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Volgend nummer 
verschijnt 

22 februari
Kopij inleveren voor 17 februari 

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
TIP (toeristisch informatiepunt Ruinerwold)

Appeltaartdienst19
feb r ua r i

Zondag 19 februari 10.00u wordt op Blijdenstein 
weer een ‘appeltaartdienst’ gehouden. In het be-
leidsplan staat dat we kerk voor het dorp willen zijn, 
maar wat hebben we eigenlijk te bieden? En waar is 
behoefte aan? Een posterserie die de Protestantse 
Kerk heeft uitgebracht zegt dat het in de kerk al-
lereerst om ‘geloven’ gaat. Vanuit dat vertrouwen 
kun je iets doen, bijvoorbeeld: helpen, troosten, 
nadenken, twijfelen, verwonderen, onthaasten... 
Misschien kunnen we samen nog andere dingen 
bedenken. In de dienst is er koffie en thee en appel-
taart! Iedereen is van harte welkom.

Ds. Roelof Kloosterziel

Mobieltjes voor de 
Opkikker
Bijna elke keer als ik ‘thuis’ bij mijn ouders in Rui-
nerwold kom, liggen er weer een aantal mobiele te-
lefoons op mijn slaapkamer. Geweldig dat bijna half 
Ruinerwold weet dat ik oude, nieuwe, zelfs kapotte 
mobieltjes inzamel voor Stichting Opkikker.

Vorig jaar hebben ze in totaal zelfs 83.032 mobiel-
tjes ingezameld! 

Bij deze wil ik iedereen hiervoor bedanken, 
en vragen om dit vooral te blijven doen!

Groetjes uit Makkinga, Bas Bult.

Kom ook naar het 
vakantie bijbelfeest
Wat doen we: Zingen, luisteren naar een verhaal, 

knutselen een spel, en.....
Voor wie: Alle basisschoolkinderen.
Waar: Dorpshuis de Barg’n te Berghuizen.
Waneer:  Dinsdag 21 februari van 9.30 - 12.30.

Info:   Hilly Harwig tel . 475939 
 Jeanet Ypey tel. 482165.

BLIJDENSTEIN 19 FEBRUARI 
Zondag 19 februari 10.00u wordt op Blijdenstein weer een ‘appeltaartdienst’ gehouden. In 
het beleidsplan staat dat we kerk voor het dorp willen zijn, maar wat hebben we eigenlijk te 
bieden? En waar is behoefte aan? Een posterserie die de Protestantse Kerk heeft uitgebracht 
zegt dat het in de kerk allereerst om ‘geloven’ gaat. Vanuit dat vertrouwen kun je iets doen, 
bijvoorbeeld: helpen, troosten, nadenken, twijfelen, verwonderen, onthaasten... Misschien 
kunnen we samen nog andere dingen bedenken. In de dienst is er koffie en thee en 
appeltaart! Iedereen is van harte welkom. 
Ds. Roelof Kloosterziel 
  

 
 



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, met ingang van 1 oktober geopend 
van: dinsdag t/m vrijdag van 13.30 – 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 ” 

Kerkdiensten  12 februari 2017
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Woudt
15.30 uur ds.   V Rijswijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. F. Pierik
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds.  J.W. Muis

Kerkdiensten  19 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 ds. R.A. Houtman
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Kruidhof
15.30 uur ds. De Jong

 ➜ 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)

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

 ➜ 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

 ➜ 4 maart Toneeluitvoering UDI, aanvang 
20.00 uur café Centraal

 ➜ 4 maart Taxatiemiddag door Dhr.E.de Boer 
van 13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 7 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
De Barg’n

 ➜ 7 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

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

 ➜ 9 maart PCOB, Dhr.J.Wiersma, verhalen 
vertellen en naar verhalen 
luisteren, aanvang 14.00 uur  
De Barg’n

 ➜ 10 maart Toneeluitvoering UDI, aanvang 
20.00 uur café Centraal

 ➜ 11 maart Rockband Dirty Dog, aanvang 
22.00 uur café Centraal



Bedrijfsoverdracht?
Wij hebben kennis
van zaken!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

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

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

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

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

                                                                                                              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



Maar dat is slechts  een tipje van de sluier die “fondsen-
werving” heet. Er is altijd wel een fanfare die nieuwe 
uniformen wil aanschaffen, het orgel van de  Grote Kerk 
moet gerepareerd worden, de ponyclub heeft een nieuw 
onderkomen nodig, zieken en zwakken moeten op 
vakantie, er zijn talloze mensen die in bepaalde landen 
al jaren onschuldig in  de gevangenis zitten en dringend 
hulp behoeven, de plaatselijke natuurbeschermingsclub 
wil een vennetje of een paar hectare heidegebied kopen 
omdat daar planten en dieren voorkomen die nergens 
anders terecht kunnen, het museum wil een paar mil-
joen hebben voor de aankoop van een schilderij en ga zo 
maar door.
“Geven” lijkt soms wel een kwestie van routine. Zoals 
de hond van mijnheer Pavlov begon te kwijlen als er 
met zijn etensbak gerammeld werd, zo trekken mensen 
hun portemonnee als er een collectebus onder hun 
neus gehouden wordt. Of eigenlijk is dat zelfs een beetje 
verleden tijd: voor plaatselijke doeleinden wordt nog 
wel langs de deur of in een drukke winkelstraat gecollec-
teerd maar in de meeste gevallen wordt er een beroep 
op ons gedaan om geld te storten op gironummer 
zoveel. Op het scherm van ons televisietoestel verschijnt 
er dan een negerjongetje met een dik buikje of juist een 
broodmager kindje met liefst een paar vliegen op de 
oogleden. Een triest verhaal erbij dat er die dag niets 
voor hen te eten is en we pakken snel onze ballpoint.  
Ook dat is trouwens al weer haast verleden tijd: we hel-
pen digitaal en dat is ook goed. Het wordt immer steeds 
moeilijker collectanten te vinden. Ter illustratie van het 
voorgaande: het is al weer een aantal jaren geleden dat 
een groepje Amsterdamse studenten  bij wijze van proef 
de straat op gingen met een collectebus “voor de kinder-
bestrijding”. Het waren maar enkele voorbijgangers die 
nadere toelichting vroegen....
Blijft de vraag: waarom géven de mensen? Misschien 
uit een soort van medelijden: “Die arme stumpers en 
wij hebben het zo goed!” Maar er is zo veel en zo vaak: 
hongersnood in Afrika, een tsunami in Thailand en op 
Sumatra, een gigantische aardbeving op Haïti, elke 
maand is het wel ergens raak. Het is ontmoedigend en 
wellicht dat we ook daarom geld storten: het geeft ons 
het gevoel tenminste íets te doen. Plaatsvervangende 
schaamte heet dat. 
Jammer genoeg hebben we ook hier te maken met feite-
lijk misbruik van onze goedgeefsheid. Waarom zouden er 
verschillende fondsen moeten zijn die kankerbestrijding 
tot doel hebben ? Nog niet zo lang geleden was er een 
spotje op TV dat opriep om geld te storten voor onder-

