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Vrouwen van Nu1
feb r ua r i

Vrouwen van Nu Ruinerwold organiseert een 
koffiemorgen met Mirjam Pauwels, wethouder voor 
sociale zaken en cultuur in de Wolden. Afgelopen 
voorjaar is de provincie gestart met het project 
“Vrouwen Kiezen “.
Mirjam Pauwels is ambassadrice van dit project en 
mede daarom wil ze graag in gesprek met vrouwen 
over de politiek. Ze is actief in het landelijk overleg 
met de ministers en staatssecretaris voor de 
zorgverlening in de gemeenten en maakt ze samen 
met Koningin Maxima deel uit van de commissie 
“Meer Muziek in de Klas”.
Het lijkt ons goed om niet alleen onze leden 
hiervoor uit te nodigen, maar iedere vrouw die 
hier voor belangstelling heeft is welkom. De kosten 
bedragen € 3.80 voor 2 kopjes koffie of thee.
De koffie morgen begint om 9.30 uur.

Volgend nummer 
verschijnt 
7 februari

Kopij inleveren voor vrijdag 2 februari, 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

De Drentse Koe 
Ouders gratis 
8 januari - 15 februari 2018
 
Tijdens onze mid winterperiode hebben Ouders én 
Grootouders GRATIS toegang.
Kom lekker spelen in de speelschuur en bij mooi 
weer natuurlijk ook buiten.
En met een warme chocomel, glühwein, 
erwtensoep, wentelteefjes of broodje Unox wordt 
het ook heerlijk genieten voor de papa’s en mama’s.
 
Let op: in de winterperiode zijn we geopend op 
woensdag en vrijdag t/m zondag (10 - 18 uur).

OBS De 
Wezeboom

Uitnodiging voor peuters vanaf 2,5 jaar 
uit Oosteinde e.o.

Vanaf januari 2018 is er elke 2e vrijdag van de 
maand een peutermoment op o.b.s. de Wezeboom 
in Oosteinde. 
Peuters vanaf 2,5 jaar zijn dan van harte welkom 
van 10.00-12.00 uur. Ze kunnen eerst even fruit mee 
eten en wat drinken om vervolgens lekker te spelen 
en te knutselen in groep 1-2-3. 
Op deze manier kunnen ze kennismaken met onze 
school en onze leerlingen. 

De peutermomenten zijn op 9 februari, 9 maart, 13 
april, 18 mei, 8 juni en 13 juli. Op dit moment zijn 
we de peuterpas aan het ontwikkelen. Dit is een 
pas waarmee de peuters kunnen meespelen en een 
stempel kunnen halen bij elke keer wanneer ze er 
zijn. Deze pas ontvangen ze op school.

Wil je meedraaien tijdens een peuterochtend? 
Geef je dan op via de mail (directeur.wezeboom@
wolderwijs.nl). 
Ouders, grootouders of de oppas mogen tijdens het 
peutermoment gezellig blijven. 



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 28 januari 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk
14.00 uur Sing-in
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 4 februari 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv. ds. A. Donker-Kremer
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. H.D. Zeefat
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H. de Vries
15.30 uur ds. L. Beuving

 ➜  26 januari KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
kantine KIOS

 ➜  26 januari Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜  27 januari Stratenvoerbal toernooi, aanvang 
19.00 uur Buddingehof

 ➜  27/28 januari Nederlandse Doggie Dance 
Bond, gehele dag wedstrijden 
Buddingehof

 ➜  28 januari Klaverjas en Jokeren Toernooi, 
inschrijving 13.00 uur aanvang 
14.00 uur Uitgaanscentrum  
de Klok

 ➜  28 januari Concert Markiezin van 
Drenthe,Winterreise in 
de Renaissance, Voyage 
d’Hiver,aanvang 15.00 uur 
Karstenhoeve 

 ➜  30 januari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜  30 januari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜  5 februari VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜  8 februari café KWIS, aanvang 20.00 uur  
de Kastelein

 ➜  13 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜  17 februari Plork en de Aannemers en  
Dirty Dog, aanvang 21.30 uur  
café Centraal

 ➜  17 februari Dag klaverjassen, aanvang  
10.00 uur Kastelein

 ➜  19 februari VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜  20 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜  21 februari Vrouwen van Nu Oosteinde, 
Eendagsbestuur aanvang  
20.00 uur café Oosteinde

 ➜  22 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Culturele Commissie, aanvang 
19.45 uur Uitgaanscentrum  
De Klok

 ➜  23 februari KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
kantine KIOS

 ➜  27 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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



Workshop Fondsenwerving 
te Oosteinde
Leuke plannen voor je dorp of de vereniging, maar 
hoe kom je aan het geld om dat te financieren? 
Kom woensdag 24 januari naar Oosteinde want een 
fonds kan daarbij een oplossing bieden! 

