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Volgend nummer 
verschijnt 

8 maart
Kopij inleveren voor 3 maart 

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

60+ in het verkeer7
maa r t

60+ Plussers kunnen verkeerskennis 
opfrissen
De veranderingen in het verkeer gaan snel. Het is 
daarom goed om de kennis op dit gebied te testen. 
VVN De Wolden en VVN Hoogeveen bieden daarom 
op 7 maart in Pesse en op 21 maart in Ruinerwold 
de gelegenheid om deel te nemen aan een rijvaar-
digheidsdag. 
De deelnemers moeten 60 jaar of ouder zijn en 
inwoner van de gemeente De Wolden of gemeente 
Hoogeveen zijn. Op deze dag wordt er ook een rit in 
uw eigen auto gemaakt, onder begeleiding van een 
erkende rijinstructeur. U krijgt advies over uw rijge-
drag zonder dat dit consequenties heeft voor het 
rijbewijs. Daarnaast kunt u uw gezichts- en gehoor-
vermogen testen. Tevens is er een reactie test voor 
de deelnemers en krijgt u een lunch aangeboden. 
Voor dit alles wordt een bijdrage gevraagd.  
Voor inlichtingen en opgave, vóór 27 februari a.s., 
kunt u mailen of bellen naar: maryhenk@home.nl 
of 0522-481630.

NL Doet en de 
Karstenhoeve
Het Oranjefonds organi-
seert op 10 en 11 maart  
2017 weer NL Doet, de 
grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NL Doet 
stimuleert iedereen om een (dag)deel de handen 
uit de mouwen te steken.

Museumboerderij De Karstenhoeve heeft zich 
hiervoor ook aangemeld. Op zaterdag 11 maart 
zijn vrijwilligers welkom om te komen helpen bij 
verschillende klussen. We beginnen om 09.00 uur. 
Vele handen maken licht werk.  Lijkt het u leuk om 

Zonnebloem de Wolden 
heeft een fantastische 
middag
Zaterdag 4 februari j.l. Hebben de deelnemers van 
Zonnebloem de Wolden genoten van De toneel-
voorstelling Festival der fantasten opgevoerd door 
toneelvereniging Udi uit Veeningen.

De voorzitter kon naast een goed gevulde zaal van 
het dorpshuis in Veeningen  een groot aantal deel-
nemers van de Zonnebloem  welkom heten.
Op humoristische wijze werd ook hier duidelijk ge-
maakt dat drank meer kapot maakt dan je lief is.

Het stuk uit het Duits vertaald werd veelal in het 
Drents gespeeld en mede daardoor voor het publiek 
een en luchtig spel om naar te kijken.
Fantastisch gespeeld met voor velen een rol op het 
lijf geschreven.

De deelnemers van De Zonnebloem de Wolden 
kunnen terug kijken op een heerlijke ontspannen 
middag en zeker voor herhaling vatbaar.

 
 
                 
                       

een (dag)deel bij de Karstenhoeve aan deze actie 
mee te doen dan kunt u zich opgeven via info@
karstenhoeve.nl of via de site van NL Doet.  Voor 
eten en drinken wordt gezorgd!  We zien u graag op 
11 maart.



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508
Landbouwdieren: 0522-238528
Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038
Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl
E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:

9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl
TIP-Ruinerwold, m.i.v. 1 mei geopend van: dinsdag 
t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 – 12.00 uur, ook bereikbaar via 0522-482255 of 
info@touristinforuinerwold.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

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

 ➜ 24 februari KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
kantine KIOS

 ➜ 24 februari Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 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

Kerkdiensten 26 februari 2017
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds. v Rijswijk
15.30 uur ds. Sollie
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur kand. M. Sandijk

Kerkdiensten 5 maart 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. W.A.D. Pastoor
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. v. Tuil
15.30 uur ds. v Rijswijk

Kerkdiensten 8 maart 2017 biddag voor 
het gewas

Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. Dunnewind



Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

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

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

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

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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

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

06-83212071



Het is niet alleen de plantenwereld waar men zich bezig 
houdt met het kweken van andere rassen en variëteiten, 
ook met dieren is men voortdurend en doelbewust actief 
met kweken en telen van nieuwe soorten. De veehouderij 
is in dit verband wel het duidelijkste voorbeeld, maar 
ook siervissen, kleur- en zangkanaries, honden en kat-
ten horen in deze sector thuis. Merkwaardig is dat de 
wetenschap eigenlijk pas vrij laat “ontdekt” heeft dat ook 
mensen in rassen zijn in te delen. Toen dat inzicht veld 
won was meteen het hek van de dam. Hele scheepsladin-
gen etnologen stortten zich op wat zij primitieve volken 
noemden en begonnen te beschrijven en te meten. Huid- 
en haarkleur, soort haar (krullen of sluik) lichaamslengte,  
schedelindex: brachycefaal of dolichocefaal (langwerpig 
of breed, van belang voor de schedelinhoud) en de neus-
index: de verhouding van lengte en breedte van de neus. 
Op basis daarvan werden uitgebreide theorieën ontwik-
keld over de oorsprong van de mensheid en de wijze 
waarop ze zich over de aarde heeft verspreid. Dat varieer-
de van centraal Azië, het gebied tussen Eufraat en Tigris 
om tenslotte min of meer te concluderen dat de eerste 
mensen in Afrika gezocht moesten worden. Daar werden 
onder andere in grotten skeletonderdelen gevonden die 
vermoedelijk toebehoord hadden aan  de eerste rechtop 
lopende apenrassen waaruit  uiteindelijk de huidige men-
sensoort, de homo sapiens, zich ontwikkeld heeft.
Allemaal erg belangrijk, maar wat weten we nu eigenlijk? 
Dat er drie hoofdrassen zijn: het europide, het mongoloïde 
en het negroïde hoofdras, met elk tientallen onderverde-
lingen in subrassen, die zich vermoedelijk in een drietal 
“golfbewegingen” over de planeet hebben verspreid. 
Klimatologische veranderingen hebben daarbij  waar-
schijnlijk een grote rol gespeeld maar steeds hebben 
mensen zich weten aan te passen aan de andere leefom-
standigheden. Nieuwkomers dreven voorgaande volken 
voor zich uit tot die tenslotte niet verder konden, vanwege 
woestijnen of oceanen. Dat heeft geleid tot de theorie dat 
dit de oorzaak is van de wereldwijde verspreiding van het 
europide, lees: blanke ras. Op school hebben we geleerd 
over de grote volksverhuizing, omstreeks het jaar 400. De 
volken die in Europa terecht waren gekomen min of meer 

op de vlucht voor de opdringende volken uit het oosten, 
zaten in zeker zin  in een blindzak  en hadden geen andere 
keuze dan de zee op te trekken: dat hebben de Noorman-
nen dan ook gedaan met als gevolg dat ze ver voor Colum-
bus in Amerika aankwamen. Dat die ontdekking feitelijk is 
vergeten is merkwaardig maar misschien te verklaren uit 
de verminderde druk omdat de pest en andere epidemi-
sche ziekten hele volksstammen decimeerden. 
Feitelijk is de wereld dus noodgedwongen ontdekt, maar 
toen men eenmaal in de gaten had dat er elders op de 
aardbol veel te halen viel hebben onze voorouders er 
geen gras over laten groeien. Met als triest gevolg dat 
de westerse cultuur te vuur en te zwaard werd verspreid 
en een overheersende rol ging spelen en nog speelt in 
grote delen van de wereld. Hele volken werden letterlijk 
uitgeroeid en daarmee vaak ook  hun cultuur. Als reden 
daarvoor werd aangevoerd dat de westerse cultuur 
hoog verheven was boven die van de heidenen. Zending 
en missie kregen tot taak daar “verbetering” in aan te 
brengen door middel van bekering. 
Er zijn natuurlijk pluspunten aanwijsbaar waar de komst 
van de westerse cultuur een zegen was, zoals de gezond-
heidszorg, maar verbijsterend is de arrogantie waarmee 
een en ander gepaard ging. De veroverde gebieden en 
de daar levende bevolking werden gekoloniseerd wat 
vooral betekende dat het blanke ras superieur was, op 
ieder gebied. Het bestuur, de rechtspraak. de economie 
werden op westerse leest geschoeid op grond van het 
recht van de sterkste.
De kapitale blunder in het geheel was dat men ras en cul-
tuur door elkaar haalde. Tot op de huidige dag is dat de 
kern van alle problematiek rond rassendiscriminatie. Ie-
mand met een donkere huid is in onze westerse samenle-
ving per definitie in een nadelige positie. Opvallend is wel 
dat ondanks alle wetenschappelijke kennis van rassen er 
op menselijk gebied  geen enkel systeem bestaat.
Nou ja, als volken van verschillende rassen met elkaar in 
contact komen wordt er soms gevochten, maar ze gaan 
altijd vrijen.
 