zoek naar de ziekte van Batten. Een geneesmiddel voor 
die ziekte bestaat (nog) niet en het zal er waarschijnlijk 
nooit komen want in heel Nederland zijn  niet meer dan 
zestig patiënten die aan deze ziekte lijden.  Heel cynisch, 
voor de farmaceutische industrie is daar dus geen geld 
aan te verdienen. Zoals bekend zijn er verschillende ern-
stige kwalen waarvoor medicijnen tienduizenden euro’s 
per jaar kosten. Dan gaat het om een ellendige keuze 
maar geld kun je maar één keer uitgeven. Je wilt best 
helpen maar het moet ook kunnen: er zijn grenzen.
 
De vraag waar het feitelijk om gaat is:  helpt het nu ook? 
Dat zullen we uiteraard nooit weten want we kunnen de 
zaak niet terugdraaien naar de toestand vóór de ellende 
begon. Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en over-
stromingen zullen er altijd zijn, we zullen ook moeten 
aanvaarden dat er ongeneeslijke ziekten zijn. Je kunt 
veel met geld, maar niet alles. Zouden er minder kan-
kergevallen genezen zijn als we niet al die miljoenen aan 
het Wilhelmina kankerfonds gegeven hadden of minder 
sterfgevallen door hartkwalen door onze steun aan de 
Hartstichting? Moeten we het Wereld Natuur Fonds steu-
nen terwijl we anderzijds hele oerwouden kappen voor 
de productie van palmolie waardoor talrijke diersoorten 
in hun bestaan worden bedreigd?
Fondsenwerving is big business. Gelukkig is er een Cen-
traal Bureau dat die zaken een beetje in de gaten houdt 
met name om te controleren of de wervende instanties 
zich aan de normen houden, zoals onder andere de 
maximumgrens van 25% van de inkomsten voor verwer-
vingskosten en geen winstoogmerk. Niettemin blijft het 
voor gulle gevers uiterst moeilijk om na te gaan wat er 
met het geld gebeurt: hoeveel blijft er aan de strijkstok 
hangen, wat doet men met eventuele restanten van het 
geld voor de goede doelen, komt het geld echt wel te-
recht bij de hulpbehoevenden of is er sprake van corrup-
tie waardoor een groot deel in diepe zakken verdwijnt?
 
Voor alle duidelijkheid: het gaat er niet om lezers van 
deze rubriek kopschuw te maken voor collectes, van 
welke aard ook. Het gaat wel om Kritisch Kommentaar, 
dat wil zeggen dat het de bedoeling is niet alleen op 
gewoontes af te gaan  maar even na te denken en al-
ledaagse dingen aldus anders te bekijken.
 
Nou ja, als we niet helpen geeft het vaak zo’n hulpeloos 
gevoel.
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN 

Het is een simpele vraag: helpt helpen? Het antwoord is helaas minder eenvoudig. Dagelijks wordt een beroep gedaan 
op onze vrijgevigheid om een of ander “goed doel “ te ondersteunen. Dat varieert van een geldelijke bijdrage aan het 
Rode Kruis, het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding, Artsen zonder Grenzen als ook een fonds voor de 
opvang van oude ezeltjes, de gevolgen van natuurrampen ergens in de wereld  (er is altijd wel een aardbeving of een 
overstroming) en een kolossale rij van alle mogelijke ziekten die bestreden moeten worden. hier of elders in de wereld. 
Alles van het menselijk lichaam, tussen eksterogen en haaruitval, kan afwijkingen vertonen van wat als normaal of 
wenselijk wordt geclassificeerd.  Dus moet er blijkbaar iets aan gebeuren maar dat kost altijd geld. Hersens en hart, lon-
gen, maag, darm en lever, reuma, nieren, multiple sclerose, diabetes, kort en goed, voor deze en allerlei andere ziektes 
bestaan fondsen die streven naar uitbanning dan wel genezing of althans  verlichting van deze kwalen. Het is allemaal 
onderzoek wat de klok slaat en af en toe komt er een bericht dat er een of andere “doorbraak” is bereikt die misschien 
over een jaar of tien een stap in de goede richting blijkt te zijn. 

Helpen



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

Ruime keus uit verschillende soorten 
potgronden en bemesting voor uw 
tuin.
Compost los gestort en gezakt
Champignonnenmest los gestort

Wij hebben assortiment uitgebreid 
van hondenvoer van jong tot oud. 
Kattenvoer, kippenvoer, konijnenvoer, 
paardenbrok, kattenbakkorrel is ook 
bij ons te verkrijgen.

