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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 25 
januari a.s. Eventueel kan vervoer geregeld worden. 
U kunt zich opgeven bij:

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

Volgend nummer 
verschijnt 
6 februari

Kopij inleveren voor vrijdag 1 februari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Koffieochtend
Woensdagochtend 6 februari 2019 wordt er in 
verenigingsgebouw ‘De Venehof’, Kerklaan 18 in 
Koekange weer een interkerkelijke koffieochtend 
gehouden, waarvoor je hierbij van harte wordt 
uitgenodigd!

Alie Hoek-van Kooten komt spreken over:
WAT VERWACHT(TE) JE VAN HET LEVEN?
De dichter van psalm 37: 4-6 zegt: “Zoek je geluk 
bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je 
leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, 
hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het 
morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de mid-
dagzon”

Kringloop1
f e b r u a r i

Het is bijna zover. Met man en macht wordt er ge-
werkt om de winkel “verkoop klaar” te maken. Op 1 
februari om 13.00 uur ’s middags zal burgemeester 
Roger de Groot de winkel officieel openen.  Vanaf 
dinsdag 29 januari is de Nieuwe winkel,  Westerwei-
den 72,  al open voor het publiek en kan er volop ge-
shopt worden. Tot en met zaterdag 26 januari kunt 
u de oude winkel aan De Hoge Akkers 2 leeg kopen 
met 50 % korting op alles wat er nog in de winkel 
staat of ligt. Wanneer u dat vol overgave gaat doen, 
helpt u ons al enorm met het opruimen? Hartelijk 
welkom, met de beste wensen voor 2019

Ervaren wij in ons leven de beloften uit deze psalm?
Hoe kijk je als jonge vrouw tegen het leven aan en 
hoe kijk je op je leven terug als je ouder bent? Wat is 
de uiteindelijke bedoeling van je leven en hoe kun je 
Gods leiding daarin ervaren? Deze en andere vragen 
zullen tijdens de lezing tegen het licht gehouden 
worden. 

Ook zullen we deze ochtend weer samen God groot 
maken met onze liederen. Hendrik Snel zal ons 
hierbij begeleiden.

Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur 
sluiten we de ochtend af.

We hopen je te ontmoeten!

Werkgroep Koffieochtenden Ruinerwold-Koekange
Jolanda Tempelman



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 27 januari 2019
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
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 3 februari 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur dhr. E. Fokkema
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. De Haan
15.30 uur ds. van Rijswijk   

 ➜  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

 ➜  27 januari KIOS(R)1 Apollo 1, 15.30 uur Sporthal
 ➜  28 januari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  28 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

jaarvergadering, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  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
 ➜  3 februari VVR – SVV04, 20.00 uur Sportpark 

Ruinerwold
 ➜  4 februari VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  4 februari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  6 februari Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  8 februari Bingo, 20.00 uur Buddingehof
 ➜  10 februari KIOS (R)1 – ZKC’19 1, 15.30 uur  Sporthal
 ➜  11 februari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 Buddingehof
 ➜  12 februari Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜  16 februari Klaverjassen, 10.00 uur opgave:481979, 

de Kastelein
 ➜  17 februari VVR – Musselkanaal, 20.00 uur Sportpark 

Ruinerwold
 ➜  18 februari VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  18 februari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  19 februari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis  

de Barg’n
 ➜  20 februari Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  21 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, Culturele 

avond, 19.45 uur Uitgaanscentrum De 
Klok



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

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071



Gratis computercursussen 
gaan van start in 
bibliotheek Ruinerwold
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.
Digisterker/Aan de slag met je DigiD. Tijdstip: dins-
dag 10.00-12.00 uur, data: 29 januari, 5, 12 en 19 
februari.  
Klik en Tik voor pc en laptop. Tijdstip: dinsdag 
10.00-12.00 uur, data: 26 februari, 5, 12, 19 en 26 
maart. 
Klik en Tik voor de tablet. Tijdstip: donderdag 9.30-
11.30 uur, data: 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart. 
Einde bericht
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Bibliotheek Ruinerwold • [Michelle de Jong] (front-
officemedewerker) • [088 - 0128445]
[info@bibliotheekruinerwold.nl] • [www.biblio-
theekruinerwold.nl]

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven.
Deze praatgroep is er voor iedereen, die met ande-
ren eens van gedachten willen wisselen, over alle 
mogelijke onderwerpen. Dit geldt voor zowel dames 
als heren.
Kom eens een keer langs.