Kees van Klaverden.

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN 

Vroeger, en heus nog niet zo lang geleden, waren er in de winkels vrijwel uitsluitend witte kippeneieren. Die werden 
gelegd door witte leghorns, een hoenderras, die je nogal eens ziet afgebeeld op schilderijen met landschappelijke 
taferelen als onderwerp. Die had je toen nog. Om onbekende redenen hebben die witte kippen met hun witte eieren 
het af moeten leggen tegen bruine kippen met bruine eieren. Bij voorbeeld Barnevelders, maar er waren en zijn 
tientallen soorten bruine kippen. Waarom die ineens de voorkeur kregen van de consumenten is niet duidelijk maar 
dat is geen zeldzaamheid: raapstelen en postelein zijn tegenwoordig  niet of nauwelijks in de groenteafdeling van 
supermarkten te vinden, waar kiwi’s en avocado’s een plaatsje hebben gevonden naast jonagolds, een kruising van 
de appelrassen jonathans en golden delicious. De afdeling groente en fruit is over het algemeen een voorbeeld van 
de activiteiten van de kwekers en telers in deze sector van de tuinbouw. Zij waren op zoek naar bij voorbeeld appels 
met een betere smaak, minder gevoelig voor ziekten, hogere opbrengst en kleiner verbruik van bestrijdingsmidde-
len, die tegenwoordig “gewasbeschermingsmiddelen” heten .Door kruising en selectie is men bij de productie van  
voedingsmiddelen constant op zoek naar betere soorten, die eigenschappen van verschillende rassen verenigen. 
Ook de omstreden techniek van genetische modificatie is actief op dit terrein maar het gaat te ver om hier dieper op 
in te gaan. Overigens: de Nederlandse bollenkwekers hebben internationaal een geweldige reputatie opgebouwd 
bij het ontwikkelen van nieuwe variëteiten van tulpen, narcissen, hyacinten, gladiolen, amaryllissen en andere 
gewassen zoals krokussen en blauwe druifjes die in de wereld van de sierteelt als “bijgoed” worden betiteld 

Rassen



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Nu verkoop van:

- Strooizout
- Sneeuwschuivers

-  Strooisel (ook voor uw huisdieren)

Snelle levering van:
- Tuingereedschap
- Landbouwgereedschap
- Speelgoed

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

VOOR 16.00 UUR 

BESTELD, IS MORGEN 

IN HUIS

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 



Drents Kampioen uit 
R’wold
Anna-Sophie Huisman (lid van de Woldruiters) is Drents 
Kampioen geworden in de klasse D/Z2 indoor 2017. 
Afgelopen zomer werd ze al  Drents Kampioen outdoor 
2016.
Zij moest zich 28 jan selecte-
ren in Bronneger om finale te 
mogen rijden in Emmen, ze 
won de proef met ruim 70%.
11 febr moest ze een proef 
rijden en een kür op muziek. 
Deze procenten werden bij 
elkaar opgeteld en hierbij 
werd Anna-Sophie Drents 
Kampioen. Ze mag Drenthe 
nu gaan vertegenwoordi-
gen op 4 maart op het NK in 
Ermelo.

De eierautomaat
Wie kent niet de eierautomaat van pluimveebedrijf 
Ekkelkamp aan de Weidenweg of heeft er wel eens 
eieren gehaald! Witte of bruine, per doosje of per 
treetje, de eieren weten hun weg te vinden naar de 
consument. Het is inmiddels zo’n groot succes dat 
er een extra automaat bij werd geplaatst. 
Het zijn vooral wandelaars en fietsers die weg naar 
de eierautomaat weten te vinden. Daarom vonden 
Freek en zijn partner Lyda Roozeboom dat er een 
punt gecreëerd moest worden, waar wandelaars 
en fietsers de mogelijkheid hebben om even uit te 
rusten. Naast het huis werd een fraaie kapschuur 
gebouwd. Freek: ‘Bij ons hebben wandelaars en fiet-
sers de mogelijkheid even uit te rusten. En op basis 
van zelfbediening kunnen rustpuntbezoekers een 
kopje koffie- thee- cup a soup of fris drinken. Tevens 
kan er gebruik gemaakt worden van het toilet’.  
Behalve dat is sinds kort ook de prachtig nieuwe 
website online. Op www.eierautomaat-ruinerwold.
nl is alle informatie over het bedrijf te vinden. 
Freek Ekkelkamp kocht het bedrijf in 1992. Toen 
stond er een stal voor ruim 50.000 kooikippen. Een 
aantal dat bijna verdubbeld is. Bijna 90.000 scharrel-
kippen zorgen er op dit moment voor dat productie 
niet stokt. zes dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur 
kunnen klanten terecht kunnen voor verse eieren.

Op het pluimveebedrijf verloopt bijna alles volau-
tomatisch. Alle eieren komen via de lopende band 
terecht in een sorteermachine. Waar de eieren in 
treven worden gestapeld op een pallet. ‘Door het 
op deze manier te doen kunnen wij het grotendeels 
alleen af, en hebben we geen personeel nodig’. Wel 
hebben Freek en Lyda extra hulp in het weekend als 
het doorgaans wat drukker is. ‘Deze jongen loopt hier 
al jaren, kent alle ins en outs van het bedrijf. Handig 
als ik zelf een keer weg ben, want er is natuurlijk meer 
in het leven dan alleen werken lacht Freek’.

Het zijn weliswaar lange dagen voor de ondernemer 
. Van s ’morgensvroeg 
tot s ’avonds het laatste 
rondje door de schuur, 
maar Freek haalt er nog 
altijd voldoening uit. 
‘Ook na twintig jaar is 
het nog steeds leuk om 
te doen. De diversiteit, 
tussen de dieren, con-
tacten met klanten die 
langs komen, toeleve-
ranciers en het hande-
len dat maakt het heel 
afwisselend’.

Winterfeest bij het IKC
Afgelopen dinsdag 7 februari organiseerde de BSO van Kind-
centrum Ruinerwold een winterfeest. Het was een feest voor 
alle kinderen van 4-12 jaar uit Ruinerwold en omstreken. 
De kinderen werden na schooltijd ontvangen met een 
beker ranja en een lekker koekje, daarna werden de 
kinderen verdeeld in twee groepen. Elke groep ging met 
een medewerkster van het 
kindcentrum mee.
Per groep konden de kin-
deren vogelvoer maken. 
Deze activiteit bestond uit 
het rijgen van pinda’s aan 
een touw of een closetrol 
insmeren met pindakaas 
en dan door de zaadjes 
rollen. Binnen konden er 
ook mooie kleurplaten 
worden gekleurd en wie het leuk vond kon zich verkleden 
als sneeuwpop om vervolgens op de foto gezet te worden.
Buiten was er een parcours uitgezet met loopski’s. In 
groepjes van twee werd er gestreden wie er als eerste bij 
de finish was. Daarnaast was er een winter estafette spel 
met handschoenen, muts en een sjaal. Dat was wel een 
spannende wedstrijd!
Bij een winterfeest hoort natuurlijk ook sneeuw en wat 
een leuke verassing was dat toen het die middag ging 
sneeuwen.
Na afloop van alle activiteiten werden de vuurkorven 
aangestoken en konden de kinderen broodjes bakken en 
marshmallows roosteren boven een echt vuur. Dit was 
voor veel kinderen het hoogtepunt van de middag. 
Kortom, een zeer geslaagd winterfeest waar wij als team van 
kindcentrum Ruinerwold met veel plezier op terugkijken.