De rol van fondsen wordt in onze maatschappij 
steeds groter. Steeds meer mensen ontdekken dat 
het mogelijk is om, naast subsidie van de overheid, 
financiering te krijgen vanuit het particulier 
initiatief. 

Voor een goede fondsaanvraag moet u rekening 
houden met een aantal zaken. Om u wegwijs te 
maken in het aanvragen van fondsen organiseert 
ViP De Wolden een workshop Fondsenwerving. In 
deze workshop krijgt u handreikingen en mag u 
praktisch aan de slag. Neem uw eigen plan, idee of 
casus mee! 

De workshop wordt gegeven door Christel 
Vandermaelen. De avond vindt plaats in Dorpshuis 
De Kolonie te Oosteinde van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. U 
moet zich voor deze workshop wel aanmelden.

Meer informatie en/ of aanmelden voor de 
workshop kan via www.vipdewolden.nl of neem 
contact op met Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander 
van ViP De Wolden via tel. 0528 – 378686 of via mail 
info@vipdewolden.nl

Vakantieplannen
Onder het warme winterdekbed dromen
van een tropische paradijs
strakblauwe lucht en bananenbomen

Onder het warme winterdekbed dromen
van de lente, die zal komen
na het krabben van het ijs

Onder het warme winterdekbed dromen
van een tropische paradijs

© Gerdina www.gerdina.nl

Actief na schooltijd 
Brede school De Wolden

De nieuwe activiteitenflyer is uit!
Voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente De 
Wolden is er in samenwerking met een groot aantal 
organisaties uit de gemeente weer een nieuwe 
activiteitenflyer gemaakt door het Brede School 
Team.
De flyer verschijnt een aantal keer per schooljaar. 
Op de flyer vindt u een kort overzicht van allerlei 
leuke, sportieve en culturele activiteiten voor uw 
kinderen.
Op korte termijn worden de flyers verstuurd naar 
het basisonderwijs, de kinderopvangorganisaties en 
ligt de flyer in verschillende ontmoetingscentra en 
dorpshuizen, het gemeentehuis en de bibliotheken. 
Voor meer informatie over de activiteiten en 
aanmelden kunt u kijken op de vernieuwde website: 
www.actiefnaschooltijd.nl. De site heeft recentelijk 
een update heeft gehad. Hij is een stuk sneller en 
overzichtelijker in gebruik tevens is het aanmelden 
voor een activiteit makkelijker geworden.  

Contributie ophalen
Bewoners van het Thomashuis gaan 
contributie ophalen.
De contributie voor de Tuinkring Ruinerwold wordt 
altijd opgehaald door Geuzien Remmelts en Jan 
Eggink. Laatstgenoemde heeft echter aangegeven 
hiermee te willen stoppen, vandaar dat voor hem 
naar een opvolger werd gezocht.

De route van Eggink wordt overgenomen door 
een aantal bewoners en hun begeleiders van het 
Thomashuis in Ruinerwold. Zij houden zich de rest 
van het jaar bezig met het onderhouden van tuinen 
bij bejaarden en andere mensen die daar zelf niet 
meer toe in staat zijn, voornamelijk in Ruinerwold 
en omstreken.

“Het innen van de contributie is een mooi 
alternatief voor de groep in deze rustige periode”, 
aldus Sander Hut van het Thomashuis.
De jaarlijkse contributie van € 5,-- wordt opgehaald 
in januari en februari. 



       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! 

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

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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 



“Oud ijzeractie”
Zaterdag 10 februari 2018 organiseert 
de belangenvereniging Oosteinde en de 
speeltuinvereniging “Oenze Speulplekke” in 
samenwerking met de kinderen van OBS de 
Wezeboom een oud ijzer actie. 

Het doel van deze actie is om geld in te zamelen 
voor het onderhoud van het multifunctionele 
speelveld aan de Schoolstraat.