Vakantieplanning
Middenin de koude winter
dromen we van zomerzon
gaan we met ‘t vliegtuig of de sprinter…

Middenin de koude winter
reisbestemmingen rollen uit de printer
als ik die loterij toch eens won…

Middenin de koude winter
dromen we van zomerzon

© Gerdina 
www.gerdina.nl

Nieuwe activiteiten met 
de Zonnebloem
Op 17 januari is het precies 70 jaar geleden dat de 
Nationale vereniging De Zonnebloem is opgericht. 
Al 70 jaar zetten vrijwilligers zich in voor mensen 
met een lichamelijke beperking.   
De afdeling De Wolden is ongeveer 15 jaar actief 
bezig met bezoekwerk en activiteiten. 
 
Voor het komende jaar zijn er al een aantal activitei-
ten gepland zoals: een filmmiddag, een zanggroep, 
een picknick, een boottocht, een spelletjesmiddag 

met zang en aan het eind van het jaar nog een be-
zoek aan een kerstmarkt.
Met de “buur” afdelingen is er goed contact, zodat 
er ook gezamenlijk dingen worden georganiseerd.
Op 29 januari wordt er gestart met een Nieuw-
jaarsbingo in de Schakel in Koekange. Er zal Bingo 
worden gespeeld door middel van een verhaal, 
maar er is ook tijd voor koffie of thee en een hapje 
en een drankje. Er zijn geen kosten aan verbonden 
en er zijn leuke prijsjes te winnen. Voor vervoer kan 
worden gezorgd. 

Zit u veel alleen thuis en komt u vanwege lichame-
lijke beperkingen bijna de deur niet meer uit, dan is 
De Zonnebloem misschien iets voor u. Ook nieuwe 
vrijwilligers zijn nog steeds welkom. 
Neem gerust eens contact op met Lammie Boerman 
tel: 0522-452013 
email: lammieboerman@gmail.com De Zonne-
bloem Afd. De Wolden is ook te vinden op facebook.



       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

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



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�  ! Graag tot zie�  

op de be�  !

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
www.ruinerwoldonderneemt.nl

Graag tot zie�  op de be�  !

ontmoet de ond� nem�  !

RUINERWOLD
ONDERNEEMT!
Eens in de vijf jaar organiseert 
Ruinerwold Onderneemt een 
interessante en gezellige 
beurs waar ondernemers aan 
de bezoekers tonen wat hun 
mooie bedrijf voor de klant 
kan betekenen. In januari zal 
de 8e editie van dit 5-jaarlijkse 
evenement plaatsvinden bij Vos 
Ruinerwold BV. 

Het thema van de beurs is 
Innovatief & Verbindend. Dit 
thema komt terug bij de sprekers 
die op de beurs aanwezig zijn. 

Het thema van de beurs zal op elk 
bedrijf van toepassing zijn en als 
ondernemersvereniging proberen 
wij hier op in te spelen. 

De beurs zal op 24, 25 en 26 
januari aanstaande plaatsvinden 
op het terrein van Vos Ruinerwold 
BV aan de Wolddijk 7. Laat 
u verrassen, informeren en 
motiveren.  

Wij ontmoeten u graag op 
de beurs!

Met vriendelijke groet,
René Burgwal
Voorzitter Ruinerwold 
Onderneemt 

De beurs zal op 24, 25 en 26 
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VLINDERMAN 
GINDERMAN De kat in het donker

Voor het woord batterij geeft De Dikke Van Dale meerdere betekenissen: a. Een aantal stukken zwaar 
geschut op een rij, b. een achterwerk (bilpartij). Achter de batterij liggen = achter zijn vrouw liggen. De 
batterij laten uitspreken = winden laten. Iemand op zijn batterij geven = iemand slaan of stevig toespre-
ken, etc. 
De meest bekende betekenis voor ons is wel het bekende kleine ding dat onze zo broodnodige commu-
nicatieapparatuur aan de praat houdt. Ook onze auto kan niet zonder, hoewel we dan meestal over een 
accu spreken.