T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

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

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

 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

•	 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



Kios weet nu 
wel te winnen 
van Refleks
Om de druk op de koploper te houden moest Kios 
vandaag winnen van de nr 6 van de competitie, 
Refleks. In eigen huis werd speelde het nog 24-24 
gelijk tegen deze lastige tegenstander. 
Voordat deze wedstrijd in Rijswijk begon, moest het 
tweede spelen tegen de reserves van Refleks. In een 
moeizame wedstrijd wisten de Spekbraanders in de 
tweede helft op juiste moment een gaatje van 5 doel-
punten te slaan en legde daarmee Refleks 2 plat. Met 
een eindstand van 14-19 worden belangrijke punten 
mee genomen. Want ook Kios 2 staat op de 2e plek 
en heeft nog uitzicht om de titel te behalen.
Na deze partij was het tijd voor het 1ste team van 
Kios. Kios wilde direct druk leggen op de Rijswijkers. 
Dit lukte wel maar hierdoor werden her en der ook 
wat foutjes gemaakt. Na een sterke opening 0-2, 
kwam Refleks weer terug tot 2-2. Dit was gelijk het 
beeld wat de gehele wedstrijd zo zou blijven.
Kios maakte een gaatje (6-8), Refleks kwam weer te-
rug (8-8). 5 minuten voor rust leidde Kios nog riant 
met 8-12, maar liet het wederom Refleks weer terug 
komen naar 11-12. In de laatste seconden voor 
de rust kreeg Kios nog een strafworp mee, deze 
benutte het en ging het toch met een marge van 2 
doelpunten verschil de rust in (11-13). 
Na de pauze startte Kios weer sterk. Het scoorde 
gelijk 2x en had weer een mooie marge van 4 doel-
punten, 11-15. Kios probeerde vervolgens met alle 
macht door te drukken, maar had het wat pech in 
de afronding. Refleks kwam weer terug en binnen 6 
minuten werd deze voorsprong gelijk getrokken naar 
15-15. Wat de Eismann/Ensing equipe goed deed 
is om niet angstig en overhaast te gaan korfballen. 
Hierdoor was het wel in staat om telkens op de juiste 
momenten de voorsprong te nemen, 15-16, 15-17. 
De paars/zwarten uit Rijswijk knakten maar niet en 
kwamen wederom terug naar 18-18. Kios merkte dat 
de tank aan het leegraken was bij de tegenstander en 
zetten de Ruunerwoldigers nogmaals aan. 4 doel-
punten binnen 3 minuten met nog 10 minuten voor 
tijd leek eindelijk de genadeslag, 18-22. Nog eenmaal 
speelde Refleks voor de punten in strijd om degrada-
tie. Het scoorde 2x, 20-22, maar 3 doelpunten vervol-
gens op rij van Kios was te veel voor de thuisploeg. 3 
minuten voor tijd kwam Ernst Kuik binnen de lijnen 
voor Frank Wagter om de wedstrijd definitief op slot 
te gooien. Dit deed hij vakkundig, want hij gooide de 
laatste 2 doelpunten erin, 21-27. 
Kios blijft hierdoor nog steeds in race om het kampi-
oenschap. Het staat wel 4 punten achter op koplo-
per OWK. Kios moet hopen op een misstap van deze 
ploeg om het vervolgens in eigen huis in de laatste 
wedstrijd de stand gelijk te trekken. 

Doelpunten: Janita Zantinge 6x, Judith Nijdam 5x, 
Luco Zantinge 4x, Martijn Ziel en Janneke de Lange 
beide 3x, Rogier Nijdam, Hilde Tabak en Ernst Kuik 
allen 2x 
Volgende week speelt Kios 2 thuis tegen Exakwa 2 
op zaterdagmiddag om 16.45 uur. Op zondag treft 
Kios 1 ALO 1 om 15.45 uur in sporthal de Buddinge-
hof

KIOS (R) zoekt een 
korfbaltrainer
Korfbalvereniging KIOS uit Ruinerwold zoekt met 
ingang van het nieuwe seizoen (2017/2018)  een 
trainer/coach voor KIOS 2. De aan te stellen trainer 
wordt in samenwerking met de nieuw aangestelde 
hoofdtrainer Rob Verra voornamelijk belast met 
training en coaching van KIOS.
KIOS is een gezellige en ambitieuze vereniging. De 
selectie bestaat uit een mix van ervaren spelers en 
jeugdig talent. KIOS 1 kwam de afgelopen jaren 
respectievelijk uit in de overgangsklasse en speelt 
nu in de top van de 1e klasse. KIOS 2 speelde de 
afgelopen jaren wisselend in de reserve 1e en 2e 
klasse. Het team komt nu uit in de reserve 2e klasse 
en strijdt nog volop mee voor het kampioenschap 
en promotie naar de reserve 1e klasse. 

Profiel van de trainer/coach:
• Sociaal vaardig persoonlijkheid
• Wil graag (jeugdige) mensen veel leren in een 

prettige sfeer
• Denkt ook in het belang van de vereniging
• In goede samenwerking met de hoofdtrainer zelf-

standig verantwoordelijk voor het team KIOS 2
• Regelmatig overleg met de Technische Commis-

sie (TC) en andere trainers binnen de vereniging 
KIOS biedt een leuke vergoeding en de gelegenheid 
om een trainerscursus te volgen. 

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met 
één van de TC leden: 
Chantal Snijder 06-48759536 of  
Ard Nijdam 06-83986688

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

Collecte Hersenstichting
Namens de Hersenstichting heel hartelijk dank aan 
alle gulle gevers en vrijwilligers voor jullie bijdrage. 
Samen hebben we het mooie bedrag van €1681.77 
opgehaald. Hiervoor hartelijk dank. 
Geesje van den Berg



          Onafhankelijk
  Hypotheekadvies bij uw
     Hypotheekspecialist!
               De Wolden  Financiële Dienstverlening

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

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

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

Wij zijn ook zelfstandig
               adviseur van de 

Museumboerderij De Karstenhoeve wil op 
4 zaterdagen in 2017 de werkzaamheden en 
gewoonten uit het begin van de vorige eeuw 
weer laten zien aan de bezoekers onder de 
naam “Boerendrokte”. De boerderij komt dan 
echt weer tot leven, omdat allerlei bezigheden 

weer worden getoond, zoals koperpoetsen, zende haren, dorsen met de 
vlegel, het draaien van touw, knieperties- en pannenkoekenbakken, wassen 
in de tobbe met een wasbord en wringer en pulleborstelen.
Ruim 30 vrijwilligers zullen telkens de verschillende rollen vervullen, zoals die 
van dienstmeid, knecht, hereboer, veekoopman, dokter, kalverschetser  en 
monsternemer. 

Om deze bijzondere dagen tot een succes te maken zijn we op zoek naar:
- mensen, die in een rol willen vervullen (vaardigheden met de 

werkzaamheden zijn voor veel rollen belangrijker dan het kunnen 
toneelspelen); ook aan jonge meiden en jongens is behoefte.

- kleding uit de eerste helft van de vorige eeuw (in bruikleen), zoals 
broeken, petten, klompen  en kielen voor de knechten, maar ook  kleding 
voor de dienstmeiden, zoals schorten, kielen en witte mutsen. 

Kunt u ons van dienst zijn, neem dan contact op met een van onderstaande personen:  
Petra Nieuwenhuis (tel. 481447), Ina Slomp (tel. 481889),  Elly Remmelts (tel. 481319),  
Jan Oosterhuis  (tel. 482507) of  Frans Bork (tel. 481848).  
Mailen kan natuurlijk ook naar info@karstenhoeve.nl. 

HEB JE JAREN  
 GESTUDEERD

WORDT GEZOND  
BOERENVERSTAND WEER HIP

 
 
                 
                       

 