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

Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

       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



SV De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  24-01-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling       286
2  Ruud Bomert  284
3 Anne Jan Dunning 281  
4 Johan Klok 277
5 Paul de Vries 272

Poule B
1  Henri Jans / Alfred Vrieling   279  
2 Johan Nijboer   275
3 Gerrit Figeland 270
  
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  31-01-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling       285
2  Ruud Bomert  278
3 Anne Jan Dunning 276  
4 Luuk Nijmeijer 261

Poule B
1  Johan Nijboer   284  
2 Gerrit Figeland 278
3 Henri Jans /Alfred Vrieling   277
4 Lars Luten 274

Bridge uitslagen
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 2 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 30 januari 
2017.

Lijn A;
1 R V Ommen en M Velthuys 67,50%
2 H Middelveldt & H Tissingh 65,83
3 J Scholte Albers & G Wassing 61,67
4 D & M Geel 60,83
5 H & P Bennink 58,33
6 R Nijland & J Schuphof 55,00
7 T ten Heuvel & A Kreulen 47,92
8 L Krapels & J Mansier 44,17
9 S Hempen & H Kuijer 38,75
10 O Hobma & J Vedder 36,67

11 H Reinders & G Scheper 33,75
12 E v’t Rood & E Wienen 29,58

Lijn B;
1 A Flier & L Stolte 61,98%
2 J Bennink & L Drost 60,42
3 I & L vd Molen 53,13
4 J Koops & R Morsink 52,08
5 H & R Kuik 49,48
6 W Niemer & A Ridderman 48,96
7 L Boerhof & M Vedder 48,44
8 R Knippels & R Pijper 47,92
9 M Blaauw & K Scheper 39,58
10 J Inberg & K Tissingh 38,02
Eindstand competitie ronde 2 2016/2017.

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 60,86% gem.
2 J de Boer & G Wassing 59,69
3 H Middelveldt & H Tissingh 57,99
4 J & J Scholte Albers 54,88
5 R Nijland & J Schuphof 53,66
6 D & M Geel 52,49
7 L Krapels & J Mansier 51,31
8 H & P Bennink 49,19
9 O Hobma & J Vedder 48,58
10 E v’t Rood & E Wienen 47,51
11 S Hempen & H Kuijer 43,65
12 H Reinders & G Scheper 43,06
13 J Klomp & L Veen 42,76
14 T ten Heuvel & A Kreulen 42,07
De nr’s  12, 13 en 14 gaan naar lijn B.

Lijn B;
1 J Bennink & L Drost 61,46% gem.
2 A Flier & L Stolte 55,44
3 J Koops & R Morsink 54,12
4 L Boerhof & M Brals 53,71
5 H & R Kuik 51,51
6 I & L vd Molen 50,51
7 R Knippels & R Pijper 49,91
8 G Benak & M Vedder 49,46
9 J & H Boxem 48,85
10 M Blaauw & K Scheper 45,87
11 H & H Hauwlo 45,80
12 R Kleene & J de Vries 45,65
13 W Niemer & A Ridderman 45,16
14 J Inberg & K Tissingh 44,54
De nr’s 1, 2 en 3 gaan naar lijn A.



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

 Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  11 febr.  

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Elke zaterdag warme 
erwtensoep. 

 

Winters weer, en wat is er dan 
lekkerder dan een heerlijk bord 

warme snert, gemaakt door Willem 
van echte bouillon en boordevol 

koetsiers rookworst. En we hebben 
natuurlijk ook onze bekende 
spareribs en kippenpoten! 

U ontvangt bij elke €5,- aan 
boodschappen 1 spaarzegel. Als 
de spaarkaart vol is (6 zegels) 
ontvangt u 50% korting. 
Spaaractie loopt t/m 1 april.  



Bespaartips
 Energiezuinige apparatuur 
De apparaten in onze keukens kunnen ongemerkt 
best wat energie verbruiken; de koelkast en losse 
vriezer zijn zelfs de grootste verbruiksposten in huis. 
Kies daarom voor een zo energiezuinig mogelijk 
apparaat wanneer je een nieuwe aanschaft. Kook 
je elektrisch? Kies dan voor inductie, zo verbruik 
je 20% minder energie dan met een keramische 
kookplaat. 

Oplaadbare batterijen 
Oplaadbare batterijen gaan zeker 5 jaar mee. Zo 
bespaar je geld op de langere termijn. En voor het 
milieu ben je ook nog eens goed bezig. 

Water- (en energie)besparende kranen 
Bespaar 1.400 liter water per jaar met slimme kra-
nen. 

Led-verlichting 
 Een led-lamp verbruikt 85% minder energie en 
heeft een 10 keer langere levensduur dan gloeilam-
pen. Bespaar ook op je energierekening en schakel 
over op led. 

Paarse caravan weer 
naar Coop Ruinerwold
Op het paars van de krokussen zullen we nog even 
moeten wachten, maar de paarse GDW-caravan 
duikt de komende maand weer op in Ruinerwold!
Elke zaterdag in februari staat de opvallende paars-
blauwe caravan weer bij de Coop in Ruinerwold.
Heeft u vragen? Wilt u hulp bij het uitkiezen van een 
abonnement? In de caravan zijn ook inschrijffor-
mulieren aanwezig. Veel mensen blijken het lastig 
te vinden om een provider en een abonnement uit 
te kiezen of hebben vragen over de overstap van de 
oude provider naar de nieuwe.
De vrijwilligers van Glasvezel De Wolden staan weer 
klaar om al uw vragen te beantwoorden. Kom even 
bij ze langs, ze helpen u graag!

Marja Jonkers
Communicatieteam Glasvezel De Wolden Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
kaarten, mails, bloemen en bezoek, die ik heb ont-
vangen voor, tijdens mijn ziekenhuisopname en na 
thuiskomst.

Zelfs de leden van de loopgroep LGR88  brachten 
mij een groet toen ik woensdagavond weer in huis 
was.

