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Taxatiemiddag bij Museumboerderij de 
Karstenhoeve
Op zaterdag 3 maart 2018 van 13.00 uur tot 16.00 
uur is er een taxatiemiddag van antiek en curiosa bij 
Museumboerderij De Karstenhoeve, voorafgaand 
aan de antiek- en curiosaveiling op 7 april a.s.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen (oude) 
voorwerpen voor de veiling aan te bieden vindt er 
eerst een taxatiemiddag plaats. Taxateur dhr. Enno 
de Boer uit De Wijk is deze middag in De Karsten-
hoeve aanwezig om de waarde van de meegeno-
men voorwerpen vast te stellen. U kunt daarna 
eventueel besluiten of u uw goederen voor de vei-
ling wilt aanbieden. De taxatie is gratis.
Het is uiteraard ook mogelijk goederen rechtstreeks 
voor de veiling aan te bieden.
Voor info kunt u bellen : 0522-481447 of via de mail: 
info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

Volgend nummer 
verschijnt 

21 februari
Kopij inleveren voor vrijdag 16 februari 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Gezocht
Met de storm op 18 januari heb ik wat schade gehad 
aan mijn fazantenhok.
1 van mijn hennen is toen ”ontsnapt” en heb ik nog 
niet terug hoewel ze hier in de buurt wel is gesig-
naleerd. Ze is o.a. herkenbaar door een heel opval-
lende oranje ring aan een poot. 
Als men een schuur o.i.d. open heeft staan moet 
men niet gek opkijken wanneer ze naar binnen 
loopt als ze niet opgejaagd wordt want ze is redelijk 
tam. 
Wilt u mij te melden als u haar evt. gezien of gevan-
gen hebt? 

kerkweg 38a
tel. 0522 48 2300 / 06 360 47 254

Buurtkamer 
“Buddingehof”
Zoekt u gezelligheid of voelt u zich eenzaam dan 
bent u van harte welkom op de maandag morgen 
bij de Buurtkamer in de Buddingehof. 
De Buurtkamer in de Buddingehof is er van half 10 
tot half 12 en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Onder het genot van een kopje koffie praten wij 
even bij met elkaar over de week. Daarna doen wij 
een kwartiertje een geheugen spel en daarna iets 
actiefs, creatief of een leuk spel. Gezellig liedjes 
zingen met elkaar hoort er ook bij. 

Maandag 5 februari gaan wij een spel doen, 12 fe-
bruari een kunstwerk schilderen op schilderdoek en 
op 19 februari kan men kiezen tussen sjoelen of een 
spel. 26 Februari oudheden van vroeger en 5 maart 
kiezen mandala’s kleuren of een spel en 12 maart 
gaan wij iets actiefs met de kinderopvang doen.
Heeft u geen vervoer, dat kan voor u geregeld wor-
den.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Albertje Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978



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 11 februari 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M.P. Vis 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R. Meijer
15.30 uur ds. T. Waalewijn
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur dhr. H. Feijen

Kerkdiensten 18 februari 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk 
16.00 uur ds. J. Oosterbroek

 ➜ 8 februari Café KWIS, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜ 12 februari Buurtkamer, schilderen van  
09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 13 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜ 17 februari Plork en de Aannemers en  
Dirty Dog, aanvang 21.00 uur café 
Centraal

 ➜ 17 februari Dag klaverjassen, aanvang  
10.00 uur Kastelein

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

 ➜ 19 februari Buurtkamer, sjoelen of spel van 
09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 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

 ➜ 24 februari OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier en textiel

 ➜ 24 februari “Doos Wur De Dees”vinyl Party, 
aanvang 21.00 uur café Oosteinde

 ➜ 26 februari Buurtkamer , oudheden van 
vroeger van 09.00 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 27 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜ 3 maart Taxatie antiek en curiosa 
van 13.00 – 16.00 uur  De 
Karstenhoeve

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

 ➜ 5 maart Buurtkamer, mandala’s kleuren 
of spel van 09.00 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 10 maart Uitvoering UDI, aanvang 14.00 uur 
café Centraal