Dat wat is
Dat

wat was
te laten wezen

wat het geweest is
Gisteren

Dat
wat is

te laten zijn
wat het nu is

Vandaag

Dat
wat komt

te laten komen
zoals het zal komen

Morgen

Uit: Wat was, wat is geweest
© Gerdina, www.gerdina.nl

Grandioos concert in 
Blijdenstein
Zondagmiddag 5 februari heeft het publiek in de  
bomvolle kerk Blijdenstein in Ruinerwold genoten 
van het optreden van zes koren. Dit zijn allemaal 
koren die onder leiding van dirigente Trijnie de 
Boer zingen. Het kerkkoor Con Amore uit Ruiner-
wold, drie vrouwenkoren uit Uffelte, Ruinerwold en 
Ruinen, de zanggroep Intermezzo uit Ruinerwold en 
het Havelter Mannenkoor de Brincksanghers.
Trijnie de Boer dirigeert niet alleen alle koren,  maar 
begeleidt ze ook op piano. Voor de opening van het 
concert kondigt ze aan dat het een mooi en afwis-
selend concert beloofd te  worden met een grote 
afwisseling van muziek. Kerkmuziek van Bach tot 
Verrips, volksliederen, popsongs, klassieke stukken 
en evergreens. En het concert  heeft alle verwach-
tingen overtroffen.
Om drie uur bijt Con Amore, opgericht in 1925, de 
spits af met Veni Jesu en sluit af met het prachtige 
lied Lead me Lord, met begeleiding van organist 
Harry Bosma. 
Vervolgens het kleine vrouwenkoor D.E.O.S. uit Uf-
felte met Meneer de Bruin en Mother how are you 
to day. De 11 dames boeien het publiek met mooie 
zang en ze verdienen eigenlijk dat meer enthousi-
aste dames uit Uffelte zich aansluiten bij dit koor.  
Dan het vrouwenkoor uit Ruinen, bestaande uit 
25 leden. Ze zingen  vol overgave Liebes Mädschen 
van Mozart en Ik heb een droom van ABBA. Petje af en 
verdiend applaus. De dames maken plaats voor het 
vrouwenkoor uit Ruinerwold. Het koor is opgericht 
in 1940 en de contributie bedroeg toen één gulden 
per jaar. Dat is nu zeker meer. Maar dit tempert het 
enthousiasme niet als ze beginnen met Que Sera, be-
kend van Doris Day. Het derde lied wordt Vinkenlied.   
Vervolgens treden de drie vrouwenkoren gezamen-
lijk op met Het vrouwen van Nu lied en Du schwarze 
Zigeuner. De inzet van Trijnie om deze koren geza-
menlijk te laten zingen wordt rijkelijk beloond.
Er is geen pauze, maar het concert wordt even 
onderbroken door organist Harry Bosma met de 
vertolking van het indrukwekkende Power of Life.
Het tweede gedeelte van het concert begint met een 
optreden van het Havelter Mannenkoor de Brinck-
sanghers. Ze bestaan bijna 35 jaar en zingen nu 7 jaar 
onder leiding van Trijnie. Ze openen met hun lijflied 
The way old friends do van ABBA en krijgen een ovati-
oneel applaus na het zingen van You were always on 
my mind met de fantastische solist Piet de Rover.   
Na dit optreden volgt als laatste Intermezzo . Het 
koor bestaat 20 jaar met een bezetting van 4 heren 
en 7 dames. Het is Trijnie’s  eerste zangroep en is 
ook een vriendenclub geworden.  Ze zingen  Motet 

van Verrips en besluiten met  Agnus Dei. Het gezeg-
de klein maar fijn is hierbij van toepassing.
Het prachtige concert wordt afgesloten met een 
gezamenlijk optreden van alle koren met Hallelujah  
van Leonard Cohen. Het is  een passend slot in deze  
sfeervolle oude kerk van 1151. Het mag worden 
ervaren als een ode aan Trijnie. Volledigheidshalve 
willen we de bijdrage noemen van de pianisten 
Harmke Kloosterziel en Tieme Klomp.
Het dankwoord wordt namens de koren uitgespro-
ken door Jan Hofman en Ineke Scheeper. Trijnie 
krijgt niet alleen veel lof toegezwaaid , maar ook 
bloemen en een ovationeel  applaus van het pu-
bliek. Het unieke concert is een kroontje op het 
werk van deze talentvolle dirigente. En het stra-
lende gezicht van koster Tetsje Zijlstra verraad ,dat 
ook hij heeft genoten in zijn volle kerk. We horen 
van verschillende bezoekers als ze naar huis gaan: 
“Tjonge wat hebben we een mooie middag gehad”.

Brincksangher  Gerrit Kuik                                                 





Thema avond GroenLinks
Op maandag 27 februari organiseert GroenLinks een the-
ma avond met als onderwerp ‘Mobiliteit in de Wolden’. 
Dhr. Jan van Selm, directeur van publiek vervoer Gronin-
gen/Drenthe zal op deze avond iets komen vertellen over 
de ontwikkelingen in het personenvervoer. We kennen 
allen de grote, vaak lege bussen, maar er zijn ook veel 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vervoer. Wat 
doe je met het vervoer in een grote plattelandsgemeente 
als de Wolden? Hoe kunnen we inspringen in andere 
manieren van vervoer in combinatie met het inzetten 
van fietsen of auto’s? Wat kan de gemeente hier voor rol 
in spelen? We willen het vervoer betaalbaar houden en 
kijken ook vooral naar de duurzaamheid.  De spreker legt 
uit hoe het vervoer in onze provincie er op dit moment 
uit ziet. Daarna wordt er aandacht besteed aan andere 
vormen van vervoer en kan er ook in discussie worden 
gegaan. De avond begint om 20.00 in dorpshuis Buddin-
gehof , Dijkhuizen 66, 7961AM Ruinerwold. Rond 21.15 
uur is het afgelopen onder het genot van een kopje koffie 
of thee. U ben allen van harte uitgenodigd. 

Femmigje Karstenstichting 
heeft ANBI-status
De Belastingsdienst heeft de Femmigje Karsten-stichting 
(FKS) uit Ruinerwold aangewezen als “algemeen nut 
beogende instelling”.
De stichting ondersteunt projecten op het gebied van 
de gezondheid  in de ruimste zin van het woord in het 
grondgebied van de voormalige gemeente Ruinerwold. 
Enkele recente voorbeelden hiervan zijn bijdragen voor 
sportkleding voor basisschoolleerlingen, de AED’s, een 
grootbeeld TV, parasols en bloembakken voor ’t Vonder, 
een invalidentoilet in de NH-kerk en een automatische 
toegangsdeur voor dorpshuis De Kolonie.
Femmigje Karsten, een voormalig inwoonster van Rui-
nerwold, heeft  uit waardering voor de werkzaamheden 
van het Groen Kruis Ruinerwold een legaat nagelaten 
aan deze organisatie.  Bij de opschaling tot een provinci-
aal Groene Kruis is de Femmigje Karstenstichting opge-
richt en is het bedrag van het legaat beschikbaar voor de 
doelstelling van de stichting.
Sinds de oprichting van de Femmigje Karstenstichting 
zijn er al heel veel projecten  van plaatselijke organisa-

Vrouwen van nu Oosteinde
Bijeenkomst van 15 februari 2017
Rieka opende de avond door uitleg te geven over de 
Doe-Avond en heette  de gastsprekers van vanavond 
van harte welkom. Onze kennis van de verkeersregels en 
hoe goed we op de hoogte zijn van veranderingen in het 
verkeer werd later op de avond getest. 
Eerst  volgde het verslag van de vorige bijeenkomst en 
kwamen alle mededelingen en ingekomen post te sprake.
Na de pauze werd onze kennis van de (nieuwste) ver-
keersregels stevig op de proef gesteld door dhr. Jaap Lu-
cassen  van Autorijschool Lucassen uit Ruinerwold. Ook 
dhr. Boelens van Veilig Verkeer Nederland was aanwezig.
We maakten eerst zelf een test van 40 vragen van het 
CBR. De bespreking van de vragen leverden ons veel 
nieuwe inzichten op. Jaap wist ons tot laat op de avond 
te boeien met zijn verhalen, kennis en ervaring met  de 
verkeerregels en verkeerssituaties die we in de dagelijkse 
praktijk tegen kunnen komen op de Nederlandse wegen. 
Hij waarschuwde ons om als vrouw te blijven rijden! In 
de praktijk maakt hij regelmatig mee dat we het auto-
rijden graag aan de man over laten. Het gevolg kan zijn 
dat we in een situatie terecht kunnen komen dat we er in 
eens wel zelf voor staan. Dan is het fijn als je nog kan en 
durft auto te rijden.
Gelukkig had ons therorie examen geen consequenties voor 
ons rijbewijs; niemand haalde het theorie examen! Je mag 
op het CBR examen maar 5 fouten hebben. De beste vrouw 
in ons midden scoorde 13 fouten!
Wie nog graag verder wil oefenen kan zich aanmelden voor 
de opfriscursus die in De Wolden in verschillende dorpen 
wordt georganiseerd door V.V.N. Je moet dan wel 60+ zijn. 

ties financieel ondersteund. In sommige gevallen zijn 
ook bijdragen geleverd bij particuliere probleemgeval-
len, voorzover zorgverzekeraars of andere organisaties 
hierin niet bijdroegen. 
Aangezien er tot dusver alleen maar uitgaven en geen in-
komsten zijn geweest, is het vermogen van de stichting 
ingekrompen. De ANBI-status maakt het mogelijk om de 
Stichting schenkingen te doen zonder dat daarover een 
schenkingsrecht hoeft te worden afgedragen aan de Be-
lastingdienst. Hierdoor komt een schenking voor 100% 
ten bate van de doelstelling van de stichting.
Op de nieuwe website van de Stichting. www.femmigje-
karstenstichting.nl , staan de statuten, het beleidsplan, 
de procedure voor het aanvragen van bijdragen, de 
samenstelling van het bestuur en het doen van schen-
kingen vermeld. 
Mocht u vragen of suggesties hebben over het boven-
staande, neem dan even telefonisch contact op met 
Frans Bork , voorzitter (tel. 06-51268988), of Janny 
Keizer, secretaresse (tel. 06-13941371) of per e-mail (jan-
nykeizer@gmail.com. 