Willem Brals.

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven.

Zo wordt er over allerlei onderwerpen gepraat.
Het is voor iedereen toegankelijk. Zowel dames als 
heren.

Graag tot ziens in de Buddingehof.

Alle bezoeken, kaarten en medeleven tijdens het 
ziekbed en na het overlijden van 

Henk Postma 

en de grote belangstelling bij de crematie, maken 
het voor ons lastig iedereen hiervoor persoonlijk 
te bedanken.

De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn 
een grote steun voor ons bij de verwerking van 
dit grote verlies. 

Op deze wijze willen wij iedereen hiervoor be-
danken. 

Lammie, kinderen en kleinkinderen



Programma 
VVRuinerwold

12 feb:
MKV ‘29 1 - VVR 1  14.00 uur.  

Adres: Middelzeelaan 18A  
8931 AK  Leeuwarden

Steenwijk 2 - VVR 2 11.15 uur
Beilen 4 - VVR 3 10.00 uur
VVR 4 - IJhorst 2 10.00 uur 
VVR 5 - Ruinen 5 10.00 uur

19 feb:
Dalen 6 - VVR 5  14.00 uur

Wed.secr. VVRuinerwold 

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

WONING GEKOCHT 
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

 
 Dins: 7 en 21 febr:  20.00 uur 

                                                               

 Zat: 25 febr: PIRATENAVOND 

  

 Zond: 12 maart:     14.00 uur   

 

 Zat: 18 maart: 16.00 uur   

 
Stichting down syndroom/ opgave www.lgr88.nL 

 

 

      
      
       

 
 
 
 
 
 
VV Ruinerwold start op donderdag 21 aug a.s. met 35+/45+ voetbal 
 
VV Ruinerwold start dir seizoen met 35+/45+ seniorenvoetbal. 
Bij deze voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers vanaf 35 jaar. 
Het doel is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze groep langer aan de 
voetbalsport te binden.  
 
Voor de 35+/45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. 
Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die 
twintig jaar jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd. 
 
VV Ruinerwold stelt deelnemers in gelegenheid 1 x per week op de donderdagvond vanaf 20.00 uur 
met elkaar te voetballen waarbij ook voldoende ruimte is voor sociaal contact.  
 
Op de eerste trainingsavond starten we met een kennismaking en vanuit de club volgen er een aantal 
huishoudelijke mededelingen; voetbalschoenen wel meenemen uiteraard. 
 
Heb je hiervoor belangstelling, stuur een email naar technischecommissie@vvruinerwold.nl. of kom op 
21 aug. a.s. naar de eerste trainingsavond! 

adverteren?
www.optwold.nl



Even voorstellen: de 
nieuwe hoofdtrainer van 
KIOS Ruinerwold
Met trots kunnen we melden dat Rob Verra het 
aankomende seizoen de nieuwe hoofdtrainer is 
van KIOS Ruinerwold. De 34-jarige inwoner van De 
Blesse neemt daarmee deze zomer het roer over 
van Adri Kok.

Rob Verra is momenteel nog de huidige trainer van 
Oerterp 1, maar heeft daar aangegeven om na 2 
jaar bij de 1ste klasser een nieuwe uitdaging aan 
te willen gaan.  Zodoende hebben de wegen elkaar 
gekruist, toen ook KIOS op zoek moest naar een 
nieuwe hoofdtrainer. Rob: “De klik was er gelijk en 
dan wordt er snel gehandeld”. 
Want voor Rob is KIOS geen onbekende vereniging. 
“Ik heb KIOS altijd als een fanatieke club gezien wat 
gepaard gaat met gezelligheid. Een gedreven ver-
eniging met ambitie en drive”; aldus Rob. “Daarom 
was ik ook verheugd met het belletje van KIOS toen 
ze me benaderden”. 
Rob Verra speelde vanaf 15e (overgekomen van Leo-
nidas) voor SIOS uit Wolvega. Daarmee heeft hij, na 2 
jaar Hoofdklasse met de A-junioren, jarenlang geac-
teerd op het 1ste klasse niveau. Rob streed met SIOS 1 
al eens tegen de Spekbraanders. Op 21 juni 2009 werd 
KIOS in een promotie/degradatiewedstrijd verslagen 
door blauw/witten uit Wolvega. Hierdoor liepen de 
Ruunerwoldigers promotie naar de 1ste klasse mis 
en bleef SIOS dat jaar in de 1ste klasse. “Ik viel in die 

Nieuwsbrief de 
Woldklimmers
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 2 februari vond de Algemene Ledenverga-
dering plaats. Het voltallige bestuur was aanwezig en 
daarnaast konden we 5 leden verwelkomen. Waaron-
der Alex van der Sterre die op deze avond een atten-
tie heeft ontvangen omdat hij zich ingeschreven heeft 

wedstrijd in. Het was een pittige strijd tussen beiden, 
want de belangen waren groot. Ik weet nog dat mijn 
eerste schot direct raak was”. SIOS won die wedstrijd 
destijds met 10-11 op het kunstgras in Ruinerwold. 
Na het jarenlang spelen in het 1ste team van SIOS 
ging Rob een stapje terug doen om lekker te ballen 
in het 3e. “De huidige trainer van SIOS 2 ging toen 
weg. Ik ben altijd al trainer geweest van de jeugd 
van SIOS en zag in deze functie wel een uitdaging”. 
Zo gezegd zo gedaan. Rob ging aan de slag bij de 
SIOS selectie en na een aantal succesvolle jaren 
kwam Oerterp 1 op het pad. Na 2 jaar Oerterp een 
nieuwe uitdaging dus bij de Spekbraanders.
Wellicht heeft u Rob al gezien langs de lijn afgelo-
pen weekend. Hij was toen als toeschouwer bij de 
wedstrijd tussen KIOS en KZ Danaïden. “Het krachts-
verschil was groot tussen KIOS en KZ. Er stond 
een sterke rebound en er werd ontzettend scherp 
geschoten. Al mag het schot wel wat sneller geno-
men worden”; geeft de toekomstig trainer gelijk als 
kritisch puntje mee. En dat mag natuurlijk altijd. 
Wat de verwachtingen zijn voor komend seizoen is 
altijd een lastige vraag. “Ik wil een vervolg geven 
op het korfbal wat nu gespeeld wordt. Het mag wel 
wat efficiënter qua opbouw. Daarnaast wil ik dat er 
met vertrouwen gespeeld wordt, zodat het korfbal 
alsware van zelf gaat”, aldus de ambitieuze trainer. 
“Zolang mee doen met de top van 1ste klasse moet 
altijd een pre zijn voor KIOS”.  Dat zijn de woorden 
die we graag willen horen in Ruunerwold. 