 ➜ 10 maart Uitvoering UDI, aanvang 20.00 uur 
café Centraal

 ➜ 12 maart Buurtkamer, actief met kinderop-
vang , 09.00–11.30 uur Buddingehof



Testament ouder
dan 5 jaar?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

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

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

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

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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

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

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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

06-83212071



1. Stel uw bedrijf voor. 
Ik ben Lucel van den Berg, bij ons kunt 
u terecht voor alle voor komende werk-
zaamheden die bij een kapsalon en 
schoonheidssalon behoren

2. Hoelang bent u al werkzaam binnen 
dit bedrijf en hoelang bestaat het 
bedrijf? 

Ik werk bijna 34 jaar in de kapsalon, en 
de kapsalon bestaat al ruim 65 jaar

3. Hoeveel mensen werken er in uw 
bedrijf?

15 personen

4. Wat is de voornaamste taak van uw 
bedrijf? 

Dat mensen netjes en verzorgt en tevre-
den de deur uitgaan.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt 
u het minst leuk aan uw werk? 

Met mensen omgaan is toch leukste wat 
er is, de rompslomp er omheen vind ik 
altijd niet even leuk 

6. Heeft u een leuke anekdote? 
Dat er een klant kwam knippen, en klaar 
was bleek ze bij de verkeerde kapper te 
zijn geweest.

7. Wat is uw hobby? 
Ik probeer 1 keer in de week te tennissen, 
en zit bij de vrijwillige brandweer.

8. Wat zou u graag erbij hebben in Rui-
nerwold? 

Ik zou heel graag appartementen cen-
traal in het dorp zien, en daar is behoefte 
aan. 

9. Hoe ziet u de toekomst?
Positief, opvolging is geregeld.

10. Aan wie geeft u de pen door? 
Rudolf van Spil

11. Wilt u nog wat toevoegen? 
Doorgaan zoals het gaat, vooral veel 
samen doen, daarom 13 maart avonds 
vrijhouden, die avond word besteed aan 
hoe we dingen als verenigingen samen 
kunnen doen, met een goeie jaar agenda. 
Georganiseerd door Ruinerwold onder-
neemt. 

geeft de pen door

Ruinerwold  T 0522 48 12 39
Hoogeveen T 0528 26 23 05

info@kapsalonvandenberg.nl
www.kapsalonvandenberg.nl

Dinsdag 27 december
zijn wij gesloten

Online boeken
Bij ons kunt u online een 

afspraak maken!

Wij wensen jullie allemaal 
fijne feestdagen!



       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 



Koffiemorgen Vrouwen 
van Nu 1 februari 2018
Aanvang: 9.30 uur bij Klok

Aanwezig: 12 personen
Opening: Jantje Everts-Trip opent de bijeenkomst 
en heet ons hartelijk welkom en ook Mirjam Pau-
wels-Pauw, die in de aanloop naar de gemeentelijke 
verkiezingen op 21 maart 2018 een presentatie 
geeft over haar werk en uitdagingen! Jammer dat er 
niet meer mensen aanwezig zijn.
Mirjam vertelt met behulp van beelden haar presen-
tatie. In de provincie Drenthe is de deelname van 
Vrouwen in het openbaar bestuur erg laag, terwijl er 
al 100 jaar kiesrecht is! Politiek is nod steeds meer 
een mannending (vrouwen maken meer bezwaren 
voordat ze iets gaan doen) Mirjam is sinds 2012 
wethouder van de gemeente De Wolden (eerst 4 
vrouwelijke bestuurders en inmiddels 7)   
Haar levensloop is: 1971 geboren in Arnhem; 1975-
1983 lagere school in Assen; 1983-1989 Atheneum in 
Assen; 1989-1995 studie Geografie en Planologie in 
Groningen. Vervolgens verschillende werkkringen: 
Provincie Drenthe; Randstad uitzendbureau; VAM; 
Terra College Frederiksoord; Gem. De Wolden; zelf-
standig onderneemster! Ze heeft 3 kinderen en is in 
1996 in Echten gaan wonen. Ze woont nu in Ruinen.
Waarom de politiek in? Ze komt niet uit een politiek 
“nest”; ouders wel in veel besturen. Het zit ook in je 
aard om je mening te laten horen> Bij de provincie 
was ze al politiek actief en had ze al interesse!
Waarom V.V.D. Een afweging wat past bij mij (onder-
nemerschap; vrijheid enz.) Ze staat in 2011 op de 7e 
verkiesbare plek en gaat over omgevingsbeleid in 
de Staten. Haar rol als statenlid gaat over: milieu; 
landbouw; windmolens; werkgelegenheid e.d.
In 2012 wordt ze als wethouder gevraagd voor De 
Wolden. Eerste overweging wil en kan ik dit? Haar 
man geeft de doorslag: Mirjam dit moet je doen! Je 
hebt dit altijd graag gewild!
Het wethouderschap kun je niet leren en ze heeft 
een heel andere portefeuille dan ze altijd gedaan 
heeft o.a.  Wmo en uitkeringen; Wonen met een 
zorgcomponent; Zorg en Welzijn; Onderwijs en kin-
deropvang; Cultuur; Participatie en werkgelegen-
heid; Coördinerend wethouder Dorpsvisies!
College van B en W. laat zich leiden door de ge-
meenteraad die zegt wat je moet doen en contro-
leert! Je moet als wethouder weten hoe de fracties 
in elkaar zitten en ook je eigen partij dienen. Hoe 