Wat is de bedoeling:
Vanaf 9.00 uur kunt u  zaterdagmorgen 10 februari 
2018, het oud ijzer inleveren op de hoek van de 
Hesselterweg/ de Horsten, tegenover garage 
Burgwal.

Wat kunt u allemaal bij ons inleveren:
• fietsen, - wasmachines, 
• elektrische gereedschappen, - oude TV,
• elektrische apparaten, - kabels, 
• cv ketels, - accu’s,
• ijzer- messing
• koper,  zink, lood, aluminium, 
• rvs.

Wilt u graag dat wij het oud ijzer bij u op komen 
halen. Dan kunt u ons bellen op de volgende 
telefoonnummers:  Johnny Jonkers 06 - 51195420 
of Edwin Weide 06 – 23792329
Of u kunt een mail sturen naar het volgende 
mailadres speulplekke@gmail.com

Hopende u te zien op zaterdag 10 februari 2018. 
Johnny Jonkers, Edwin Weide, Bert Nieuwenhuis, 
Carola Mulder

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis 
Buddingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  
op 26 januari a.s. Eventueel kan vervoer geregeld 
worden. U kunt zich opgeven bij:

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

Organisatie Ouderendag 
De Wolden winnaar ’t 
Raspaard 2017
Burgemeester Roger de Groot reikte vanavond ‘t 
Raspaard De Wolden uit aan de organisatie van de 
Ouderendag De Wolden. Dit gebeurde tijdens de 
Nieuwjaarsontmoeting. 

Ouderendag De Wolden
Tien verschillende (maatschappelijke) organisaties 
uit De Wolden hebben zich ingezet om op 7 
oktober 2017 een eerste Ouderendag De Wolden te 
organiseren. Alle organisaties hebben een link met 
ouderen en vinden het belangrijk dat er speciale 
activiteiten voor hen worden georganiseerd. 
Zij hebben de handen ineen geslagen en de 
Ouderendag mogelijk gemaakt. 

Alle dorpen in De Wolden zijn hierbij betrokken, 
door de speciale wensboom die in alle dorpshuizen 
stond. Ouderen mochten hier hun wens in hangen. 
Meer dan 700 ouderen bezochten de Ouderendag; 
een dag vol optredens, workshops, demonstraties, 
lezingen en historische films. 

Het college van burgemeester en wethouders vindt 
het een prestatie van formaat: 
de ‘Ouderendag De Wolden’ heeft veel van onze 
oudere inwoners een mooie dag bezorgd. Veel 
verschillende organisaties die in alle dorpen het 
maatschappelijk gesprek op gang hebben gebracht. 
Zelfstandig, zonder hulp van de gemeente.

‘t Raspaard gemeente De Wolden is een wisseltrofee 
voor een initiatief van en voor inwoners van De 
Wolden. Burgemeester Roger de Groot lanceerde 
dit idee tijdens zijn nieuwjaarsrede in 2015: “Het 
is een eretitel voor een initiatief uit De Wolden, 
dat we graag in het zonnetje willen zetten. Ik werd 
geïnspireerd door de vele initiatieven die onze 
inwoners nemen om een bijdrage te leveren aan het 
prettige leefklimaat in onze gemeente.”

Bert Denneman van Beeldenatelier de 
Wildschutserve bij de Wijk heeft ‘t Raspaard 
ontworpen en gemaakt.





De Wolden grijpt naast 
titel ‘Best Bestuurde 
decentrale overheid’
Gemeente De Wolden mocht donderdagmiddag de 
titel voor ‘Best Bestuurde decentrale overheid’ niet 
mee naar Zuidwolde nemen. Provincie Brabant ging 
er, tijdens het Binnenlands Bestuur event Kompas 
2018, met de winst vandoor. “Jammer”, zegt 
burgemeester Roger De Groot, “maar de nominatie 
als enige in Noord-Nederland is al iets om als 
gemeente heel trots op te zijn.”

Waardering
De Wolden werd onder andere genomineerd 
omdat: “gemeente De Wolden laat zien hoe het ook 
kan: nieuw en oud gaan hier hand in hand. Geen 
bureaucratische wet- en regelgeving maar snelle 
procedures voor burgers. Ruimte voor bestaande én 
nieuwe initiatieven vanuit de samenleving. “Dat is 
toch prachtig”, aldus burgemeester De Groot. “In de 
eerste verkiezingsronde om de genomineerden te 
bepalen, wordt gestemd door collega-bestuurders 
uit het hele land. De waardering die zij uitspreken 
voor onze manier van werken, doet ons goed!” 