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 24 fe-
bruari  a.s.. Eventueel kan vervoer geregeld worden. 
U kunt zich opgeven bij:

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





Crea Cafés in de 
bibliotheken
Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die 
gepland staan in de bibliotheken in De Wolden.  
Donderdag 23 februari tussen 14.00 en 16.00 uur 
is het Crea café  in de bibliotheek in Ruinerwold.  
Dus heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe 
mensen te ontmoeten dan bent u van harte uitge-
nodigd! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- 
of handwerkje meeneemt.  De Crea Cafés zijn voor 
iedereen toegankelijk, jong en oud, leden en niet- 
leden van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor 
u klaar en de toegang is gratis. 
De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken 
en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de betreffende bibliotheek of 
kijk op www.welzijndewolden.nl

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  De 
Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  14-02-2017

Poule A
1 Anne Jan Dunning / Ruud Bomert 282
2 Paul de Vries 280
3 Johnny Ringeling       278  
4 Luuk Nijmeijer 272

Poule B
1  Johan Nijboer   281  
2 Gert Dunning 279
3 Alfred Vrieling   278
4 Lars Luten 277
5 Gerrit Figeland 266

Snoeihout inleveren 
voor het paasvuur
Ook dit jaar is er weer een Paasvuur op 16 april 2017 
om 20.00 uur. (Eerste Paasdag) op het land van de 
fam. Huizingh achter de Karstenhoeve. Het paas-
vuur wordt mogelijk gemaakt door medewerking 
van Loonbedrijf Kleis.

Snoeihout kan worden ingeleverd op:
- zaterdag 11 maart tussen 09.00 – 12.00 uur en 

13.00 – 16.00 uur
- zaterdag 18 maart tussen 09.00 -  12.00 uur en 

13.00 – 16.00 uur
- zaterdag 15 april   tussen  09.00-  12.00 uur  en 

13.00  – 16.00 uur 

Het snoeihout en takken graag in hanteerbare stuk-
ken aanleveren. Boomstronken en stammen zijn 
niet toegestaan evenals geschilderd hout, rubber, 
kunststof of chemisch afval.

De bijdrage in de kosten bedraagt € 5,00 voor een 
kleine aanhangwagen en € 10,00 voor een grote kar 
of landbouwwagen.
Info: 0522-481447 of info@karstenhoeve.nl

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 3 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 6 februari 2017.

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 57,92%
2 J de Boer & G Wassing 57,08
2 H Middelveldt & H Tissingh 57,08
4 J & J Scholte Albers 56,25
5 R Nijland & J Schuphof 55,00
6 E v’t Rood & E Wienen 54,17

7 J Koops & R Morsink 53,75
8 S Hempen & H Kuijer 50,00
9 H & P Bennink 48,33
10 J Bennink & L Drost 43,75
11 L Krapels & O Hobma 42,50
12 D & M Geel 39,58
13 A Flier & L Stolte 34,58

Lijn B;
1 J Klomp & L Veen 62,19%
2 H & R Kuik 59,90
3 J Inberg & W Flier 55,21
4 T ten Heuvel & A Kreulen 52,81
5 H Reinders & G Scheper 51,88
6 H Turksma & R Pijper 51,35
7 M Blaauw & K Scheper 49,48
8 W Niemer & A Ridderman 44,79
9 L Boerhof & M Brals 42,71
10 I & L vd Molen 40,63
11 H & H Hauwlo 39,06



MusicKidz    
        KOM JIJ OOK GRATIS*  
         MUZIEK SPELEN BIJ  
          SEMPRE SERENO? 
 
 
        

      

      Kijk op www.sempresereno.com of op de  

      facebookpagina: Muziekverenging Sempre Sereno
  

 

- 

 

GRATIS MUZIEKLESSEN     FEESTJE! 

Veel kinderen weten al iets van muziek. Sempre Sereno  Dirigente Henrite Rusch belooft van de gratis lessen op  
wil kinderen nog  meer met muziek in aanraking laten komen door vrijdagmiddag bij Muziekvereniging Sempre Sereno een feestje 
ze dingen te laten zien, laten horen, laten doen zoals het zelf  te maken!      
uitproberen van verschillende instrumenten. 
Op de basisscholen hebben de groepen 5 en 6 al een    Je krijgt eerst les op een bugel of een trommel.  
oriëntatie les bijgewoond. Wij willen hen en kinderen van   Op 1 april mag je meedoen met het concert van Sempre 
andere groepen de mogelijkheid bieden een instrument te leren    Sereno. Na 1 april kun je eventueel een ander instrument 
bespelen en gratis lessen te volgen bij Sempre Sereno    kiezen. Op dit instrument krijg je dan nog les tot aan de 
       zomervakantie. 
 
 
 
 
HENRITE RUSCH, DIRIGENT FANFARE SEMPRE SERENO,  WIE: Gratis muzieklessen voor kinderen uit groep 5 t/m 8,   
VERTELT:       alleen de huur van het instrument kost je 5 euro per maand.  
Studie wijst uit dat kinderen die muziek maken beter en  WAAR: Bij Sempre Sereno. Iedere vrijdagmiddag  
makkelijker leren, goed kunnen samenwerken en sociaal  van 14.45 tot 15.15 uur in de Buddingeborgh in Ruinerwold 
bedreven zijn. Daarom wil ik graag kinderen plezier laten  WANNEER: Vanaf 3 maart tot aan de zomer. 
beleven aan het muziek maken en hen daarmee een hobby voor  HOE: Iedereen kan zich aan melden via 
het leven aanreiken.       info@sempresereno.com of bel 06 30 33 55 17. 

 



Ruinerwold herpakt zich 
tegen Groninger Boys
Na de beschamende 5-0 nederlaag bij SC Emmeloord 
had Ruinerwold afgelopen zondag tegen Groninger Boys 
maar één belang en dat was eerherstel. Helemaal gezien 
de onnodige 3-1 nederlaag waarmee Ruinerwold de 
eerste ontmoeting met Groninger Boys had afgesloten. 
Destijds stond de halve selectie onder invloed van het 
Ruinerwoldse feest met een bedenkelijk alcoholpro-
millage op het kunstgras van Groningen. Vandaag was 
echter alles anders, want op het eigen vertrouwde veld 
stond er een gretig Ruinerwold aan de aftrap. 

Vanaf de eerste minuut maakte Ruinerwold duidelijk 
baas te zijn op het eigen sportpark. Groninger Boys 
werd onder druk gezet en de 1-0 kon niet uitblijven. Na 
vier minuten was het dan ook raak. Tim Hogenhorst 
verscheen alleen voor de keeper, maar schoot hard op 
doelman Hendriks. De bal verdween echter hoog in de 
lucht en Mark Brinkman timede beter dan zijn persoon-
lijke tegenstander en kopte van dichtbij de 1-0 tegen 
de touwen. Ruinerwold ging direct op zoek naar de 2-0, 
maar kreeg de deksel op de neus. Eenvoudig balverlies 
op het middenveld stelde Keita in staat om 1-op-1 met 
Knol de gelijkmaker binnen te schuiven. De thuisploeg 
herpakte zich snel, kreeg kans op kans en de verdediging 
van Groninger Boys toonde gelijkenissen met gatenkaas. 
De ploeg van trainer Peter Slijfer heeft een elftal prima 
en sierlijke voetballers, maar allen hebben een zware 
voorkeur voor aanvallend denken. Iedere degelijke ploeg 
krijgt zodoende legio aan kansen, wat de Groningers 
vanmiddag dan ook opbrak. 
Na een kwartier spelen stond het namelijk alweer 2-1. 
Ditmaal maakten de bezoekers een grote fout op het 
middenveld, was gelijk de organisatie volledig verdwe-
nen en schoot Marcus Koetsier beheerst de bal langs 
Hendriks; 2-1. De Groningers leken aangeslagen en 
eigenlijk leek het na 35 minuten al einde wedstrijd toen 
Erik Telkamp een corner strak op het hoofd van Mark 
Brinkman krulde; 3-1. Helaas bleek deze assist ook gelijk 
het laatste wapenfeit van Telkamp te zijn geweest. Een 
onschuldig ogende tackel werd door v/d Velden, die 
vrij gul was met de prenten, als een doodschop beoor-
deeld. Telkamp onder commando van Jan Klaas Huiskes 
naar de kleedkamer en Ruinerwold met 10 man verder. 
Aanstaande dinsdag wordt Telkamp logischerwijze bij 
Huiskes op appèl verwacht om recidive te voorkomen. In 
het restant van de eerste helft werden beide ploegen niet 
meer gevaarlijk en mocht Ruinerwold zichzelf eigenlijk 
verwijten dat het ‘maar’ met 3-1 leidde. 
Na de rust probeerde Groninger Boys wel gebruik te 
maken van de overtalsituatie, maar het wist Ruinerwold 
onvoldoende in de problemen te brengen. Het maakte 
opvallend weinig gebruik van de snelle en gevaarlijke 
linksbuiten Slijngaard, hoewel uitgerekend hij wel dicht 
bij de 3-2 was. Een schot in de korte hoek werd moeizaam 
verwerkt door Ewout Knol, die de bal vervolgens richting 
doellijn zag rollen. Net op tijd, eerlijk gezegd waarschijn-

