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Blijdenstein: de zorg4
maa r t

Op zondag 4 maart 10.00 uur staat de kerkdienst 
van de Hervormde Gemeente Ruinerwold 
(Blijdenstein) in het teken van de Zorg. We kennen 
in ons land veel instanties die zich bezighouden met 
de zorg voor de medemens, van de wieg tot het graf. 
Er is professionele zorg en mantelzorg, we hebben 
´t Vonder, de WMO en noem maar op. Ook de Kerk 
probeert een bijdrage te leveren aan de zorgzame 
samenleving (pastoraat en diaconaat). Wat is er 
veranderd in de zorg en hoe zien we de toekomst 
van ons dorp? Onder andere daarover willen we 
met elkaar in gesprek. Er is koffie en appeltaart. 
Iedereen is van harte welkom.
Ds. Roelof Kloosterziel

Volgend nummer 
verschijnt 

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

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Hondenpoep
Er is mij gevraagd om een berichtje aan de 
hondenbezitters te richten. Is het mogelijk om de 
honden (hondjes)proberen aan te leren om hun 
behoefte niet in de omgeving van ‘’t Vonder’’ achter 
te laten? Het is voor de bewoners niet zo leuk om 
met een vieze rollator binnen te komen. Hopelijk 
willen jullie er rekening mee houden?  
Bij voorbaat dank namens de bewoners.

Winterspelen 
Sneller stroomt oranje bloed
en vieren wij het winnen
zij doen het ijzig goed

Sneller stroomt oranje bloed
gehuldigd met een gouden gloed
onder vijf gekleurde ringen

Sneller stroomt oranje bloed
en vieren wij het winnen

© Gerdina  www.gerdina.nl

Snoeihout
Snoeihout inleveren voor het paasvuur bij 
museumboerderij De Karstenhoeve. Ook dit 
jaar is er weer een paasvuur op eerste paasdag 
(1 april) op het land van de familie Huizingh achter 
de Karstenhoeve. Het paasvuur wordt mogelijk 
gemaakt door medewerking van Loonbedrijf Kleis.

Snoeihout hiervoor kan worden ingeleverd op:
- zaterdag 10 maart tussen 09.00 uur- 12.00 uur en 
13.00 uur - 16.00 uur
- zaterdag 17 maart tussen 09.00 uur - 12.00 uur en 
13.00 uur - 16.00 uur
- zaterdag 31 maart tussen 09.00 uur - 12.00 uur en 
13.00 uur - 16.00 uur
Het snoeihout en takken graag in hanteerbare 
stukken aanleveren. Boomstronken en stammen zijn 
niet toegestaan evenals geschilderd hout, rubber, 
kunststof of chemisch afval. De bijdrage in de kosten 
bedragen € 5,00 voor een kleine aanhangwagen en € 
10,00 voor en grote kar of landbouwwagen.
Voor info: telefoon 0522-481447 of info@
karstenhoeve.nl



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 25 februari 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
15.30 uur ds. van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 4 maart 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. R. Gosker
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr J. Lensen  
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk 
15.30 uur ds. Smit

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

 ➜  21 februari Koersbal 55+ aanvang 09.30 uur 
Buddingehof

 ➜  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

 ➜  23 februari Sonnema Winter BBQ, aanvang 
19.00 uur café de Kastelein

 ➜  23 februari Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜  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 
café de Kastelein

 ➜  28 februari Koersbal 55+, aanvang 09.30 uur 
Buddingehof

 ➜  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

 ➜  7 maart Koersbal 55+, aanvang 09.30 uur 
Buddingehof

 ➜  8 maart Café KWIS, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜  10 maart Uitvoering UDI, aanvang 14.00 uur 
café Centraal

 ➜  10 maart Uitvoering UDI, aanvang 20.00 uur 
café Centraal

 ➜  10 maart Inleveren snoeihout 09.00 – 
12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  11 maart Live muziek “Take 7” v.a. 15.30 
uur Buddingehof



Vermogensoverheveling
naar kinderen?
Kies voor een gratis
schenkingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “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