Compliment
De Groot: “Natuurlijk ‘bestuurt’ het college van 
burgemeester en wethouders De Wolden niet 
alleen, maar samen met onze medewerkers, de 
gemeenteraad en onze inwoners/ondernemers. En 
de manier waarop we dit doen, valt blijkbaar op. 
Een compliment aan ons allemaal waard!”

Initiatiefrijk De Wolden
Inwoners en ondernemers van De Wolden 
komen vaak zelf met initiatieven. Samen met de 
gemeente werken zij mee aan het verbeteren van 
de leefomgeving. “Hier zijn wij blij mee: actief en 
betrokken!” vertelt Roger de Groot. “De formule van 
Initiatiefrijk De Wolden is daar een goed voorbeeld 
van: mooie initiatieven, grote betrokkenheid 
door onze inwoners en ondernemers en daardoor 
verbetert de leefbaarheid.”

Verkiezing
De verkiezing Best Bestuurde decentrale overheid’ 
wordt jaarlijks gehouden door Binnenlands Bestuur, 
een tijdschrift voor de lokale en regionale overheid 
. In deze verkiezing zijn bestuurders genomineerd 

voor vier categorieën; Beste Lokale Bestuurder, 
Beste Bestuurder van een kleine gemeente (minder 
dan 35.000 inwoners), Beste Bestuurder jonger dan 
40 en dus de Beste Bestuurde decentrale overheid.

Vrouwen van Nu 
Ruinerwold

Tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu 
in Ruinerwold op dinsdag, 16 januari 2018 werden 
er verschillende jubilarissen gehuldigd, waaronder 
: Annigje Pot-Bralten die al 65 jaar lid was! (helaas 
kon ze door ziekte niet op de avond aanwezig zijn) 
De andere jubilarissen zijn: 40 jaar Elly Kok-Dietz; 
50 jaar Roelien Hofstra-van Weydom Claterbos 
en Grietje Middelveldt-Bennink; 55 jaar Eraldina 
Hagewoud-Bennink; 60 jaar Ge Benak-Wobben en 
Hennie Reinders-Nijstad. Marry Tabak-Reinders is 
herkozen als penningmeester in het bestuur! Alle 
jubilarissen kregen een roos, een oorkonde en een 
passend cadeau met inscriptie van de glasboetiek!
Ook werd afscheid genomen van 
diverse commissieleden met een leuke 
attentie(krentenbrood met boter) Nieuwe 
commissieleden werden verwelkomd en de namen 
voor het eendagsbestuur werden getrokken uit een 
kleurrijke schaal! (kleurrijk is het thema dit jaar van 
de Vrouwen van Nu)
Verder werd de avond gevuld met een 
verhalenbingo met leuke prijsjes, wat de nodige 
hilariteit teweegbracht!
De volgende bijeenkomst is 22 februari 2018, deze 
avond wordt verzorgd door de Culturele Commissie. 
Donderdag, 1 februari 2018 is er een koffiemorgen 
met Mirjam Pauwels. Ze geeft een lezing over 
Vrouwen Kiezen in Klok om 9.30 uur.
Ook niet leden zijn hier van harte welkom



is er verder aandacht voor o.a.: het aanvragen en 
gebruiken van DigiD. Het zoeken en vinden van 
informatie op overheidswebsites, het (digitaal) 
maken van een afspraak. Het gebruiken van 
persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie 
(zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid), 
en het gebruik van Regelhulp. Voor deze cursus is 
wel een basiskennis van computergebruik nodig. 
Twee docenten geven les en er kan thuis geoefend 
worden. Voor plekken en tijdstippen zie verderop.

Beide cursussen werden vorig jaar al met succes 
in de bibliotheken gegeven en worden daarom 
herhaald.

Bibliotheek Ruinerwold
Klik en Tik, de computercursus voor beginners, start 
in Bibliotheek Ruinerwold op donderdagmorgen 
15 februari van 09:30 tot 11:30 uur. Bij voldoende 
deelname volgt erna de cursus Werken met de 
E-overheid.