dit te doen daar is wel scholing voor! Vanuit het 
wethouderschap zit je in veel besturen heel vaak als 
vrouw in een mannenwereld (b.v.Alescon) .
Mirjam had dames gevraagd een dag met haar mee 
te lopen en die gaven aan dat ze maar heel weinig 
in het gemeentehuis was!
Ook door het wethouderschap kom je in contact 
met leuke dingen(de krenten in de pap) Ze is uitge-
nodigd voor het landelijk overleg met de minister 
en staatssecretaris voor de zorgverlening in ge-
meentes en ze maakt samen met Koningin Maxima 
deel uit van de commissie “Meer muziek in de klas” 
Heel leuk is ook dat de Koningin bij alle vergaderin-
gen aanwezig is!
Een goede toepasselijk uitspraak vindt ze die van 
Marilyn Monroe: Ï don’t mind living in a man’s world 
as long as I can be a woman in it”. Je moet zo dicht 
mogelijk bij jezelf blijven! Het gezin is erg belangrijk 
en ook dat ze achter je staan!
Met de pers moet je leren omgaan, journalisten ma-
ken vaak hun eigen verhaal! Jezelf Blijven!
Ze is verkiesbaar voor de Tweede Kamer (plek 49) 
Lijkt haar een uitdaging ook al vindt ze de gemeen-
telijke politiek erg mooi dichtbij de mensen!
Na de pauze gelegenheid tot vragen!
Jantje bedankt haar voor haar boeiende interes-
sante lezing met een boeket bloemen!
Ze deelt mee dat erop 19 april 2018 een bijeen-
komst in samenwerking met de Vr. van Nu in het 
Provinciehuis is! Ze bedankt de aanwezigen en 
graag tot ziens op de volgende bijeenkomst van 
de Culturele Commissie op donderdag 22 februari 
2018.

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

Deze praatgroep is er voor iedereen, die met 
anderen eens van gedachten willen wisselen, over 
alle mogelijke onderwerpen. Dit geldt voor zowel 
dames als heren.

Graag tot ziens in de Buddingehof



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl  

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  10 febr.  

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

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



Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  30-01-2018

Poule A
1 Ruud Bomert  280
2 Johan Klok       277
3 Paul de Vries /Alfred Vrieling       276

Poule B
1  Johan Nijboer 278  
2 Luuk Nijmeijer / Leffert Klok 277
3 Henri Jans 270
4 Ronald Lankhorst 269
5 Gerrit Figeland         266

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie schietvereniging 
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  23-01-2018

Poule A
1 Johnny Ringeling 289
2 Alfred Vrieling       281
3 Paul de Vries       279
4 Anne Jan Dunning                  265

Poule B
1  Gerrit Figeland         277  
2 Luuk Nijmeijer/ Gert Dunning 275
3 Ronald Lankhorst 273
4 Henri Jans  268

Optredens bij Café 
Centraal
De band Plork en de Aannemers en Dirty Dog spe-
len op zaterdag 17 februari 2018 bij café Centraal. 