lijk net niet op tijd, wist hij echter de bal nog te stoppen 
waarna de scheidsrechter oordeelde dat er geen sprake 
van een doelpunt was. Tien minuten voor tijd maakte 
Ruinerwold een einde aan de hoop van Groninger Boys. 
Wietse Wagenaar stak met zevenmijlslaarzen het midden-
veld over en stond zomaar tegenover doelman Hendriks. 
Wagenaar toonde zich niet zelfzuchtig en gunde Koetsier 
zijn tweede van de middag; 4-1. 
Na 90 minuten klonk het eindsignaal en kon Ruinerwold 
terugkijken op een prima middag. Na de wedstrijd volgde 
helaas een vervelende mededeling van hoofdtrainer 
Hoekstra. Wegens gewijzigde werkomstandigheden kan 
hij niet langer het hoofdtrainerschap van Ruinerwold in-
vullen, waardoor hij genoodzaakt is per direct te stoppen. 
Vervelend voor Ruinerwold en voor Hoekstra zelf, die een 
geweldig tweede seizoen bij Ruinerwold heeft beleefd. 
Gert Jan kan terugkijken op een mooie tijd bij Ruinerwold, 
zowel op sportief als sociaal vlak. Voor Ruinerwold rest 
niks anders dan zo spoedig mogelijk een nieuwe trainer 
te vinden. Voorlopig neemt (voormalig) assistent-trainer 
Machiel Morsink de honneurs waar.  
Aankomende zondag speelt Ruinerwold in Leeuwarden 
tegen MKV’29. Op 18 september van vorig jaar werd 
MKV’29 nog met 6-1 van het veld gespeeld door Ruiner-
wold, wat het zeker de moeite waard maakt om naar 
Leeuwarden af te reizen. 

Ruinerwold wint in 
ijskoud Leeuwarden
Een week na het onverwachte vertrek van hoofdtrainer 
Gert Jan Hoekstra was het zondag de verantwoor-
delijkheid van Machiel Morsink om de Ruinerwoldse 
equipe scherp te krijgen voor het treffen met MKV’29. De 
interim-hoofdtrainer uit De Wijk, en tevens legendarisch 
oud-keeper van vv Wacker, gaf de selectie te kennen 
geen genoegen te nemen met minder dan drie punten. 
Genadeloos zijn en strijden voor elke meter zou de basis 
van succes zijn. Wijsheden die Morsink heeft opgedaan 
in de jarenlange slopende concurrentiestrijd met Sander 
Veenstra. 

Ruinerwold had de woorden van Morsink goed in de oren 
geknoopt, want het begon prima in het ijskoude Leeuwar-
den. Na vijf minuten was het Dyon van den Berg die een 
corner op het hoofd van Koetsier krulde. MKV’29 keeper 
Wielenga liet de tweede paal onbemand, waarvoor dank, 
en de bal verdween keurig in het net. De Leeuwarders 
probeerden direct iets terug te doen en Amin Ait Bihi 
bleek een grote plaag voor de defensie van Ruinerwold. 
De linksbuiten brak veelvuldig door, maar was niet scherp 
in de afronding. Ruinerwold creëerde na de openingstref-
fer niet bijster veel, maar tekende na een kwartier spelen 
toch voor de 0-2. Een voorzet van Dyon van den Berg werd 
knap door Jeroen van den Berg ingekopt. Ook na de 0-2 
waren er enkele goede kansen voor MKV’29, die eigenlijk 
allemaal bij Ait Bihi weg kwamen. Zijn collega-aanvallers 



hadden echter vaak te lang werk of vonden de uitstekend 
keepende Ewout Knol op hun pad. 
Na 45 minuten hadden de meeste toeschouwers inmid-
dels wel bevriezingsverschijnselen. De bevroren Mark De 
Leeuw kon met zomerjas en al richting kantine worden 
gedragen, waar hij weer voorzichtig tekenen van leven 
vertoonde. Nadat een ieder een bak koffie, of wat ster-
kers, had genuttigd kon de tweede helft weer beginnen. 
Waar MKV’29 vol goede bedoelingen de kleedkamer uit 
kwam, kreeg het de deksel op de neus. Een lange bal 
van Kristian de Bruin werd verkeerd beoordeeld door 
de Leeuwarder defensie en Jeroen van den Berg kon 
solo richting vijandelijk doel. Van den Berg bleef ijzig 
koel en de 0-3 kon op het scorebord. Alsof het nog niet 
pijnlijk genoeg was voor MKV’29 kreeg Ruinerwold enkele 
minuten later al de kans op 0-4. Bert de Boer werd in de 
16 ingespeeld, kreeg een tik op de scheenbeschermer, 
ging liggen en boorde het hoofd diep in het kunstgras. De 
scheidsrechter zag het aan en raakte overtuigd; penalty. 
Marcus Koetsier nam het buitenkansje op zich en schoot 
de bal verwoestend in het dak van het doel; 0-4. Met 
nog een half uur op de klok werd MKV’29 niet vrolijk van 
het hele gebeuren en besloot nog wat te wisselen. Ook 
Ruinerwold maakte gebruik van al haar drie wissels, te 
weten Tom Everts, Bart Herskamp en Sam Hogenhorst. 

Zowaar hadden de wissels een impact voor MKV’29 want 
het maakte in de laatste tien minuten nog twee fraaie 
doelpunten middels afstandsschoten van Ait Bihi en een 
invaller wiens naam niet op voetbalnoord staat. Vooral 
het laatste doelpunt was erg fraai, waardoor MKV’29 nog 
enigszins eerherstel wist af te dwingen. Na 90 minuten 
vond scheidsrechter Broersma het wel mooi geweest en 
werden spelers en toeschouwers verlost van de kou. Mar-
nix Brand en Chiel Kooiker droegen de nu stijf bevroren 
Mark De Leeuw als een brancard de kantine in, waar de 
overwinning werd gevierd. MKV’29 had preventief extra 
vrijwilligers ingeroosterd om de eetlust van Jemson van 
‘t Hooge partij te kunnen bieden. Machiel Morsink zag het 
allemaal goedkeurend aan en deed met meerdere tele-
foons tegelijk zijn verhaal aan de pers. Voor Ruinerwold 
zit de competitie er weer voor een maandje op. Het speelt 
12 maart pas haar eerstvolgende competitiewedstrijd, uit 
tegen Sint Annaparochie. Op 21 februari wordt er echter 
geoefend tegen de nummer laatst van 3D (za), Vitesse’63. 

Politiek halfuurtje
De raadsvergaderingen worden al live uitgezonden. Dat 
blijft ook zo. Maar daarnaast komt er een ‘politiek half-
uurtje’ dat twee keer per maand live vanuit het gemeen-
tehuis wordt uitgezonden. Daarin zitten dan nieuws, 
achtergronden en interviews over onderwerpen, die op 
die avond actueel zijn. Ook na de raadsvergadering wordt 
eventueel nog live uitgezonden.
Verder worden er reportages over dialoogbijeenkom-
sten gemaakt, die op een later moment beschikbaar 
komen.

Geld voor extra apparatuur
Om deze plannen te bekostigen heeft de gemeenteraad 
een bedrag van € 5.939 beschikbaar gesteld voor de aan-
schaf van extra apparatuur.

College vraagt 
bibliotheek inzet 
op jeugd en 
laaggeletterdheid
Het college van De Wolden heeft een toekomstvisie 
op de bibliotheek geformuleerd. Daarin staan de lo-
kale doelen en gewenste prestaties. In de visie vraagt 
het college aan de bibliotheek in te zetten op jeugd 
en laaggeletterden, de samenwerking met lokale 
partners te zoeken en te innoveren. Ook zouden bur-
gemeester en wethouders graag zien dat de biblio-
theek de wensen en behoeften van de inwoners van 
de Wolden als uitgangspunt nemen. 