Graag van te voren opgeven bij de betreffende 
bibliotheek. Dit kan via mail, telefonisch of in de 
bibliotheek.

Bibliotheken De Wolden 
bieden twee gratis 
computercursussen aan
Computercursus voor beginners – Klik en Tik
Dit is een computer cursus voor iedereen die geen 
of heel weinig ervaring heeft met computergebruik. 
Het is een oefenprogramma waarmee men leert 
omgaan met de computer en internet. Geleerd 
wordt hoe je een computer opstart, het leren typen, 
een e-mail versturen, zoeken op internet enz. In 
de bibliotheek wordt les gegeven en er kan thuis 
geoefend worden. Voor plekken en tijdstippen zie 
verderop.

Werken met de E-overheid
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, 
doorgeven van een verhuizing, informatie over de 
opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD etc. 
Om leren gaan met deze websites? Schrijf dan 
in voor de cursus: Werken met de e-overheid. De 
cursus bestaat uit 4 dagdelen. Tijdens de cursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dag klaverjassen
Zat: 17 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



Bridge uitslagen
Uitslag van de 4e en laatste zitting van ronde 2 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 15 januari 
2018.

Lijn A;
1 R Nijland & J Schuphof 61,46%
2 L Krapels & J Mansier 60,07
3 H & P Bennink 59,72
4 H Middelveldt & H Tissingh 55,56
5 O Hobma & J Vedder 54,51
6 J de Boer & G Wassing 53,82
7 J Bennink & L Drost 52,08
8 R v Ommen & M Velthuys 49,65
9 G Lensen & L Tissingh 45,14
10 H & H Hauwlo 43,75
11 S Hempen & H Kuijer 42,71
12 J & J Scholte Albers 41,67
13 D & M Geel 40,63
14 H Reinders & G Scheper 39,24

Lijn B;
1 W Flier & J Inberg 70,42%
2 J Klomp & L Veen 58,33
3 R Knippels & R Pijper 57,08
4 E v’t Rood & E Wienen 56,67
5 M Blaauw & K Scheper 55,00
6 A Ridderman & M Brals 49,58
7 A Flier & L Stolte 46,25
8 H Toet & M Vedder 43,33
9 J Koops & R Morsink 42,92
10 T ten Heuvel & A Kreulen 41,67
11 I & L vd Molen 40,42
12 R Kleene & J de Vries 38,33

Eindstand periode 2.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 58,46% gem.
2 H & P Bennink 56,19
3 J Bennink & L Drost 55,43
4 H Middelveldt H Tissingh 53,44
5 R v Ommen & M Velthuys 52,45
6 J de Boer & G Wassing 51,31
7 O Hobma & J Vedder 51,09
8 G Lensen & L Tissingh 49,66
9 S Hempen & H Kuijer 49,51
10 J & J Scholte Albers 48,68
11 R Nijland & J Schuphof 48,06
12 H & H Hauwlo 45,41

 Vrouwen van Nu 
Oosteinde
 Jaarvergadering
 
17 januari 2018
 
In het eerste gedeelte van de avond werden zaken 
besproken die horen bij een jaarvergadering. Er 
waren dit jaar geen jubilarissen. Onze secretaris 
was bereid haar functie voor de volgende drie jaar 
weer op zich te nemen, waar we allemaal blij mee 
zijn. 

Na de pauze kreeg Irma van Beek, ombudsvrouw 
van de gemeente De Wolden, het woord. Ze 
vertelde dat haar werk strikt vertrouwelijk is en 
dat de kwetsbare bewoner die tussen wal en schip 
dreigt te vallen vooral haar aandacht heeft. 
Ze is in dienst van de raad en heeft met hun overleg 
hoe dingen anders, beter kunnen. 