Dirty Dog speelt stevige tot minder stevige rockco-
vers van de jaren ’70 tot nu. Van Foo Fighters tot Led 
Zeppelin en bekende klassiekers van o.a. Ram Jam, 
Aerosmith en Pearl Jam. 
Door een strakke ritmesectie, piekfijn gitaarspel 
en geweldige stem kan Dirty Dog worden gezien 
als een geoliede machine die met elk nummer het 
publiek weet op te zwepen. 

Plork en de Aannemers zijn ook geen onbekenden 
meer in het muzikale circuit. Het kwartet uitgerust 
met een metselaar, stukadoor, timmerman en een 
(B)aardige idioot hebben zich de afgelopen vijf jaar 
ruimschoots bewezen. Multi-inzetbaar op zowel 
festivals, discotheken, feesttenten of in het kleine 
café aan de haven, nergens draaien deze heren hun 
hand voor om. 
Een greep uit de afgelopen jaren: Zwarte Cross, 
Dauwpop en Dutch Valley en daarnaast nog de vele 
optredens bij 3FM, Het glazen huis, Freaknacht, 
Ekstra weekend en Stenders Late Vermaak, waarbij 
ze menig 3FM Dj vaak tot muzikale wanhoop dre-
ven. 

Aanvang 21.00 uur. De eerste band begint ook echt 
om 22.00 uur te spelen.

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 3 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 29 januari 2018.

Lijn A;
1 O Hobma & J Vedder 64,08%
2 H Middelveldt & H Tissingh 60,43
3 R Nijland & J Schuphof 59,17
4 J de Boer & G Wassing 52,92
5 G Lensen & L Tissingh 52,42
6 S Hempen & H Kuijer 51,33
7 W Flier & W Niemer 50,00
8 H & P Bennink 48,75
9 J & J Scholte Albers 47,50
10 J Bennink & L Drost 44,58
11 L Krapels & J Mansier 43,33
12 R v Ommen & M Velthuys 43,04
13 M Blaauw & K Scheper 32,58

Lijn B;
1 D & M Geel 63,54%
2 H & R Kuik 60,83
3 E Wienen & R Knippels 53,13
4 H Toet & M Vedder 52,60
5 H Reinders en G Scheper 51,67
6 T ten Heuvel & A Kreulen 48,65
7 A Flier & L Stolte 45,83
8 L Boerhof & M Brals 45,10
9 I & L vd Molen 44,27
10 H & H Hauwlo 42,19
10 R Klenee & J de Vries 42,19



Zijn er nog bouwvakkers, op zoek naar afwisselend werk ??? 
 

 
 

zoekt:   BOUWKUNDIG MONTAGE MEDEWERKER 
 

voor buitenmontage tbv. Serrebouw / veranda’s / carports 
SeGeKo is: 
 
Groeiend bedrijf met goede 
vooruitzichten, gericht op 
de particuliere markt. 
 
Een compleet 
serrebouwbedrijf van 
fundering tot stucwerk. 
 
Verandabouwer op maat 
gemaakt. 
 
Carport-producent voor 
groot en klein. 
 
Kozijnrenovatie in 
aluminium en/of kunststof. 
 
SeGeKo staat voor 
kwaliteit. 
 

Taken: 
 
Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende 
werkzaamheden, zoals: 
 
uitzetten, stellen, beton storten, metselen, 
voegen, isoleren, stukadoren, dekvloeren, 
complete afwerking, serre / dakconstructies, 
kozijnen plaatsen en beglazen. 
Kennis van CV en elektra is een pre 
Montage van veranda’s en carports 
 
Functie eisen: 
- 2 rechter handen 
- technisch inzicht 
- Wil om kwaliteit te leveren 
- Aandragen van gegevens om 
  kwaliteit en productiviteit te verbeteren 
- Collegialiteit 
- Rijbewijs B-E 
- Goede sociale vaardigheden 
  

SeGeKo biedt: 
 
- Leuke kortlopende werken 
  in klein team 
- Direct klanten contact 
- Regionaal werk  
- Enthousiaste collega’s 
- Beloning naar inzet en kwaliteit 
 
 
 
Wijze van solliciteren: 
Stuur binnen 14 dagen uw CV en 
motivatie aan:  
SeGeKo Serrebouw 
t.a.v. C.A. de Jong 
Industrieweg 12, 7949 AK  Rogat 
 
of e-mail: cadejong@segeko.nl 
 
tip!! Kijk vooraf op www.segeko.nl 
 

 

Sport Massage -  
Niet alleen voor sporters

De dagelijkse beslommeringen vergen toch veel 
van het lichaam. 