 

 



Jaarvergadering 
Vrouwen van Nu
Datum: 31 januari 2017
Aanwezig 74 dames
Opening: De voorzitter Lammy Stevens heet ons 
welkom en vertelt dat de gastsprekers nog komen 

Martha Hartlief en Erik Jan (blinde jongeman) met 
hond Bommel die een presentatie geven over KNGF 
“Geleidehonden” Dit is ons doel waar we doppen 
voor sparen!
Bestuursverkiezing aftredend Geesje Prins-Thijn  
geen tegenkandidaten dus Willie Wiltinge- Steen-
bergen benoemd; aftredend/herkiesbaar Geesje 
Timmerman voor 3 jaar benoemd. 
Huldiging jubilarissen 15 personen: 60jaar: Hen-
nie Hauwlo; 55 jaar: Aaltje Ridderman; Geesje 
de Boer; Alie Echten; Alie de Best; Roelie Hoving; 
50 jaar: Zwaantje Benak(niet aanwezig); Anneke 
Everts; Roelie Wesseling; Hennie Oosting; 40 jaar: 
Jannie Koops; Annie Meester; Jannie Reinds; Harm-
ke Slomp; Grietje Dekker.
Afscheid Geesje Prins: Op de tafels staan potjes 
met bloemen met een foto van Geesje; lied door 
bestuur met refreinzang van de zaal!; Cadeau: 
Glossyboek Geesje met een bos bloemen en een 
cadeaubon! 
Na de Pauze: komen Martha en Erik Jan met hun 
presentatie: “geleidehonden”. Ze vertellen eerst wat 
ze zelf doen en daarna vertelt Erik Jan, hij heeft zijn 
hond Bommel mee, en Martha bedient de power 
point! Honden die vaak als geleidehonden wor-
den gebruikt zijn: Duitse Herder; Labrador: Golden 
Retriever en Kruisingen hiervan. Voordat een hond 
geleidehond is komt er heel wat kijken en moet hij 
aan verschillende eisen voldoen, waarvoor hij naar 
school moet! Eerst komt hij in een puppy opvoed-
gezin, waar hij weer weggaat om naar school te 
gaan, het afscheid is altijd moeilijk maar je weet dat 
dit komt! Ze zitten 6 tot 8 mnd. op school en doen 
examen als ze 14-16 mnd. zijn. Je hebt blindenge-
leidehonden (buiten) en assistenthonden (binnen). 
Er zijn autisme geleide honden; buddy honden en 
buddy honden voor kinderen. Heel belangrijk is: 
gewoonte; herhaling en oefenen. Een geleide hond 
kost 35000 euro! Een geleide hond is een hond met 
missie! Vertrouwen; kameraad en steun! Als de 
hond zijn tuigje aan heeft mag je hem niet aaien! 
Martha vertelt hoe het gaatmet de inzameling van 
de doppen en de verwerking waar zowel Martha als 
Erik Jan zich voor in zetten! 20000 d-ton doppen 
voor een hond! KNGF Stichting Vrienden Doppenak-
tie Noord Nederland! 
Wij blijven doppen sparen!
Een zeer boeiende en indrukwekkende lezing! Voor-
zitter Lammy bedankt ze hiervoor!
Volgende bijeenkomst: maandag 20 februari Cultu-
rele Commissie

als 50e lid. Tijdens deze vergadering zijn er nieuwe 
plannen bedacht. De Woldklimmers zullen dit jaar 
samen met Johan Lint de Palmpaas optocht gaan 
organiseren. Binnenkort meer hierover. We willen de 
mensen die de ledenvergadering hebben bezocht 
hartelijk bedanken voor hun komst en ideeën!

Jantje Beton
In de weken van 13 – 25 februari kunt u een collec-
tant van Jantje Beton aan uw deur verwachten.
Van de opbrengst van deze collecte is 50% voor De 
Woldklimmers bestemd. Deze opbrengst zal gebruikt 
worden voor een nieuw duikelrek in de speeltuin aan 
de Burg. Brouwerstraat. Dit duikelrek zal geplaatst 
worden tijdens  NL-doet! Namens alle kinderen van 
Ruinerwold, alvast bedankt voor uw gift!

NL-doet oproep vrijwilligers
Op zaterdag 11 maart is het NL-doet! Tijdens deze 
dag gaan we aan de slag in alle speeltuinen van 
Ruinerwold. Houd onze Facebookpagina in de 
gaten voor de klussenlijst en tijden.  Heeft u tijd op 
11 maart, kom dan gezellig helpen in een van de 
speeltuinen! We maken er een gezellige dag van en 
voor eten en drinken wordt gezorgd!

Nieuwe doeltjes Perenbuurt
Hebben jullie ze al gezien? Of misschien zelfs uitge-
probeerd? Die prachtige doelen die geplaatst zijn in 
de Perenbuurt? Dankzij een gulle gift van Kerk Blij-
denstein konden deze doelen geplaatst worden, har-
telijk bedankt! De kerk is er niet alleen voor ouderen 
maar ook voor jonge gezinnen. Dankzij deze bijdrage 
kunnen de kinderen fijn een balletje trappen. 
Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief en tot 
ziens in een van de speeltuinen!