Iedereen kan bij haar terecht met vragen, zowel 
telefonisch als via de mail, maar ze bezoekt ook 
mensen thuis. Ze vindt dat zelf een belangrijk deel 
van haar werk. Ze merkt dat de maatschappij voor 
veel mensen steeds ingewikkelder lijkt te worden 

13 H Reinders & G Scheper 42,74
14 D & M Geel 36,44
De nrs 12, 13 en 14 gaan naar lijn B.

Lijn B;
1 J Klomp & L Veen 57,30% gem.
2 W Flier & W Niemer 55,60
3 M Blaauw & K Scheper 55,42
4 J Inberg & K Tissingh 54,65
5 A Flier & L Stolte 54,25
6 E v’t Rood & E Wienen 52,34
7 I & L vd Molen 50,82
8 H & R Kuik 50,39
9 R Knippels & R Pijper 49,66
10 H Toet & M Vedder 48,14
11 L Boerhof & M Brals 45,18
12 T ten Heuvel & A Kreulen 44,24
13 R Kleene & J de Vries 43,00
14 J Koops & R Morsink 42,20.
De nrs 1, 2 en 3 gaan  naar Lijn A. 



Zonnebloem de Wolden 
start 2018 met een 
stamppottenbuffet
De Zonnebloem start in 2018 met nieuwe 
activiteiten. 
31 januari is de aftrap met een stamppottenbuffet 
in “de Olde Karke “ te Echten.

In maart staat de museumboerderij in Staphorst 
op het programma. Verder volgen er nog een 
tochtje naar de Lemelerberg, een bezoek aan een 
zorgboerderij en een advocaatproeverij.

Er zijn nog plannen voor een modeshow in oktober. 
Zo zijn er nog voldoende ideeën voor nog meer 
activiteiten.

Dit alles wordt georganiseerd door een groep 
enthousiaste vrijwilligers. 

Lijkt het je ook leuk om mee te doen, nieuwe 
vrijwilligers zijn van harte welkom!  
Voor inlichtingen kun je contact op nemen met 
Lammie Boerman tel:0522-452013

Aantal inwoners stijgt 
Op 1 januari 2018 telde gemeente De Wolden 
23.923 inwoners. Daarmee is het aantal inwoners in 
De Wolden afgelopen jaar flink gestegen met 184. In 
2016 steeg het aantal inwoners nog met 17.
Burgemeester Roger de Groot is tevreden over de 
geconstateerde stijging. “Opvallend is het grote 
aantal nieuwe inwoners dat zich in De Wolden 
heeft gevestigd: 1.387. Hoewel: De Wolden is 
natuurlijk erg aantrekkelijk door de combinatie van 
groen en ruimte aan de ene kant, en activiteit en 
ondernemerschap aan de andere kant”.
In 2016 vestigden zich 1.128 nieuwe inwoners in 
De Wolden. In 2017 zijn er 195 (2016: 193) kinderen 
geboren. Vorig jaar overleden 248 personen (2016: 
267).  Er vertrokken 1.150 personen naar een 
andere woonplaats (in 2016: 1.037).

De Wolden sluit aan bij 
Stichting Urgente Noden
De Wolden sluit aan bij Stichting Urgente Noden 
(SUN), een stichting waar hulpverleners in 
noodgevallen een beroep op kunnen doen. 
Wethouder Mirjam Pauwels is blij met de 
samenwerking en ziet SUN als een mooie 
aanvullingen op bestaande zorgvoorzieningen. 
“We hebben in Nederland en in De Wolden veel 
regelingen voor mensen die in nood komen, 
bijvoorbeeld financieel. Desondanks valt er af en 
toe iemand net buiten alle vangnetten. In zo’n geval 
is voor hulpverleners instanties mogelijk om een 
beroep te doen op SUN. Die stichting helpt met een 
noodoplossing”, aldus Pauwels. 
De overeenkomst geldt in eerste instantie twee jaar. 
Daarna wordt geëvalueerd hoeveel beroep er op 
SUN is gedaan.

Stichting voor dienstverleners
Al meer dan 100 gemeenten zijn aangesloten bij 
SUN. In die gemeenten kunnen professionals in 
dienstverlening een aanvraag indienen. Als de 
aanvraag wordt toegekend, geeft SUN geld voor 
bijvoorbeeld levensonderhoud, woninginrichting, 
kleding of activiteiten van kinderen. 
Een deel van de kosten die SUN maakt worden 
gedragen door deelnemende gemeenten. De bijdrage 
van de gemeente De Wolden is zo’n € 4.000,-. 

met al zijn regeltjes. Iedereen wil graag maatwerk 
als hij of zij in wat voor vorm ook hulp nodig heeft. 
Door alle regels is dat soms ver te zoeken. Zij wil 
hier graag in bemiddelen en overleggen met de 
gemeente. Dat leidt soms tot creatieve oplossingen 
waar iedereen tevreden mee is. 
Door haar verhaal hebben we een beter beeld 
gekregen van haar werk voor de gemeente; Irma 
is een ombudsvrouw die buiten de lijntjes durft te 
kleuren!