KIOS wint met een echte 
buzzerbeater
 Zondag 4 februari moest KIOS het in eigen huis 
opnemen tegen de nummer vier van de poule, Wez 
Handich. De ploeg uit Rottevalle is altijd een leuke 
tegenstander voor KIOS. Het wordt altijd een mooie 
pot tussen beide. Zo ook vandaag.
Trainer/coach Rob Verra maakte duidelijk dat 
vandaag een kans was om dichterbij de koploper 
(DOS Kampen) te kruipen. Zij hadden gister een 
punt laten liggen tegen Apollo. KIOS had dit zich 
goed in de oren geknoopt en opende de score door 
een korte kans van Ernst Kuik. De Friezen spelen 
altijd met veel passie en inzet en namen met 1-3 de 
leiding over. KIOS was matig in de duels en zeker 
in de afronding. Maar doordat het nooit het hoofd 
laat zakken, bleef het op het vinkentouw. Met 2-4 en 
4-6 kwam het na 17 minuten op een 7-7 stand weer 
terug in de wedstrijd. Wez Handich had de macht 
om KIOS niet de voorsprong te gunnen en behield 
de leiding, 7-9, 9-10. Met 9-11 gingen beide ploegen 
de kleedkamer in. 
Het liep allemaal stroef, maar er moest meer 
energie gelegd worden in de duels om vandaag niet 
tegen een domper op  te lopen.
In de tweede helft zette KIOS wederom de 
achtervolging in, maar kon het niet dichterbij 
Wez Handich kruipen. 10-14, 13-15 14-16, de 
ploeg uit Friesland behield de voorsprong. Geloof 
is dan belangrijk om je op de been te houden. 
Zeker wanneer de schoten niet lekker lopen en 
hierdoor veel aanvallend balverlies werd geleden. 
Ondanks de continue achterstand, liet KIOS het 
niet gebeuren dan Wez Handich verder uit liep. Via 
17-20 en 19-20 was het hierdoor mogelijk om de 
wedstrijd alsnog naar een climax te laten lopen. 
Op 20-20 kwam KIOS wederom langszij en pakte 
met 21-20 voor de tweede keer de voorsprong. 
Een doorloopbal van Wez Handich zorgde voor de 
gelijkmaker met nog maar 2 minuten te spelen, 
21-21. KIOS kreeg een kans, had de afvallende bal 
niet en ging de kans naar de Friezen. De gehele 
wedstrijd probeerde KIOS de wedstrijd te laten 
kantelen door Jurgen Lucas, Patrick Roelevink en 
Janneke de Lange meermaals te laten invallen. 
Afijn, Wez Handich kreeg met nog 12 seconden te 
spelen een vrije bal. De spanning is om te snijden. 
De vrije bal werd genomen, draaide uit de korf en 

Nl doet….  De grootste 
vrijwilligersactie van 
Nederland!
Museumboerderij De Karstenhoeve doet ook dit 
jaar weer mee aan de actie NL Doet op zaterdag 
10 maart en hoopt op deze manier met veel 
vrijwilligers de lemen vloer van de deel van een 
nieuwe laag lijnolie te voorzien. Hiervoor moet 
de deel worden ontruimd ( stoelen en tafels weg) 
zonodig museumstukken aan de kant, lijnolie 
aanbrengen en alles weer terug op de plek zetten. 
Ook kan er nog koper worden gepoetst, met de 
ragebol rond enz. Kortom er is genoeg te doen.
Lijkt het u leuk om een dag gezamenlijk de handen 
uit de mouwen te steken dan bent u op zaterdag 10 
maart van 09.00 uur tot 15.00 uur van harte welkom 
om te komen helpen met deze klussen.U ontmoet 
andere vrijwilligers  en het is altijd erg gezellig.  De 
koffie/thee staat klaar en tussen de middag zorgen 
wij voor soep en broodjes.
Voor opgave of inlichtingen : telefoon 0522-481447  
/ info@karstenhoeve.nl of via de site van NL Doet.