Onlangs waren Lies en ik bij een vriendin op be-
zoek. Ze was sinds een halfjaar alleenstaand. Vol 
verwachting keek ze me aan: ‘Jij bent nogal tech-
nisch. Wil jij eens kijken waarom deze wekker het 
niet meer doet?’ Het kan weleens aan de batterijen 
liggen dacht ik. Thuis had ik onlangs twee keer kort 
na elkaar de batterijen voor de kamerthermostaat 
door nieuwe vervangen. Na twee maanden hielden 
ze er steeds mee op. Hoe kan dat nou? Tja, batterijen 
lopen ook uit zichzelf langzaam leeg, maar dit was 
toch wel heel snel. Ik kreeg een ingeving. Ik bewerkte 
kop en kont van de staafbatterijen met een schuur-
papiertje, in de hoop dat ze daardoor beter contact 
maken. Bingo! De batterijen die ik bijna had wegge-
gooid zitten er al een jaar in en doen het nog prima.
Ja hoor, ook bij onze vriendin bleek dit een effec-
tieve oplossing. 
En u lezer, doe uw voordeel met deze tip, want 
batterijen belasten ons milieu en dus moeten ze zo 
lang mogelijk meegaan.
Wat zou de wereld zonder batterijen en accu-opla-
ders zijn? Batterijen. Een assortiment van hier tot 

sint juttemis, net als opladers; ieder apparaat heeft 
zijn eigen oplader. Wat zou het heerlijk zijn als er op 
dat gebied wat meer uniformiteit kwam.
We moeten van het gas af. Het zal wel. Op termijn 
gaat dat ook vast wel lukken. Maar je moet er niet 
aan denken dat je ooit met een langdurige stroom-
storing komt te zitten. 
Je voelt de neiging opkomen om je dan juist zorgen 
over ouderen te maken. En zo besprak ik dit dus 
ook eens met tante Ans. Mijn angst was compleet 
overbodig: ‘Jong, in de kelder hè’k viefteg flesse 
water, en licht hè’k ok’. Triomfantelijk pompte 
ze snel met haar duim op haar knijpkat, een soort 
handdynamo, en scheen me midden in mijn gezicht. 
Laten we eerlijk zijn, dit is best primitief, maar intus-
sen is ze wel batterij- onafhankelijk en ziet ze kans 
om met licht aan de ‘kat’ in het donker te knijpen.
De batterij?: aan het end van de dag heb ik hem 
soms aardig leeg, pfffffff.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Vrouwen van Nu 
Ruinerwold
Verslag Nieuwjaarsvisite Vrouwen van Nu  8 Januari 
2019. Nadat alle aanwezigen voorzien waren van 
koffie of thee met een nieuwjaarsrolletje werd de 
gast van die avond aangekondigd, Dat was de Hr. 
Evert Jansen voormalig ,,gelegenheids´´inbreker, 
echter vanaf 2005 op het rechte pad en geeft vanaf 
die tijd voorlichting over inbraakpreventie in 
samenwerking met de politie. Dat deed hij o.a. met 
behulp van een videofilmpje waarin men kon zien 
hoe zo iemand te werk gaat. Vervolgens kwamen er 
via  foto´s allerlei situaties voorbij, die lieten zien 

hoe nonchalant men om gaat met spullen. Denk 
hierbij aan onafgesloten bijkeukens, schuurtjes en 
garages die volstaan met fietsen die niet op slot 
staan, gereedschap, ladders, trapjes, kortom dingen 
die zo meegenomen kunnen worden of gebruikt 
gaan worden bij de inbraak. Ook gaf hij nuttige 
tips om het de ,,heren´´ moeilijk te maken en wat 
vooral belangrijk is dat, als men iets verdachts 
ziet het altijd goed is om de politie  te informeren. 
Nadat hij alle vragen had beantwoord, was het tijd 
om het glas te heffen en te proosten op het nieuwe 
jaar. Er was nog tijd genoeg om gezellig bij te 
kletsen en niet al te laat werd de avond afgesloten 
en werden de dames bedankt voor hun komst. De 
volgende bijeenkomst is de jaarvergadering en dat 
is maandag 28 januari.



