoor kreeg UDI 
gebrek aan leden, maar dit was gelukkig van tijde-
lijke aard.
De eerste fietstocht door de leden van de toneel-
vereniging is gehouden op 15 juni 1939 en wel door 
Friesland, deze traditie wordt tot op de dag van van-
daag nog steeds door leden van vereniging gedaan, 
doch niet ieder jaar maar 1x per 2 jaar.
Voorjaar 1942 UDI bestaat 25 jaar, het stuk “De 
rijzweep of 20 jaar later” zou worden opgevoerd, 
doch de tweede wereldoorlog was in volle gang, 
wegens censurering van de Duitsers werd het stuk 
afgekeurd.



In de afgelopen 25 jaar zijn er heel veel namen 
langsgekomen van diegene die lid zijn geweest, het 
is voor mij niet te doen om iedereen te benoemen.
Ook zijn de regelementen diverse keren aangepast 
en uitgebreid.
Wat opvalt uit de notulen is dat de leden aantallen 
heel erg wisselend waren, dit had mede te maken 
met het feit dat als men in die jaren in het huwelijk 
trad de dames nadien het lidmaatschap opzegden.
Uit de notulen blijkt ook dat men regelmatig uit 
spelen ging met een stuk, hoe het vervoer geregeld 
was weet ik niet, zal wel per fiets of met paard en 
wagen zijn gegaan in de begin jaren. 
Dit was een greep uit de notulen van de eerste 25 
jaar van UDI, hieruit blijkt dat de vereniging diep-
tepunten en hoogtepunten heeft meegemaakt en 

dat er toen ook regelementen nodig waren om een 
vereniging te kunnen leiden.
 De voorbereidingen voor het jubileum zijn al in 
volle gang, vrijdagavond 3 maart a.s. is de aftrap 
voor genodigden, zaterdagmiddag 4 maart a.s. aan-
vang 14.00 uur voor de ouderen en zaterdagavond          
4 maart a.s. en vrijdagavond 10 maart a.s. aanvang 
20.00 uur voor iedereen die dit jubileum met ons wil 
vieren, dit alles zal plaatsvinden bij café Centraal te 
Ruinerwold.
Voor de zaterdagavond (4 maart) en vrijdagavond 
(10 maart) zal er een kaartverkoop plaatsvinden, 
vanaf 01 februari 2017, de kaarten kunnen afge-
haald worden bij kapsalon van den Berg, Dijkhuizen 
14/18 te Ruinerwold, tel. nr. 0522-481239 en bij café 
Centraal, Dijkhuizen 53 te Ruinerwold, tel. nr. 0522-
482424.
Wij hopen u allen te mogen begroeten.

De voorzitter, Johan van Dijk

De Wolden zamelt ruim 
1300 kerstbomen in
Voor de tweede jaar heeft de gemeente kerstbomen 
ingezameld. Inwoners konden in de eerste week van 
januari de kerstboom op dezelfde dag aanbieden 
als de GFT-container. Vorig jaar zijn er met deze 
actie 120 bomen ingezameld.

1374 bomen
Dit jaar staat de teller voor de inzameling op 1374 
ingezamelde kerstbomen.
Wethouder Jan van ’t Zand: “Door de kerstbomen 
aan te bieden aan de gemeente doen inwoners mee 
met de opwekking van duurzame energie. De hout-
snippers van de bomen worden verbrand en die 
warmte wordt gebruikt om stroom te genereren. De 
inzameling is op deze manier een duurzame oplos-
sing voor de gemeente.”

Kerstboom nog inleveren
Kerstbomen worden niet meer ingezameld, maar 
inwoners kunnen de kerstboom nog inleveren bij de 
Milieustraat. De Milieustraat (Nijverheidsweg 36) in 
Zuidwolde is geopend op: 
• Woensdag 13.00-16.00 uur
• Vrijdag 09.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur
• Zaterdag 09.00-12.00 uur