Ook een kantoorbaan of als u veel onderweg 
bent, liggen schouder, nek en rug klachten op de 
loer.
Met het gebruik van de tablets en smartphones 
nemen deze klachten toe. 

Een goede massage verbetert de doorbloeding 
van spieren, waardoor uw lichaam zich een stuk 
ontspannener aanvoelt.

Voor advies of een afspraak kunt u contact opne-
men met

Sport Massage Sandra, 
Praktijk De Kuuz’n, 
Dijkhuizen 8b Ruinerwold
Tel: 06-10637472 



Een lekkere overwinning 
voor KIOS
Zaterdagavond stonden De Waterpoort en KIOS in 
de sporthal van Sneek tegenover elkaar. Het is voor 
de tweede keer dat beide ploegen elkaar ontmoe-
ten dit zaalseizoen. 19 november jl. won KIOS is 
eigen huis met 35-26 van de Sneekers. Een doel-
puntrijk festijn wat wellicht een voorbode is voor 
deze wedstrijd. 
De Waterpoort moest het doen zonder hun topschut-
ter Martijn Barendsen. Hij zat geschorst aan de kant. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat dit voor KIOS dan 
een eenvoudige wedstrijd maakt. Want vanaf het 
begin was duidelijk dat De Waterpoort zijn huid duur 
zou gaan verkopen vandaag aan KIOS. Het begon 
sterk en binnen 4 minuten keek KIOS tegen een 2-0 
achterstand aan. De thuisploeg pakte veel rebounds 
en kon te gemakkelijk aanleggen. Het kon hierdoor 
na 6 minuten al uitlopen naar 4-1. Voor KIOS was dit 
het moment om orde op zaken te stellen. Het scherp-
te de verdediging aan door beter voor te verdedi-
gen. Hierdoor werd de druk op de schutters van De 
Waterpoort groter. Daarnaast ging het tempo in de 
aanval omhoog en werd de rebound sterker neerge-
zet. KIOS kwam in de ‘flow’ en boog de achterstand 
om naar een 4-6 voorsprong in een tijdsbestek van 4 
minuten. De Eismann/Ensing equipe probeerde door 
te stoten en al vroegtijdig de thuisploeg op de knieën 
te krijgen, maar dit lukte niet. De Waterpoort bleef 
mee scoren en dit maakte de wedstrijd erg attractief. 
Tussenstanden van 6-8, 7-9 en 9-11 geven aan dat de 
scores over en weer verliepen. 5 minuten voor rust 
kon De Waterpoort het niet meer belopen, hierdoor 
zag KIOS zijn kans schoon om het gat te vergroten. 
Met scores van Ernst Kuik, Luco Zantinge, Daniek van 
der Wal en Martijn Ziel werd de marge op 6 gezet met 
de ruststand van 11-17. 
Een goede sprint van de ploeg van Rob Verra, maar 
hij attendeerde erop dat we goed de kleedkamer uit 
moesten komen om de marge te behouden en dat 
het dan mogelijk is om de wedstrijd vroegtijdig uit 
te spelen. 
Hier gaf zijn ploeg gehoor aan. Ondanks dat de 
thuisploeg wel de score opende in de tweede helft, 
zorgden Daniek van der Wal, Rogier Nijdam en Ineke 
Slomp ervoor dat het verschil op liep naar 9 doel-
punten met de stand 12-21. KIOS bleef met tempo 
korfballen en hierdoor was het bij machte om De Wa-
terpoort geen illusie meer te geven op een overwin-
ning of comeback. Wederom ging het in het middel-