Met speelse groet,
Speeltuinvereniging De Woldklimmers
 
Heeft u vragen of suggesties? 
dewoldklimmers@hotmail.com



Rederijkerskamer UDI 
100 jaar
De leden van de jubileumcommissie zijn in volle 
gang met de voorbereidingen, alle leden van de 
vereniging zullen een steentje bijdragen om er 
een geslaagd feest van te maken, de kaartverkoop 
voor de zaterdagavond 4 maart en vrijdagavond 10 
maart zijn in volle gang, op deze avonden zullen er 
4 eenakters opgevoerd worden waar ieder lid van 
de vereniging een rol zal vervullen.
De oorlogsjaren waren moeilijke jaren voor UDI, de 
vereniging had te maken met censurering van een 
stuk door de Duiters, in de winter van 1944/45 wer-
den er geen uitvoeringen gegeven , omdat iedereen 
om 20.00 uur binnen moest zijn van de Duitsers.
In de notulen werd beschreven dat het voor de 
vereniging een rustige winter was, maar in de lucht 
was het erg onrustig.
Na de oorlog was er heel weinig vervoer, wilde men 
met een groep ergens naar toe dan werd gebruik 
gemaakt van een daarvoor speciaal ingerichte 
vrachtwagen. Op 15 mei 1947 ging UDI in zo’n 
vrachtwagen naar Dwingeloo, waar het toneelstuk 
“Welkom Binnen” werd opgevoerd.
In de daarop volgende jaren werden er vele toneel-
stukken opgevoerd en in de weide omgeving op de 
planken gebracht.
OP 15 juli 1947 op de fiets naar IJhorst, daar werd 
door UDI het stuk “Vier mannen en een Meisje” 
opgevoerd voor de Oranje vereniging IJhorst-
Lankhorst, in een grote tent waarin 300 personen 
aanwezig waren. Overnachten bij bestuursleden en 
familie, de volgende dag was er een optocht, voor 
UDI was een speciale wagen versierd, waarop de 
leden meereden.  ’s-Middags werd er aan de volks-
spelen deelgenomen door de leden.
Na de oorlog werden er door de leden verschillende 
reisjes gemaakt, zo zijn ze op 11 april 1964 naar 
Schiphol en Amsterdam geweest, in een bus van 
Van Egten. ’s-Avonds hebben ze een bezoek ge-
bracht aan het theater Carré, daar werd de musical 
“The Sound of Musik” bijgewoond, met in de hoofd-
rollen Johan Heesters en Mieke Bos.
10 februari 1967, 50 jaar UDI, er werd een receptie 
voor oud leden georganiseerd, hier hadden ca. 200 
oud-leden gehoor aangegeven.
J. Brouwer oud-voorzitter en medeoprichter hield 
een toespraak waarin hij even terug ging in de tijd, 
tevens werd er een toespraak gehouden door B. Nij-
meijer (oud Oosteindiger), op dat moment directeur 

van Coöperatieve Zuivelfabriek in Wapse. Er werd 
een oproep gedaan door Dhr. Bertus Rules, via een 
ingezonden stuk in de Meppeler Courant, werd de 
mensen gevraagd geld te storten op een giro en/of 
bankrekening dat hiervoor speciaal geopend was, 
ter gelegenheid van het jubileum, er werd niet be-
noemd dat er financiële moeilijkheden waren.
Het stuk dat opgevoerd werd was “Sil de Strandjut-
ter”, wat met veel succes is opgevoerd, de benodig-
de kostuums kregen de spelers in bruikleen van het 
Gemeente Musea Terschelling.
Dit waren weer 25 jaren van UDI, in deze jaren 
bloeide de toneelvereniging en had men over het 
leden aantallen  niet te klagen. De enigste concur-
rentie was er van andere verenigingen, in de notu-
len wordt word nog al eens benoemd dat leden be-
dankten omdat ze bij een andere vereniging gingen.
Op de foto’s een impressie van het 35 jarige jubileum, 
28 februari 1952, gepubliceerd in de Meppeler Courant, 
welke gehouden werd in zaal Reinders te Oosteinde.
Tevens wil ik nog even onder uw aandacht brengen 
dat de kaartverkoop in volle gang is, u kunt terecht 
voor kaarten bij kapsalon van den Berg, tel nr. 0522-
481239 of bij Café Centraal, tel nr. 0522-482424.

De voorzitter
Johan van Dijk



Ruinerwold levert 
wanprestatie in 
Emmeloord 
Op een hele koude zondagmiddag mocht 
Ruinerwold afreizen naar Emmeloord. De 
ploeg van Gert Jan Hoekstra had gezien de 
vijf plekken hogere stand op de ranglijst en 
het gegeven dat Ruinerwold de eerste ont-
moeting met 6-0 had gewonnen, alle vertrou-
wen in een goede afloop. 

Zelden was het verschil tussen verwachting 
en realiteit zo groot. Stel u bent groot fan van 
James Bond, hebt maanden op de nieuwe 
film gewacht, mag dan eindelijk naar de bios, 
zit vol verwachting klaar, en ineens blijkt 
dat men Geert Wilders de rol van 007 heeft 
gegeven. Dan weet je dat het een lange zit 
gaat worden. Helemaal wanneer blijkt dat 
er ook geen budget was voor Halle Berry en 
zodoende Sylvana Simons dienst doet als 
plaatsvervanger. Je wil weg, vluchten voor 
de naderende onheil, maar toch blijf je. Je 
hebt al betaald en je persoonlijk begeleider 
komt je pas over 2 uur weer ophalen. Je bent 
de lul. Het was deze middag niet veel anders. 
Dezelfde formatie die een paar dagen eerder 
eerste klasser Hoogeveen nog wegspeelde 
liet plotseling een heel ander gezicht zien. 