Veranderende functie
Wethouder Mirjam Pauwels: “Er speelt veel op het 
terrein van bibliotheekwerk, zowel landelijk als 
lokaal. Er is een nieuwe bibliotheekwet gekomen. 
De functie van de bibliotheken in onze samenleving 
verandert snel, de provincie kiest een andere koers 
rondom bibliotheekwerk en lokaal zijn bezuinigin-
gen opgelegd aan de bibliotheekorganisatie. Daarom 
hebben we als college een toekomstvisie opgesteld 
voor de bibliotheken, zoals de gemeenteraad ons 
ook heeft verzocht in een motie. Deze visie willen we 
nu samen met de bibliotheken vormgeven, zodat we 
hier in het voorjaar met de raad over in debat kun-
nen.”

Groot bereik
De bibliotheken hebben als grote publieksvoorzie-
ning in de gemeente De Wolden een enorm bereik, 
juist vanwege het openbare, laagdrempelige en veilig 
ervaren karakter. Met deze toekomstvisie en vooral 
de uitwerking daarvan, hoopt het college dat ook in 
de toekomst zo houden. 

Meer gemeenteraad via 
StreekTV
De gemeenteraad van De Wolden heeft op donderdag 16 
februari 2017 unaniem besloten om via StreekTV De Wol-
den hun raadsvergaderingen, raadsdebatten en dialoog-
bijeenkomsten meer onder de aandacht van de inwoners 
te brengen. De raadsgriffie heeft samen met de lokale om-
roep een plan gemaakt om StreekTV een onafhankelijke, 
journalistieke rol te geven bij de raadsbijeenkomsten.



Rederijkerskamer UDI 
100 jaar
De spanning onder de leden en de jubileumcommis-
sie begint toe te nemen nu het vieren van het 100 
jarig bestaan van UDI dichterbij komt. De kaarten 
voor de zaterdagavond 04 maart zijn uitverkocht, wij 
krijgen veel vragen of er ook kaarten moeten worden 
gekocht voor de zaterdagmiddag, dit is NIET nodig.
Het oefenen van de éénakters door de leden is in 
volle gang en begint allemaal al vorm te krijgen. 
Zaterdagmiddag naar de receptie van Rederijkerska-
mer De Bloem uit De Wijk geweest, deze toneelver-
eniging bestaat 150 jaar, van deze kant nog een keer 
van harte gefeliciteerd.
Als je naar de sprekers daar luistert dan zijn er veel 
overeenkomsten tussen de verenigingen, zowel uit 
het verleden als in de toekomst.
Nu terug naar UDI, bij het 50 jarig jubileum wordt Be-
rend Boxem benoemd tot erelid van de vereniging, 
omdat hij 25 jaar lid is. Het jubileumstuk was “Sil 
de Strandjutter”, met dit toneelstuk heeft UDI veel 
succes gehad, in de notulen wordt vermeld dat plm. 
1500 personen dit stuk hebben gezien.    
Een hoogtepunt bij het 65 jarig bestaan was onge-
twijfeld de koninklijke onderscheiding welke Berend 
Boxem kreeg opgespeld, de zilveren medaille ver-
bonden in de Orde van Oranje Nassau, voor 40 jaar 
grote inzet voor onze vereniging, waarvan 30 jaar als 
regisseur.
Begin jaren ‘80 was er weinig werkgelegenheid en 
UDI moest nieuwe coulissen hebben voor het toneel, 
er werd toestemming bij de gemeente gevraagd om 
mensen die tijdelijk zonder werk waren, in te schake-
len bij de bouw van nieuwe coulissen.
In de notulen van november 1984 wordt vermeld dat 
Roel Vogelzang en Koop Hester helpen met de bouw 
van de coulissen, verschillende leden helpen met het 
spannen van het doek. Het werk werd uitgevoerd in 
de werkplaats van P. Smilde en Bertus Reinders heeft 
het decor geschilderd, coulissen zijn het eigendom 
van Fam. Reinders. 
Wat ook leuk is om te vermelden is dat Bart Kiers op 
26 mei 1983 het feestelijke gedeelte van de jaarver-
gadering verzorgt, tot op de dag van vandaag is Bart 
bij onze vereniging betrokken en verzorgt ook nu met 
de jubileumuitvoering het licht en geluid.
Februari 1992, 75 jarig jubileum, dit wordt groots 
gevierd, met een receptie voor genodigden en oud 
leden, ook omdat UDI de oudste culturele vereniging 
is van Ruinerwold.
Op dit jubileum is een revue opgevoerd, welke is 
geschreven, samen met een kleine commissie van 
leden, door Berend Ridderman.   De regie is ook 
gedaan door Berend, maar ten tijde van de voorbe-

reiding werd Berend ziek, veel ernstiger dan velen 
aanvankelijk dachten. Berend heeft ondanks zijn 
ziekte zijn taak met verve volbracht.
Na het 75 jarig bestaan heeft UDI ups en downs 
meegemaakt, ook is de vraag aan het publiek gesteld 
of men het nog op prijs stelde dat er drama stukken 
zouden worden opgevoerd, uit deze enquête kwam 
naar voren dat een meerderheid de keuze voor een 
toneelspel of blijspel meer zag zitten. 
Ook is de discussie meerder keren geweest of wij nog 
wel twee uitvoeringen per seizoen moesten doen, 
omdat het leden aantal terugliep. 
Alle stormen heeft UDI doorstaan, we hebben nog 
twee uitvoeringen per seizoen, hebben een groot 
ledenaantal van jong en oud. Onze jongste lid is 17 
jaar en ons oudste lid is 80 jaar.
Eind 2009 krijgen wij de mededeling van Henk 
Reinders, dat hij zijn café gaat sluiten en dat wij als 
vereniging dan geen gebruik meer kunnen maken 
van zijn gelegenheid.

Op 15 april 2010 hebben wij als UDI de laatste jaar-
vergadering in café Reinders, na 93 jaar  nemen wij 
met weemoed afscheid van onze thuisbasis café 
Reinders te Oosteinde.
Wij hebben als UDI in de afgelopen jaren een prima 
thuisbasis teruggekregen bij Café Centraal te Ruiner-
wold, ook het publiek weet deze plek in grote getale 
te vinden bij onze uitvoeringen. 
Tevens wil ik u nog een keer attenderen op de data ’s 
van onze uitvoeringen, allen bij Café Centraal;
- Vrijdagavond 03 maart 2017 aanvang 19.30 uur 

receptie voor genodigden en oud leden.
-  Zaterdagmiddag 04 maart 2017 aanvang 14.00 

uur voor ouderen.
- Zaterdagavond 04 maart 2017 aanvang 20.00 uur 

voor iedereen UITVERKOCHT.
- Vrijdagavond 10 maart 2017 aanvang 20.00 uur 

voor iedereen, zijn nog kaarten beschikbaar.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Café Centraal tel.nr. 
0522-48242 of bij kapsalon van den Berg tel.nr. 0522-
481239.



Sms- en emailservice De 
Wolden
Snel weten wanneer uw reisdocument klaarligt op 
het gemeentehuis dankzij onze nieuwe sms- en 
emailservice

Als gemeente zetten wij ons in voor een goede, een-
voudige en heldere dienstverlening. Daarom starten 
we met een sms- en emailservice voor inwoners die 
een (nieuw) identiteitsbewijs of paspoort aanvra-
gen. U krijgt dan van ons een bericht als uw reisdo-
cument klaarligt.

Gewoonlijk kunt u uw reisdocument vijf werkdagen 
na uw aanvraag afhalen. Het kan echter gebeuren 
dat het document iets eerder of later klaar is. Met 
deze nieuwe service weet u meteen wanneer u bij 
ons terecht kunt.

Aanmelden voor deze service is heel eenvoudig. 
Tijdens de aanvraag op het gemeentehuis geeft u 
uw mobiele nummer of emailadres door. Zodra uw 
reisdocument klaar is, ontvangt u een sms of een 
email.

De Wolden, Midden-
Drenthe en Hoogeveen 
mogen inwoners cursus 
over politiek aanbieden
De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-
Drenthe mogen de gratis cursus Politiek Actief 
organiseren. Deze cursus wordt aangeboden door 
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. 
Er kunnen slechts vijftien regio’s in Nederland aan 
dit project meedoen. Met dit landelijke project wil 
ProDemos de lokale democratie versterken en men-
sen laten ervaren hoe lokale politiek in de praktijk 
werkt.