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Daar sta je dan: “De brug is afgesloten”. Het overkwam Lies op de 30e december, ze was op weg naar 
Grave om te helpen met oliebollenbakken voor de kerk. Geen idee wat er aan de hand was. Dan maar even 
20 km omrijden via de Maasbrug bij Cuijk.
Het duurde een poosje voordat de volle omvang van de 
bijna-ramp tot ons doordrong, maar inmiddels weet heel 
Nederland wat er die voorafgaande nacht gebeurde. Een 
binnenvaarttanker met 200.000 liter benzeen negeerde 
de afslag naar de sluis en joeg met volle kracht door de 
Graafse stuw die recht onder de Thompsonbrug ligt. 
Het complex van stuw, sluis en brug ligt op vier km 
afstand van ons huis en slechts 200 meter hiervandaan 
stroomt de Maas. De lage waterstand geeft een naar-
geestige aanblik aan de oevers. Hier geen scheefhangen-
de woonarken, maar wel in de modder liggende plezier-
jachten in hun havens. Ook hoorde ik van rattenoverlast 
in en om Grave.
Gelukkig heeft de brug geen noemenswaardige schade 
opgelopen, maar al met al besef je weer eens goed dat 
de regio door het oog van de naald is gegaan, dat we 
aan een megaramp zijn ontkomen. Denk je eens in: een 
benzeentanker de een zware stalen stuw ramt, ja er 
dwars doorheen vaart en direct daarna drie meter naar 
beneden stort. Het mag een wonder heten dat dit zwaar 
gehavende schip niet lek is gestoten en ontploft. Je moet 
er niet aan denken wat er, met de windrichting deze kant 
op (zoals meestal) had kunnen gebeuren. Daarbij zou 

Nationale Voorleesdagen: 
Een walvis als vriendje?
Vanaf woensdag 18 januari zijn de bibliotheken in 
De Wolden in de ban van de bijzondere vriendschap 
tussen een eenzaam jongetje en een kleine walvis.

Prentenboek van het Jaar: De kleine walvis
Van 25 januari tot en met 4 februari 2017 zijn de 
Nationale Voorleesdagen. De kleine walvis van Benji 
Davies is gekozen tot Prentenboek van het jaar 2017. 
Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen 
koos dit boek uit het aanbod van prentenboeken die 
in 2016 verschenen. In totaal selecteerde de jury tien 
titels voor peuters en kleuters. Doel van deze jaar-
lijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein 
vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij 
een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van 
een bijzondere vriendschap…

Voorstelling
Poppentheater Jinky’s Mikmak heeft, geïnspireerd 
door het verhaal uit het boek ‘De kleine walvis’ van 
Benji Davies, een interactieve voorstelling voor 
jonge kinderen gemaakt. Peuters kunnen op 18, 19, 

alle vuurwerkoverlast van de recente jaarwisseling vol-
ledig in het niet zijn gevallen.
De gesprekken zijn volop gaande: Had dit voorkomen 
kunnen worden? Wie, behalve de schipper, zijn hier 
verantwoordelijk? Een Graafse kennis, gepensioneerd lid 
van de rivierpolitie, somde prompt een aantal missers 
op. Tja, het zal allemaal wel, maar laten we maar samen 
onderkennen, “Een ongeluk zit in een klein hoekje”. Wie 
hield met een dergelijk ongeval rekening? Kan je je in-
dekken tegen een neerstortend vliegtuig zoals destijds in 
de Bijlmer? Je moet maar niet teveel nadenken over al-
lerlei bijna-rampen die je misschien dagelijks passeren.
De oudere generatie herinnert het zich nog wel; de op-
somming via de radio van de waterhoogten op de rivieren 
ten behoeve van de binnenscheepvaart. Hierin werd ook 
altijd “Grave beneden de sluis” genoemd. Op dit moment 
is er geen verschil meer tussen de waterstanden boven- 
en beneden de sluis, maar er wordt hard aan gewerkt. En 
............, geloof het of niet, op het gebied van vuurwerk is 
het hier doorgaans een stuk rustiger dan in Ruinerwold.

Groeten uit Overasselt,
Franklin van Den Dool

Rond oud en Nieuw

20 of 25 januari genieten van het verhaal over de 
vriendschap tussen Boy en de kleine walvis. 
Kaartjes voor de peutervoorstellingen zijn voor € 2,- 
verkrijgbaar bij de bibliotheken. Vooraf aanmelden 
is aan te raden, want vol is vol!

Quiz voor peuters en kleuters
Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen peuters en 
kleuters samen met een ouder/begeleider in de biblio-
theek meedoen aan de prentenboekenquiz. Op deze 
manier maken ouders en jonge kinderen op een speelse 
wijze kennis met de tien mooiste prentenboeken.

‘Aan de slag met…’ 
Alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scho-
len hebben van Bibliotheken De Wolden de bro-
chure ‘Aan de slag met…’ met tips en adviezen over 
voorlezen en verwerkingsideeën  rondom het boek 
De kleine walvis ontvangen. Met weinig voorberei-
ding kunnen de leidsters en peuters en leerkrachten 
en kleuters snel aan de slag met het boek en de 
verschillende activiteiten.

Gratis vingerpopje voor nieuwe leden
De Nationale Voorleesdagen zijn hét moment om je 
baby, peuter of kleuter lid te maken van de Biblio-
theek, want bij inschrijving krijgt je kind een grap-
pig vingerpopje van de kleine walvis. En lid worden 
is tot 19 jaar helemaal gratis! 