ste gedeelte van de helft de scores over en weer. Met 
scores van Janita Zantinge, Rogier Nijdam, Martijn 
Ziel en Marlissa Noord op de standen 15-22, 18-25 en 
19-28 hadden alle basisspelers meerdere doelpunten 
gemaakt. Trainer Rob Verra zag hierdoor zijn kans 
schoon om Patrick Roelevink en Janneke de Lange in 
te laten vallen voor de goed spelende Ernst Kuik en 
Janita Zantinge. Met hun inbreng stootte KIOS door 
de 30 doelpunten grens heen en kon de wedstrijd, 
zoals in de rust van verteld door Rob Verra, lekker 
uitspelen. Het bleef tempo houden en verdedigend 
scherp spelen. Hierdoor kon het de vervelende 
nasmaak van de vorige wedstrijd, waarin het nipt 
won van hekkensluiter ADOS (21-22), wegspoelen en 
werken aan het vertrouwen. De wedstrijd eindigde in 
een 24-35 overwinning voor de Spekbraanders.
 
Scores: Rogier Nijdam 10x, Daniek van der Wal 7x, 
Luco Zantinge en Martijn Ziel beide 4x, Ernst Kuik en 
Ineke Slomp beide 3x, Janita Zantinge en Marlissa 
Noord beide 2x  

Valentijns actie bij 
Stotijn notariaat 
Stotijn notariaat & mediation in de Wijk en Ruiner-
wold ziet wel iets in de datum 14-2: Valentijnsdag. 
Jouw notaris in de regio is betrokken bij veel per-
soonlijke zaken, waarbij het verstandig (en soms 
ook noodzakelijk) is, om het een en ander goed vast 
te laten leggen. Speciaal voor stellen die plannen 
hebben om binnenkort te gaan samenwonen, lan-
ceert Stotijn notariaat deze Valentijns actie. 
Wanneer men op woensdag 14 februari aanstaande 
een bespreking voor het opstellen van een samen-
levingsovereenkomst inplant op hun kantoor in de 
Wijk, dan betaalt men hiervoor slechts € 214,00. Dat 
is inclusief btw en andere bijkomende kosten. En 
dat is erg scherp, zoals men dat van Stotijn gewend 
is! De enige voorwaarde die wordt gesteld om voor 
deze kortingsactie in aanmerking te komen, is dat je 
bij ons op kantoor in de Wijk een bespreking voert 
op woensdag 14 februari aanstaande. De samen-
levingsovereenkomst kan gerust op een wat latere 
datum passeren. Wacht niet langer en maak telefo-
nisch of per e-mail een afspraak onder vermelding 
van ‘Valentijns actie’. Ga naar www.stotijnnotariaat.
nl en meld je aan via de speciale button.



Nieuwjaarsbijeenkomst 
Vrijwilligers VVN De 
Wolden
De vrijwilligers van Veilig Verkeer De Wolden kwa-
men voor hun nieuwjaarsvisite bijeen in de Steen-
berger Hoeve in Zuidwolde. Voorzitter Henk Boelen 
kon een groot aantal vrijwilligers welkom heten. Hij 
gaf een terugblik op het afgelopen jaar en bedankte 
de vrijwilligers voor hun inzet. De komende tijd 
vinden er binnen VVN, zowel landelijk als regionaal, 
enige wijzigingen in de organisatie plaats.

Na het officiële gedeelte stond er een heerlijk buf-
fet klaar en werd er gezellig deelgenomen aan een 
quiz.

Statiegeld actie COOP 
voor de Woldklimmers
Alle kleine beetjes helpen. Wij als vereniging willen 
altijd de mooiste speeltoestellen in de speeltui-
nen en de leukste activiteiten organiseren voor de 
kinderen van Ruinerwold en daar zit uiteraard een 
prijskaartje aan!
Daarom zijn we met acties als deze ontzettend blij.
Lever je lege flessen in bij COOP Koetsier en druk op 
de gele doneerknop. Dit geld gaat rechtstreeks naar 
de Speeltuinvereniging.