De griffiers van de drie gemeenteraden hebben een 
aanvraag bij ProDemos ingediend. “Het is belang-
rijk - en zelfs noodzakelijk - om de lokale demo-
cratie te versterken. Deze cursus is daar een goed 
middel voor” vinden ze.

De cursus is bedoeld voor iedereen die misschien 
politiek actief wil worden, maar de mogelijkheden 
nog niet precies kent. Deelnemers aan de cursus 
leren over de werking van de lokale politiek en hoe 
ze invloed uit kunnen oefenen op de lokale besluit-
vorming.

De éénakters welke opgevoerd gaan worden met 
medewerking van al onze leden;
- Stoeipoes gevraagd, een student heeft de ver-

loving uitgemaakt en zoekt nu een meisje voor 
gewoon een beetje vriendschap, daarom plaats 
hij een originele” advertentie.

- Fitter dan fit, het ideale sportdrankje voor Stan! 
Wordt hij onweerstaanbaar voor Helga?

- Ontbijt voor twee, Jim wordt behoorlijk verrast op 
zijn verjaardag, maar wie nog meer.

- Kwekerij de Duiventil, Graat is ontslagen na jaren 
trouwe dienst, hij kan niet aan de bak komen en 
gooit het roer om.

- Fitte Vijftiger, de vrouw van Garrit vindt het hoog-
tijd dat hij meer gaat bewegen, dat staat hem niet 
zo aan. Tot dat…..

Zoals u hebt kunnen lezen is;
UDI oudste culturele vereniging van Ruinerwold, 
maar springlevend.

De voorzitter
Johan van Dijk

Democratie levendig houden
Meer en beter met inwoners in gesprek voordat er 
besluiten worden genomen en bijvoorbeeld werk-
bezoeken van raadsleden aan bedrijven en maat-
schappelijke organisatie is volgens de raadsgriffiers 
Elken, Gehrke en Middelkamp niet genoeg om de 
betrokkenheid van de inwoners bij de democratie te 
vergroten. ‘Het is ook van belang dat nieuwe men-
sen, nieuwe doelgroepen de bestaande organen 
komen versterken. Zo hou je de democratie levendig. 
We vinden het belangrijk dat de politiek ook ruimte 
geeft aan maatschappelijke initiatieven. Kortom, we 
willen werken in de richting van meervoudige demo-
cratie en daarom vinden wij een cursus als Politiek 
Actief waardevol. Inwoners kunnen met die opge-
dane kennis niet alleen actief worden in de politieke, 
maar ook de maatschappelijke organen’, aldus de 
griffiers.

Theorie en praktijk
De cursus begint op 4 april 2017 a.s. en bestaat uit 
zes avondbijeenkomsten, het is een combinatie van 
theorie over het politieke stelsel met lessen uit de 
praktijk. De deelnemers maken onder meer kennis 
met politici en krijgen tips en trucs van een ervaren 
lobbyist. Na de cursus lopen de cursisten een stage 
bij de gemeente of een politieke partij.



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Door omstandigheden had ik een ritje naar Leeuwarden. Op de terugweg even een tussendoortje naar 
m’n ouwe dorp. Nog steeds voelt het super vertrouwd als ik via Haakswold en Dijkhuizen het dorp in rij. 

“Hé Vlinder, ben je verdwaald?” Zo begroette Anna 
me toen ik het redactiekantoor binnenstapte. Ze 
blijft me steevast Vlinder noemen. Liggen er nog 
‘ingezonden brieven’ voor me? Anna pakte een dun 
stapeltje uit mijn oude postvak: “Sinds je ginds 
woont worden de reacties wel minder”. Logisch; 
toén schreef ik twee- en nu vierwekelijks. 
Ik nam een stoel en las: Beste Franklin, houd je het 
ginds nog wel uit? Zou je toch niet liever terugko-
men? Schrijf je ginds ook in een dorpsblattie? en 
meer van dat soort. Een enkele brief ging wat dieper 
en die zal ik dan ook  persoonlijk beantwoorden. 
Maar één brief sprong er uit. Een oudere dame uit 
Oosteinde schreef me onder andere dat ze ooit met 
mijn tante Ans op school zat. Ik keek op mijn hor-
loge en besloot nog even naar Oosteinde te rijden.

Een dame met een dikke grijze haardos opende de 
deur: “Nee maar ........., Vlinderman!? Tja, ik las uw 
brief en ........., zo begon ik.
De dame stelde zich voor: “Ik heet óók Ans, net als 
je tante”. Ze wil liever niet met haar achternaam in 
Op ‘t Wold, dus noem ik haar maar Ans van Oos-
teinde. Ze refereerde aan het stukje dat ik ooit in 
september schreef over vier generaties Ans, die 
samen op de foto poseerden voor het naambord 
van het dorp ANSEN. 

Initiatiefrijk De Wolden 
stimuleert om bij te 
dragen
Uit de tussentijdse evaluatie van de subsidierege-
ling Initiatiefrijk De Wolden blijkt dat veel inwoners 
mogelijkheden zien om vorm te geven aan hun 
eigen leef- en woonomgeving. Ze waarderen de re-
geling Initiatiefrijk De Wolden en maken er gebruik 
van. Er zijn ook verbeterpunten: de evaluatie levert 
verschillende aanbevelingen op voor de gemeente 
om de werkwijze goed te ondersteunen. Verder is 
het van belang de initiatieven op de kaart te zetten, 
ter inspiratie en om ervan te leren.

Anderhalf miljoen voor eigen initiatieven 
inwoners
In januari 2015 heeft de gemeenteraad het docu-
ment ‘Van Ontmoeting naar Verdieping’ vastge-
steld. Hierbij is € 1 miljoen vrijgemaakt voor initia-
tieven van inwoners voor de periode 2015 – 2018; 

Het is een beetje ingewikkeld verhaal; mijn oud-
tante Ans (inmiddels 100) wilde ooit dezelfde foto 
nóg eens laten maken, maar dan met vijf generaties 
Ans. Maar dan moet er wel een vijfde generatie zijn.
“Mijn dochter, sprak mijn gastvrouw, is getrouwd 
met een neef van jouw tante Ans en is dus aange-
trouwd familie. Háár dochter is naar mij vernoemd 
en die heet dus óók Ans en is via haar vader recht-
streeks verwant”. Kunt u het nog volgen? “Met haar 
erbij kan de wens van uw oudtante dan alsnog in 
vervulling gaan. Misschien komt de foto dan niet 
alleen in ‘t Woldblattie maar ook in De Woldenkrant 
en in de Meppeler Courant”. Zou toch leuk zijn, 
wat???”

Ik dronk een kopje thee met Ans van Oosteinde en gaf 
haar het telefoon-nummer van mijn tante. Het lijkt me 
het beste dat jullie dat zelf samen regelen. “Daar had 
ik ook al aan gedacht, maar ik wilde toch eerst graag 
jouw mening hierover weten”. Weet je wat, ik ga er 
vast een stukkie over schrijven voor Op ‘t Wold. Dan 
zijn de lezers er vast op voorbereid. Via de Kerkweg en 
Blijdenstein reed ik naar huis. Huis???? Best raar want 
als ik hier ben voelt het ook nog steeds als thuis.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Ansen van Ansen

de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden. Met 
de vaststelling van de kadernota 2017 is hier nog 
€ 500.000,- aan toegevoegd. Deze € 1,5 miljoen 
geeft ruimte aan inwoners om te komen met initi-
atieven die bijdragen aan de leefbaarheid, sociale 
vitaliteit en sociale infrastructuur van de gemeente 
De Wolden. Bij aanvang in januari 2015 heeft de 
raad gevraagd om halverwege het traject de sub-
sidieregeling te evalueren. In deze evaluatie wordt 
gekeken of de juiste koers is gezet en of de inzet 
van financiële middelen bijdragen aan het doel van 
Initiatiefrijk De Wolden. 

Bijna 40 projecten
In de periode mei 2015 tot en met augustus 2016 zijn 
met steun van de subsidieregeling Initiatiefrijk De 
Wolden 39 projecten gerealiseerd in De Wolden. De 
projecten variëren van het opknappen van een buurt-
huis en speeltuin tot de realisatie van een respijthuis.

Deze projecten eisen veel van de ambtelijke orga-
nisatie. De andere aanpak vraagt van medewerkers 
om meer samen te werken met inwoners en om 
hierin tijd en energie te steken. 