Jurgen Lucas pakte de afvallende bal. 10 seconden 
kreeg Ernst Kuik de bal van Jurgen in het hoekje 
van het aanvalsvak, nam zijn schot, maar zag de 
tegen de voorkant aan knallen. 6 seconden, Daniek 
v.d. Wal bewoog goed op de het moment dat Ernst 
schoot en ving de afvallende bal en wurmde deze 
naar Janneke de Lange. 1,8 seconden (of het zo 
precies is, weten we niet, maar wel mooi voor het 
verhaal) loste Janneke de laatste strohalm voor 
de Eismann/Ensing equipe. Ten tijde van het schot 
ging de zoemer (buzzer) voor het einde van de 
wedstrijd af, maar dan telt het schot nog. Deze viel 
op het randje van de korf. Dan kunnen er 2 dingen 
gebeuren of dat ding dondert eruit of valt nog naar 
binnen. Dat laatste gebeurde en er ontstond een 
exploesie aan geluid in de sporthal de Buddingehof. 
Spelers doken over elkaar heen, publiek stond te 
springen op de banken en iedereen was door het 
dolle heen. Een echte buzzerbeater besliste de 
wedstrijd tegen Wez Handich in het voordeel van de 
Spekbraanders. Eindstand: 22-21.
Scores: Martijn Ziel 5x, Ernst Kuik, Rogier Nijdam en 
Janita Zantinge allen 4x, Marlissa Noord en Daniek 
v.d. Wal beide 2x en Janneke de Lange 1x



       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 



Vakantiebijbelfeest
Dinsdag 27 februari van 9.30 tot 12.30 uur.
Alle basisschoolkinderen zijn welkom. 
In het Dorpshuis “de Barg’n” Berghuizen
We gaan samen zingen, knutselen, een spel doen en 
luisteren naar een verhaal.
Zien we jou ook? 
Toegang is gratis
Info: Hilly Harwig  475939

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

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

Stakingsdag
Op 14 februari, de stakingsdag van het onderwijs, 
hadden de leerkrachten van de Basisschool de 
Dissel een erg originele actie
Uit liefde staken voor onze kinderen.
Ons onderwijshart is geraakt en we voelen ons wat 
verdrietig.
 
Daarom kregen alle kinderen van de Dissel 
afgelopen woensdag een kaartje op de mat met 
uitleg waarom er gestaakt werd.

Oproep aan alle 
verenigingen in 
Ruinerwold
Hierbij wil het bestuur van Ruinerwold Onderneemt 
de bestuursleden van alle verenigingen uit 
Ruinerwold uitnodigen voor een inspirerende 
verenigingsavond op 13 maart 2018 om 20.00 uur in 
de Dorpshuis De Buddingehof te Ruinerwold. 
Doel van deze avond is om te kijken hoe een 
ondernemersvereniging en de verenigingen in een 
dorp elkaar kunnen versterken.
De inloop is vanaf 19:45 uur.

Deze avond zal gepresenteerd worden door Tjalling 
van den Berg van ECO-Coachen in Heerenveen, in 
samenwerking met Ingmar Mulder en Joris Voest, 
beide voetbaltalenten uit Ruinerwold die door hem 
begeleid worden.

ECO-Coachen is een nieuw concept, is continue in 
ontwikkeling en gebaseerd op de principes Vinden-
Binden-Scoren.
Wij laten elke persoon zijn/haar talent, kracht en 
energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), brengen 
deze samen (Binden) en zetten verlies om in winst 
(Scoren).
Het doel van ECO-Coachen is om het zelfsturende 
vermogen van mensen, teams en organisaties te 
ontwikkelen.
ECO-Coachen is uniek en maakt gebruik van wat 
er al is, waarbij de zelf gestelde doelen van het 
persoon en het team centraal staan.

ECO-Coachen helpt personen bij de fysieke en 
mentale zelfbewustwording en het ontwikkelen van 
hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende 
personen die inzetten op hun eigen kracht.
Ecocoach begeleidt veel bekende topsporters als 
Epke Zonderland en Adelinde Cornelissen (www.
ecocoach.nl).
 