Weerrecord
Weer had het weer een record gescoord
de warmste dag ooit in januari gemeten
nooit eerder was er 14 graden gehoord

Weer had het weer een record gescoord
ook werd de wind weer aangespoord
stormschade experts hebben het geweten

Weer had het weer een record gescoord
de warmste dag ooit in januari gemeten

© Gerdina, www.gerdina.nl

De enige voorwaarde voor deze actie is, dat je bij ons op kantoor een bespreking 
plant op woensdag 14 februari met een van de (kandidaat-) notarissen. Om te
profiteren van deze aanbieding geef je ons, aansluitend aan deze bespreking, 
opdracht voor het opstellen van een samenlevingsovereenkomst. Maak nu een 
afspraak telefonisch of via de mail.     * incl. BTW en andere bijkomende kosten

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation

 WIJ ZIEN IETS MOOIS IN 
14 FEBRUARI 2018,  JIJ OOK?

      Eenmalig ruim € 150,-- korting!

richt dus je pijlen op woensdag 14 februari a.s. 

€ 214,--* 
Speciaal voor degenen die op korte termijn voornemens zijn te gaan

 samenwonen, een samenlevingscontract voor slechts  

Actie voor 
Valentijnsdag

En het mooiste is dat de COOP de opbrengst ook 
nog eens VERDUBBELD!!!
Dus….doneren maar!

 

 

Sinterklaas in Ruinerwold 
Het ligt alweer een poosje achter ons maar wij als organisatoren van dit feest denken 
er nog met veel plezier aan terug. 
Het eerste jaar dat we de organisatie van dit mooie kinderfeest op ons genomen 
hebben. Voordat de zomer begonnen was kwamen we voor het eerst bij elkaar en vele 
vergaderingen volgden.  
Wat willen we?Wat behouden we?Wat gaan we anders doen?  
Al snel was ons motto duidelijk: Terug naar de basis. Het feest organiseren voor wie 
het feest bedoeld is ;kinderen t/m groep 4. 
Filmpjes die spannend zijn maar niet te ingewikkeld met een goed thema. 
Een echte intocht met kinderen langs de Dijkhuizen zwaaien naar de Sint en zijn pieten 
en daarna nog een klein feestje in de Buddingehof. 
Ook het Sintrondje kreeg gaande weg steeds meer vorm. 
En wat hebben we genoten van alle kinderen die onze ideeën blijkbaar konden 
waarderen! Ons harde werken werd zowel tijdens de intocht als het Sintrondje dubbel 
en dwars beloond. 
 
Bij deze willen we Lydia Burgwal, Natasja Nijland, Tamara Maat-Ham, Ewout vd Velde, 
Ronald Buld en alle vrijwilligers, ondernemers en stichtingen die ons geholpen hebben 
dit feest mogelijk te maken ontzettend bedanken! 
 
 
Statiegeld actie COOP 
Alle kleine beetjes helpen. Wij als vereniging 
willen altijd de mooiste speeltoestellen in de 
speeltuinen en de leukste activiteiten 
organiseren voor de kinderen van Ruinerwold en 
daar zit uiteraard een prijskaartje aan! 
Daarom zijn we met acties als deze ontzettend 
blij. 
 
Lever je lege flessen in bij COOP Koetsier en 
druk op de gele doneerknop. Dit geld gaat 
rechtstreeks naar de Speeltuinvereniging.  
En het mooiste is dat de COOP de opbrengst 
ook nog eens VERDUBBELD!!! 
 
Dus….doneren maar! 
 
 
 
 
 
 



Ruinerwold verliest 
terecht van VKW
Na een flinke winterstop vol zaal- en oefenactivitei-
ten mocht Ruinerwold zondag de competitie weer 
hervatten. Het heeft de winter prima weten door te 
komen door een plek in de halve finale van het Pro-
tos Weering zaalvoetbaltoernooi te bereiken en door 
oefenduels tegen Wacker (6-2 winst) en FC Meppel 
(5-1 verlies) af te werken.