VLINDERMAN 
GINDERMAN Alarm

Samen aan de boterham, het bord op schoot en de krant erbij. En dan: “plof”, alsof er iets door de 
brievenbus op de mat viel. Op weg erheen ziet mijn eega plots door het raam waar de plof echt vandaan 
kwam: “Daar staat een auto in de brand!!!”. Ze wees naar een bestelbus op de oprit van de overburen. 
Verhip ja. De voorruit was eruit geklapt en grote vlammen sloegen naar buiten. Dan is er maar één ding 
urgent: direct 112 bellen. Intussen rende Lies de buren af. De overburen zelf waren niet thuis. Wel stond bij 
hen aan de achterkant een schilder de kozijnen te kwasten. Hij schrok zich wild: “Wát? Mijn bus in de fik?”  

De politie was er al na 2 minuten. Toen de 
brandweer arriveerde stond ook de achterliggende 
garagebox in lichter laaie. Ik heb wel vaker brand 
meegemaakt, het is altijd weer spannend. De 
vlammen deden zich tegoed aan de verfvoorraad 
en aan al wat een schilder zoal bij zich heeft (vraag 
het de Boverhofs). Gitzwarte rook en een straat vol 
nieuwsgierigen.
Oorzaak? Vermoedelijk kortsluiting aan de 
bedrading van de automotor.
Zoiets bepaalt je weer even bij het belang van 
een alarm. En toch heb ik daar ook best mijn 
bedenkingen bij. Het is ons al een paar keer 
overkomen: een oorverdovende, door merg en 
been gaande giltoon van een van onze rookmelders 
terwijl er niets aan de hand was. Trapje erbij.  Hoe 
zit dat ding ook alweer vast? Hè hè, eindelijk is ie 
stil. Men zegt dat je zo’n ding wekelijks even moet 
doorblazen of zuigen. Zou er werkelijk iemand 
zijn die dat doet? Dan maar geen alarmapparaat? 
Nou nee, maar ik vraag me intussen wel af hoe de 
reactie van mijn buurvrouw zal zijn als zij het ding 
bij onze afwezigheid hoort afgaan.
Eind 90er jaren had ik een auto met zogenaamd 
autoalarm. Nou dat heb ik geweten. Toen ik ooit 
elders overnachtte en net in bed lag: “Tuut tuut 
tuut tuut” enzovoort. Overal werden er gordijntjes 
opzij geschoven. Vlug in de kleren en ernaartoe. 
Van geen enkel onraad sprake. Sleutel in het slot, 
ja en direct stopt het gegil. Dan maar weer terug in 
bed. Had je gedacht: het euvel herhaalde zich nog 
vier keer. Net als ik weer lag begon het getuut weer. 
Uiteindelijk kon ik hem bij iemand in een garagebox 
plaatsen. Met niet afgesloten portieren hield hij zich 
eindelijk koest. Hedendaagse autotypes hebben 
hier gelukkig betere systemen voor.
Heb ik een betere oplossing voor een rookmelder 
of een inbraakalarm? Een hond wellicht? Die zal 
vast niet blaffen als de boel niet in de fik staat en 
als er geen rook is en ook niet als er niet ingebroken 
wordt. 

Trouwens, nu we het toch over een hond hebben: 
weet u hoe het hondje van de pyromaan heet? Heel 
logisch: Fikkie. 
Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  09-01-2018

Poule A
1 Alfred Vrieling 287
2 Paul de Vries 285
3 Johnny Ringeling /Ruud Bomert 283
4 Anne Jan Dunning / Johan Klok 277

Poule B
1  Gert Dunning 274   
2 Luuk Nijmeijer 272
3 Gerrit Figeland     271
4 Lars Luten 270
5 Leffert Klok       268

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold   d.d.  16-01-2018

Poule A
1 Alfred Vrieling 284
2 Johnny Ringeling 277
3 Anne Jan Dunning 272
4 Ruud Bomert     267
 
Poule B
1  Gert Dunning 274   
2 Johan Nijboer  270
3 Ronald Lankhorst 268
4 Lars Luten 267
5 Gerrit Figeland         265