Daarnaast is er een gezamenlijke behoefte om 
een centrale agenda op te zetten in Ruinerwold, in 
samenwerking met Ruinerwold.Info.
Deze agenda dient niet alleen gevoed te worden 
door 1 partij, maar door iedereen die betrokken is 
bij welke activiteit dan ook (horeca, sport, zakelijk, 
etc.).
Op de verenigingsavond van 13 maart zullen we 
hier ook nader op ingaan.

Graag horen wij vooraf even of u als bestuur 
aanwezig bent en zo ja, met hoeveel personen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ruinerwold Onderneemt



NU GEOPEND OP DE KUUZ’N 

 
Het hele jaar een mooie huid 

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies 

• Gezichtsbehandelingen 
• Acnebehandeling (mogelijk vergoed door uw verzekering) 
• Diverse service behandelingen: 

epileren, wimpers en wenkbrauwen verven, 
harsen en manicure 

• Schoonheidsspecialiste met ruim 10 jaar 
praktijkervaring 

Kennismakingsactie 

15% korting op uw eerste gezichtsbehandeling 
Geldig in februari en maart 2018 

 

Fleur van Norden 
Dijkhuizen 8b, Ruinerwold 
06 14 30 50 56 
www.huid365.nl 
huid365@gmail.com 

Actie Maand Maart
Praktijk De Kuuz’n

Dijkhuizen 8b Ruinerwold

Maakt u in de maand 
Maart een afspraak 

bij de pedicure en/of 
sportmasseur dan krijgt u 
10% korting op de eerste 

behandeling.

Medisch Pedicure Marjan  
tel: 0612137435

Sport Massage Sandra  
tel: 0610637472

ook 
adverteren?

www.optwold.nl



Jubileum mannenkoor 
“de brincksanghers”
Dit jaar viert het mannenkoor “De Brincksanghers” 
uit Havelte het 35-jarig jubileum. Het koor, dat 
destijds aan de stamtafel  is opgericht, bestaat 
uit een 30-tal leden uit Havelte en omgeving. Het 
koor staat onder inspirerende leiding van dirigente 
Trijnie de Boer. Onder haar leiding brengen “De 
Brincksanghers”  evergreens, Ierse folksongs en 
countrynummers ten gehore. Naast het eigen 
concert verlenen “De Brincksanghers” ook hun 
medewerking aan diverse festiviteiten. “De 
Brincksanghers” repeteren elke donderdagavond in 
“De Veldkei”  te Havelte en zijn voortdurend op zoek 
naar mannelijke zangers die het koor kwalitatief 
kunnen versterken.

Ter ere van hun 35-jubileum heeft het mannenkoor 
“De Brincksanghers” een bijzonder concert 
georganiseerd. Als gastkoor hebben ze hiervoor 
uitgenodigd het “Enschede’s Byzantijns 
kozakkenkoor” (EBKK). Een koor dat  jaarlijks vele 
optredens in heel Nederland verzorgt. Het EBKK 
brengt zowel Byzantijnse- als Kozakkenliederen ten 
gehore, deels ingevuld door een aantal fantastische 
solisten. 
Omdat bij een vorig concert met het EBKK, de 
zaal overvol was en er veel mensen teleurgesteld 
naar huis gestuurd moesten worden, is voor dit 
jubileumconcert uitgeweken naar “De Meenthe” in 
Steenwijk.

Mensen die willen genieten van prachtig, 
afwisselend koormuziek kunnen dus terecht op:
Zondag 11 maart vanaf 14.30 uur in “De Meenthe” 
te Steenwijk.
Kaartjes à € 10,-- p.p.  zijn te reserveren: aan de 
kassa, online of telefonisch (0521-514004)
Voor meer informatie kijk op  
www.brincksanghers.nl

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold
 d.d.  13-02-2018

Poule A
1 Johan Klok 280
2 Anne Jan Dunning       284
3 Ruud Bomert         281
4 Johnny Ringeling        279
5 Alfred Vrieling        278

Poule B
1  Gert Dunning 279  
2 Henri Jans   278
3 Gerrit Figeland         272
4 Ronald Lankhorst 268
5 Leffert Klok 267

Bridge
Uitslag van de 2e zitting van ronde 3 van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 5 februari 2018.