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 

ÔVERWACHTENÕ 

Zondag 27 Januari a.s. is er weer een kerk zonder 
drempel dienst in de gereformeerde kerk te Berghuizen. 

Wij beginnen om 10.00uur met koffie en aansluitend zal 
de dienst plaatsvinden 

De muzikale medewerking wordt verleend door      
zangeres Hanna Krale en organist Albert Jacob 

Hogeveen 

 

 

Heerlijke Noord-Hollandse 
Campina kaas vers van het mes. 
Raad u het afgesneden gewicht… 
Dan hoeft u niet te betalen en is 
de kaas GRATIS. 
 

En natuurlijk onze bekroonde 
droge worsten. 
 
 

Coop S.Koetsier 
& Medewerkers 

E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

De beurs aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 26 januari 

Innovatief & verbindend 
Wij zoeken de verbinding met de 

agrarische sector, ruim 
vertegenwoordigd in onze 

gemeente en hoe belangrijk 
voor onze voedselvoorziening! 

 

Kom en proef van onze 
producten die hier uit de streek 
komen. En natuurlijk een mooie 

aanbiedingen……….. 



Workshop: e-books 
lenen bij de online 
bibliotheek
Steeds meer mensen lezen via een e-reader, tablet 
of smartphone. Als bibliotheeklid kunt u gratis dui-
zenden e-books lenen in allerlei genres. Maar hoe 
werkt dat dan? Om dat te leren wordt op 28 januari, 
7 en 11 februari de workshop ‘e-books lenen bij 
de Online Bibliotheek’ gegeven. Je krijgt een pre-
sentatie en een heldere uitleg over het lenen van 
e-books bij de online Bibliotheek. Na de presentatie 
ga je zelf aan de slag. Je leert hoe je e-books van de 
online Bibliotheek kan lenen en op e-reader, tablet 
of smartphone kan downloaden. De workshop is 
gratis.  

Wanneer:
28 januari 2019, van 19.30 tot 21.30  | Bibliotheek 
Ruinerwold 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de workshop via  
info@bibliotheekruinerwold.nl, bij de balie van alle 
bibliotheekvestigingen of via 088 – 012 8445.

Voorwaarden 
Je hebt online toegang tot je e-mail account en je 
moet lid zijn van de Bibliotheek.

Meenemen
Je bibliotheekpas, tablet of smartphone en als je op 
een e-reader wilt lezen, dan je laptop, e-reader en 
de kabel van de e-reader.

Bibliotheek Ruinerwold • [Michelle de Jong] (front-
officemedewerker) • [088 - 0128445]
[info@bibliotheekruinerwold.nl] • [www.biblio-
theekruinerwold.nl]

Valpreventie
De cursus “Vallen Verleden Tijd” wordt ook dit 
voorjaar weer aangeboden, mede ondersteund van-
uit gemeente De Wolden! Deze cursus is speciaal 
bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder die ooit 
een valpartij hebben meegemaakt en/ of bang zijn 
om te vallen.

Bedankt
 Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedan-
ken voor de belangstelling en steun die wij heb-
ben ontvangen tijdens de ziekteperiode en na het 
overlijden van Gerard. Het heeft ons enorm goed 
gedaan! 
 Hartelijke groeten, 
 
Jennie Kooiker
Leonie & Colin
Chiel

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze 
cursus of wilt u iets meer weten? U kunt daarvoor 
terecht bij Fysiotherapie Ruinerwold (loop gerust 
even binnen of stuur een mail naar  
info@fysiotherapieruinerwold.nl, ook kunt bellen 
naar 0522-4818040). 

• De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt 
gegeven op de donderdag OCHTEND van 9.30-
11.00 uur. 

• De eerste bijeenkomst is op 7 maart 2019 (de 
laatste is op 25 april). 

• Kosten voor de hele cursus bedragen € 65,-- per 
deelnemer.

• Minimum aantal deelnemers 12 personen  
(max. 18).

• Wij adviseren u makkelijk zittende kleding te 
dragen en schoeisel wat geschikt is om binnen 
te gebruiken (zoals bijv. binnensportschoenen). 
Ook kan het handig zijn om en handdoek mee te 
nemen en een flesje water.