De ellende begon al na vier minuten. Een 
voorzet belandde in de voeten van Guido 
Vissers die te veel ruimte genoot en beheerst 
de bal achter basisdebutant Jemson Van ’t 
Hooge schoot; 1-0. Een tegenvallende start, 
maar nog niks aan de hand. Ruinerwold was 
in de eerste twintig minuten zelfs de betere 
ploeg, hoewel het geen grote kansen wist te 
creëren. In de 26e minuut klonk het defini-
tieve startsignaal van een vreselijke middag 
toen opnieuw Guido Vissers de bal achter Van 
’t Hooge schoot, die wat te ver voor de goal 
stond. Een 2-0 achterstand en waar een ieder 
verwachtte dat Ruinerwold nu toch wel wat 
terug ging doen, zakte de ploeg vervolgens 
volledig door de ondergrens. Dieptepunt van 
de eerste helft was de solo van rechtsback 
Remco Jonkman. De beste man kwam aan 
de wandel vanaf de middenlijn en liep door 

de Ruinerwold verdediging zonder dat hem 
een strobreedte in de weg werd gelegd. Een-
maal 1-op-1 met Van ’t Hooge prikte hij de 
bal rustig door diens benen; 3-0. Een prachti-
ge treffer, maar tekenend voor het verval van 
Ruinerwold in de eerste helft.

De tweede helft dan maar, het tij moest te 
keren zijn. De eerste helft was een slechte 
film, maar was vast en zeker onderdeel van 
een alles overstijgend en door niemand te 
doorzien strijdplan waarin Ruinerwold de 
vijand op heroïsche wijze alsnog zou doen 
zwichten.  Niets bleek minder waar, want 
Ruinerwold wist ook in het tweede bedrijf 
geen enkele indruk te maken. Emmeloord 
reeg kans op kans aaneen en de 4-0 kon niet 
uitblijven. In de 68e minuut was het dan 
ook raak. Na een prima combinatie was het 
Bastian Tabak die zijn uitstekende optreden 
beloonde met een treffer; 4-0. Tussendoor 
schoot Dyon v/d Berg namens Ruinerwold 
nog op de paal, maar veel gevaarlijker werd 
het de tweede helft niet. Emmeloord besloot 
om het beste voor het laatst te bewaren. In 
de 82e minuut bereikte een voorzet Wiebe 
Koopmans op schouderhoogte. Deze zag 
maar één optie, geloofde dat hij kon vliegen, 
en eenmaal in de lucht ging hij over tot een 
betoverende omhaal. Het sportpark ontplof-
te en Freddie Bult slikte uit schrik zijn sjekkie 
in; 5-0. Het doelpunt is, geheel terecht, niet 
onopgemerkt gebleven in Nederland. De 
beelden zijn inmiddels viraal gegaan op het 
internet. Alle lof natuurlijk voor Wiebe Koop-
mans en de prestatie van Emmeloord, maar 
Ruinerwold kende een middag om heel snel 
te vergeten. 

Het mooie aan voetbal is dat je weet dat er 
een nieuwe kans komt. De verwachting is 
dan ook dat Ruinerwold aankomende zon-
dag tegen Groninger Boys een galavoorstel-
ling aan het trouwe publiek zal leveren. 29 
januari 2017 gaat heel diep de doofpot in en 
we doen gewoon alsof het niet heeft plaats-
gevonden. Groninger Boys kan zich alvast 
zorgen gaan maken over een getergd Ruiner-
wold.
 



De Wolden en 
Hoogeveen succesvol 
aangesloten op landelijk 
WOZ-waardeloket
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen 
succesvol aangesloten bij het landelijke WOZ-
waardeloket. Met deze aansluiting kunnen 
inwoners op ieder gewenst moment de WOZ-
waarde van hun woning bekijken. Wethouders 
Jan ten Kate en Anno Wietze Hiemstra zijn 
blij met deze extra vorm van dienstverlening: 
“Met de aansluiting op het WOZ-loket bieden 
we onze inwoners de mogelijkheid om snel en 
eenvoudig hun WOZ-waarde online te raad-
plegen.”

De landelijke Voorziening LV-WOZ zorgt ervoor 
dat elke inwoner ook de WOZ-waarde van ande-
re panden kan bekijken en vergelijken. Met de 
introductie van de Landelijke Voorziening WOZ 
(LV WOZ) is de kwaliteit van de WOZ-gegevens 
zodanig verzekerd dat inwoners de waarde van 
referentiepanden digitaal kunnen bekijken en 
afnemers WOZ-gegevens zonder verder onder-
zoek kunnen gebruiken. Het project ‘het Olie-
mannetje’ helpt gemeenten knelpunten weg 
te nemen bij het aansluiten op de Landelijke 
Voorziening WOZ. Om gemeenten tijdig aan 
te sluiten heeft de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Geert Jan-
sen, voormalig Commissaris van de Koningin in 
Overijssel, als bestuurlijk aanjager aangesteld.

200e aansluiting
De Wolden is samen met Hoogeveen de 200e 
gemeente die succesvol aangesloten zijn op 
WOZ-waardeloket. De heer Jansen, alias ‘het 
Oliemannetje’, feliciteerde beide gemeenten 
met deze mijlpaal. 18 januari 2017 zijn de beide 
gemeenten aangesloten op de LV-WOZ. 

De WOZ-waarde van woningen die per 1 okto-
ber 2016 openbaar is kunnen nu geraadpleegd 

worden in het WOZ-waardeloket. Het WOZ-
waardeloket is bedoeld voor het raadplegen 
van afzonderlijke woningen. De WOZ waarden 
van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen 
staan nu in het WOZ-waardeloket. Hiermee zijn 
ze de 200ste gemeente. 