Zondag ging het er weer echt om en met VKW trof 
Ruinerwold direct één van de titelkandidaten. Na 
een prima busreis in de schitterend tot kroeg ver-
bouwde bus van Huisman stonden de ploegen om 
14.00 uur aan de aftrap. VKW liet direct zien waarom 
het een titelkandidaat is en in het eerste kwartier 
kreeg de thuisploeg de ene grote kans na de andere. 
De erkende topschutters Willems en Nijstad hadden 
het vizier echter nog niet op scherp en zodoende 
bleef een tijd 0-0. Helaas werd de ban na een dik 
half uur spelen toch gebroken nadat Gerding met 
een voorzet bij de eerste paal Willems bediende: 1-0. 
Ruinerwold had nog geen kansen weten af te dwin-
gen, maar kwam enkele minuten na dit doelpunt 
toch terug in de wedstrijd. Loof werd net binnen de 
16 meter van achteren op de enkel geraakt en de bal 
ging op de stip. Telkamp ontfermde zich over de bal 
en schoot onberispelijk raak 1-1. Hoewel VKW voor 
rust nog enkele goede kansen kreeg, gingen beide 
ploegen met een 1-1 tussenstand aan de thee.

In de tweede helft enigszins hetzelfde spelbeeld. 
VKW creëerde goede kansen, maar toonde zich zwak 
in de afronding. Ruinerwold probeerde er op de 
counter wel gevaarlijk uit te komen maar van een 
beslissende actie of een goede eindpass kwam het 
niet. Na een dik uur spelen was het VKW dat weer 
voorsprong kwam. Een hard schot van verdediger 
Gerding werd lichtelijk van richting veranderd en liet 
de uitstekende keepende Knol kansloos: 2-1. VKW 
probeerde zo snel mogelijk de 3-1 te maken, om zo 
de wedstrijd te kunnen beslissen. Dit wilde echter 
niet lukken en zodoende bleef het nog lang span-
nend, ondanks uitblijvend gevaar van Ruinerwold. 
De overwinning kwam uiteindelijk niet in gevaar 
voor VKW en in de blessuretijd werd het duel dan 
toch helemaal beslist. In een counter vertrok Willems 
richting het doel van Knol en behield het overzicht. 
Nijstad mocht zodoende de bal binnenschuiven en 
besliste de wedstrijd met 3-1.

Hoewel Ruinerwold geen minuut verzaakte, mocht 
het geen aanspraak maken op meer dan een duide-
lijke nederlaag. Volgende week staat echter alweer 
een nieuwe kans op het programma. Dan speelt Rui-
nerwold thuis tegen koploper Stadskanaal. Wellicht 
zit er tegen Stadskanaal wederom een stunt in, net 
zoals tegen Valthermond vlak voor de winterstop. 
Een 5-1 overwinning zoals in de nacompetitie van 
het seizoen 2003/2004 zal ongetwijfeld erg moeilijk 
worden en dat André Kok weer een doelpunt mee zal 
pikken is ook niet waarschijnlijk. Desalniettemin mag 
een mooie wedstrijd verwacht worden en graag zien 
we u langs de lijn en na afloop in de kantine.

Nieuws van de 
Woldklimmers
Speeltuin Ruinerwold Zuid

Ruinerwold krijgt er nog een speeltuin 
bij!
Op dit moment is de ontwikkeling van woningen op 
het plan Ruinerwold Zuid in volle gang. Samen met 
een aantal toekomstige bewoners is speeltuinver-
eniging De Woldklimmers aan het nadenken over de 
inrichting van het middenterrein van dit nieuwbouw-
plan. De eerste ideeën zijn er al. De volgende stap 
is het maken van een ontwerp waarin de ideeën tot 
uitdrukking gaan komen.
We willen het terrein speels en glooiend gaan in-
richten met volop ontdekplekjes voor de kinderen, 
maar ook ontmoetingsruimte voor de toekomstige 
bewoners. Strak, maar toch natuurlijk! Dat is de stijl 
waaraan het ontwerp moet voldoen.

Heb je als toekomstige bewoner ideeën of wil je aan-
sluiten bij het realiseren van de plannen? Dan kun 
je je melden via dewoldklimmers@hotmail.com Of 
bellen met Ingrid Zwiers 0612209683

Palmpaastocht
Zaterdagmiddag 24 maart organiseren we weer de 
Palmpaastocht.
Voorafgaand aan de optocht kan er gezellig geknut-
seld worden en natuurlijk is de paashaas er ook 
weer bij!

Verdere informatie volgt nog!