 
Namens Fysiotherapie Ruinerwold,
Bernard Boensma & Sarieta Oldenburger

Buurtteams De Wolden 
Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u over-
last? 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.



Bridge uitslagen
Uitslag van de 3e zitting van ronde 2 van de bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 7 januari 2019.

Lijn A;
1 D & M Geel 63,50%
2 R v Ommen & M Velthuys 60,50
2 J de Boer & G Wassing 60,50
4 O Hobma & J Vedder 55,50
5 H Middelveldt & H Tissingh 53,50
6 H & P Bennink 51,50
7 H Reinders & G Scheper 48,00
8 L Tissingh & J Mansier 47,50
9 R Knippels & R Pijper 42,50
10 R Nijland & J Schuphof 41,50
11 J Bennink & L Drost 39,50
12 J Inberg & K Scheper 36,00

Lijn B;
1 I & L vd Molen 63,50 %
2 J Klomp & L Veen 61,50
3 M Vedder & H Toet 57,50
4 J & J Scholte Albers 52,50
5 L Boerhof & M Brals 51,50
5 E v’t Rood & E Wienen 51,50
7 R Hegeman & A Ridderman 48,00
8 M ten Kate & B Klomp 45,50
9 J Koops & R Morsink 44,00
10 L Stolte & W Niemer 42,50
11 T ten Heuvel & A Kreulen 42,00
12 R Kleene & J de Vries 40,00

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  08-01-2019

Poule A
1 Anne Jan Dunning 285 
2 Gert Dunning 279
3 Alfred Vrieling /Johnny Ringeling    277     

Poule B
1  Ronald Lankhorst 279 
2 Johan Nijboer/ Gerrit Figeland 275 
3 Henri Jans 271
4 Luuk Nijmeijer 264
5 Michiel van Berkum   257

Aantal inwoners De 
Wolden blijft stijgen
Op 1 januari 2019 telde gemeente De Wolden 24.110 
inwoners. Daarmee is het aantal inwoners in De Wolden 
afgelopen jaar flink gestegen met 187. In 2017 steeg het 
aantal inwoners nog met 184.
Burgemeester Roger de Groot is tevreden over de ge-
constateerde stijging. “Opvallend is dat zich ook afge-
lopen jaar veel nieuwe inwoners in De Wolden hebben 
gevestigd: 1.311. 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 2018 zijn er 211 (2017: 195) kinderen geboren. Vorig 
jaar overleden 275 personen (2017: 248). 

Er vertrokken 1.060 personen naar een andere woon-
plaats (in 2017: 1.150).

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  15-01-2019

Poule A
1 Johan Klok 285 
2 Johnny Ringeling   282
3 Gert Dunning  281
4 Alfred Vrieling  279   
5 Paul de Vries       277

Poule B
1  Ronald Lankhorst/ Gerrit Figeland 277
2 Henri Jans  273
3 Johan Nijboer 267
4 Leffert Klok 266
5 Luuk Nijmeijer    263



Op 29 januari openen wij de deuren van onze nieuwe kringloopwinkel.

Wij willen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen u van 
harte uit voor de officiële opening op 

vrijdag 1 februari 2019 aan de Westerweiden 72 te Ruinerwold.

Kringloopwinkel “De Wolden” is al jaren actief in Ruinerwold. Na 10 
succesvolle jaren aan de Hoge Akkers nummer 2, verhuizen wij naar een 

nieuw bedrijfspand, speciaal voor ons gebouwd. 
Hierdoor zijn wij toekomstbestendig, duurzaam en nog beter in staat voor 

onze klanten een vriendelijke en aangename omgeving te zijn.

De opening zal worden gedaan door burgemeester Roger de Groot 
om 13:00 uur.

Daarna nodigen wij u uit de winkel te bezichtigen onder het genot van 
een hapje en een drankje.

De winkel is tot 17:00 uur geopend.

Kringloopwinkel

“de Wolden”

OFFICIELE OPENING

“DE WOLDEN”NIEUWE KRINGLOOPWINKEL 

Stichting AMKS (actief voor Muziek, Kerk en Samenleving)