Pilot Voormelding 2017
In Hoogeveen en De Wolden loopt op dit mo-
ment tevens een pilot, waarbij woningeigena-
ren in Ruinen en Hollandscheveld en eigenaren 
van bijna 500 winkelpanden verspreid over 
beide gemeenten een brief met een taxatiever-
slag ontvangen waar de concept WOZ-waarde 
2017 op staat vermeld van hun woning of win-
kelpand. Het doel van deze pilot is om inwoners 
eerder te betrekken bij het vaststellen van de 
WOZ-waarde, de dienstverlening naar de inwo-
ner toe te verbeteren en het vertrouwen in de 
uitvoering van de WOZ te laten toenemen. Met 
inwoners die naar aanleiding hiervan hebben 
gereageerd, wordt een persoonlijke afspraak 
gemaakt om de concept-WOZ-waarde te be-
spreken. Wethouders Ten Kate en Hiemstra: 
“Eigenaren kunnen op basis van de gegevens 
die op het taxatieverslagen staan zien hoe de 
gemeente de voorlopige WOZ-waarde heeft 
vastgesteld. Eigenaren die van mening zijn dat 
de informatie, zoals die op het taxatieverslag 
vermeld staat anders is, kunnen dit doorgeven 
aan de gemeente. Daarmee hopen en verwach-
ten we het aantal bezwaren achteraf te vermin-
deren.”

Benefietconcert 
m.m.v. Christelijk 
Mannenkoor Meppel in 
de Gereformeerde Kerk 
te Berghuizen
Afgelopen jaar heeft de Diaconie van de Gere-
formeerde Kerk Ruinerwold - Koekange het 
project Huis van Vreugde ondersteund. Inmid-



dels is er al ruim € 2.000,- ingezameld. Om dit 
succes af te sluiten, organiseren wij samen 
met Christelijk Mannenkoor Meppel een be-
nefietconcert op: Zaterdagavond 25 februari 
2017 

Zet u de datum alvast in uw agenda? Het be-
looft een mooie avond te worden met samen-
zang, informatie over het project en natuurlijk 
zang van het Christelijk Mannenkoor Meppel. 

De inloop is vanaf 19:30 uur met een kopje kof-
fie, we starten om 20:00 uur met het concert. 
Toegang is gratis en de collecte is bestemd voor 
het project Huis van Vreugde. 

Voor informatie zie ook www.middelpuntberg-
huizen.nl

Stichting Huis van Vreugde
Stichting Huis van Vreugde is opgericht in 2011. 
De stichting bestaat uit verschillende teams, 
waarvan 1 team bezig is in Zuid Afrika. 

Doel van de stichting is om kindertehuizen en 
scholen te bouwen en/of op te starten, voor de 
hulpbehoevenden in Zuid Afrika. Het bieden 
van een open huis voor ontheemde kinderen en 
het bieden van toekomstperspectief. Dit voor 
een bepaalde periode of tot ze de volwassen 
leeftijd hebben bereikt. Waar nodig kinderen 
blijvend ondersteunen en huisvesten na het be-
reiken van de volwassen leeftijd. Het bieden van 
kwalitatief goede scholing voor de kinderen van 
het kindertehuis, en waar mogelijk kinderen uit 
de nabije omgeving van de school, omdat er 
voor zwarte kinderen bijna geen goede scholen 
zijn. Door de combinatie van een thuis te zijn 
voor de kinderen en het geven van onderwijs 
willen zij de kinderen zo goed als mogelijk hel-
pen aan een mooie toekomst.

Informatie: www.huisvanvreugde.nl

Christelijk Mannenkoor Meppel
Het “Christelijk Mannenkoor Meppel” is op 24 
november 1924 opgericht. Eerst was het een 
onderafdeling van de toenmalige Christelijke 

jongemannenvereniging “Theophilus”. Later 
is het koor een zelfstandige vereniging gewor-
den. Het koor bestaat momenteel uit 50 leden, 
verdeeld over de vier stemmen: 1e en 2e tenor, 
bariton en bas. Wekelijks wordt met veel en-
thousiasme aan het repertoire gewerkt, dat 
zowel uit religieuze als profane werken bestaat. 
Naast stukken in het Nederlands omvat het ook 
muziek in andere talen zoals Duits, Engels en 
Italiaans.
Het koor staat onder de bezielende leiding van 
onze dirigent,  Johan Rodenhuis.

Johan L. Rodenhuis
Is een bekende dirigent, die al jarenlang diverse 
koren onder zijn hoede heeft (gehad). Vanaf zijn 
kinderjaren is hij actief in de muziek. Orgel- en 
koormuziek is zijn grote passie. Op jonge leeftijd 
was hij al dirigent van een jeugdkoor en tevens 
organist.
Hij volgde een dirigentenopleiding en diverse  
bijscholingen. Hij is als dirigent (kinderkoren/
jongerenkoren/kerkkoor en mannenkoren) 40 
jaar actief.

Ruth Pos 
is een bekende organiste/pianiste, die een 
brede ervaring heeft in het begeleiden van koor- 
en samenzang. Ze soleert vaak op concerten 
en wordt heel veel gevraagd voor het begelei-
den van diverse solisten. Ruth kent de meeste 
kerkorgels in Noord Nederland, doordat ze vaak 
speelt in bijzondere diensten. Ook heeft zij haar 
medewerking verleend aan veel CD-opnames 
en is ze regelmatig te beluisteren op Radio 
Drenthe.

Ruth studeerde aan het conservatorium en 
behaalde haar theoretische vakken d.m.v. het 
staatsexamen. Daarnaast volgde ze orgellessen 
bij bekende organisten als Addie de Jong in Rot-
terdam en Willem Hendrik Zwart in de Boven-
kerk in Kampen.

Informatie: www.christelijkmannenkoormep-
pel.nl