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 64,86%
2 R Nijland & J Schuphof 63,19
3 J Bennink & L Drost 58,06
4 H & P Bennink 55,03
5  J & J Scholte Albers 52,67
6 O Hobma & J Vedder 51,98
7 S Hempen & H Kuijer 49,31
8 H Middelveldt & H Tissingh 48,55
9 G Lensen & L Tissingh 47,74
10  J de Boer & G Wassing 46,11
11 M Blaauw & K Scheper 45,83
12 J Klomp & L Veen 44,55
13 L Krapels & J Mansier 39,24
14 W Flier & W Niemer 33,44

Lijn B; 
1 J Inberg & B Klomp 61,67%
2 H Reinders & G Scheper 61,25
3 D & M Geel 60,83
4 H & H Hauwlo 59,58
5 T ten Heuvel & A Kreulen 55,42
6 A Flier & L Stolte 53,75
7 I & L vd Molen 47,08

8 L Boerhof & M Brals 45,83
9 H Toet & M Vedder 41,25
9 R Knippels & R Pijper 41,25
11 E Wienen & R Morsink 37,08
12 A Ridderman & A Smink 35,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vrijwillige 
thuisondersteuning 
zoekt vrijwilligers
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige 
Thuisondersteuning (VTO) zoeken wij vanuit Welzijn 
De Wolden, Informele zorg in samenwerking met 
ViP De Wolden, nieuwe vrij-willigers. Als vrijwilliger 
van de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij 
iemand thuis die geen of een niet toereikend 
netwerk heeft. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar 
de informatiebijeen-komst op donderdag 1 maart 
2018 in Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold.
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is 
vooral praktisch of emotioneel van aard en kan op 
verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek 
ter verlichting van de mantelzorger, hulp bij 
vrijetijdsbesteding of samen ‘er op uit’. Daar waar 
dat gewenst is, begeleid je mensen in stapsgewijze 
verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en 
deelnemen aan een vrijetijdsbesteding. Je verricht 
geen medische handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur 
per week. Voor de vrijwilligers is er begeleiding en 
indien nodig of gewenst mogelijkheden voor training. 
De bijeenkomst is vrijblijvend, maar meld je wel 
even aan! We vertellen je tijdens de bijeenkomst 
graag meer over dit vrijwilligerswerk
Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur 
in Dorpshuis Buddingehof, Dijkhuizen 66, 7961 AM 

Zaterdagochtend = 
spelochtend bij KIOS
Korfbalvereniging KIOS uit Ruinerwold organiseert 
vanaf 3 maart weer wekelijks op de zaterdagochtend 
van 10 tot 11 uur in de sporthal Buddingehof een 
spelochtend voor de jongste sporters uit Ruinerwold 
en omstreken vanaf 3 tot 5 jaar. Dit alles onder 
leiding van een ervaren korfbalster en tevens 
docent. Het zou leuk zijn als we met een grote groep 
kinderen kunnen starten. Dus wil jij jouw kind lekker 
laten bewegen en met de bal actief bezig te laten 
zijn, dan ben je van harte welkom. Aanmelden hoeft 
niet. Iedereen is welkom, neem je je vriendjes mee? 
Voor meer informatie, zie www.kiosruinerwold.nl

Ruinerwold komt tekort 
tegen Stadskanaal
Mei 2004, Westerbork. Het beslissingsduel tussen 
Ruinerwold en Stadskanaal is nog maar net 
begonnen op het moment dat Henri Spijkerman 
de bal uit een corner op de lat kopt. Stadskanaal 
ontsnapt, maar moet toen al hebben gevoeld; dit 
wordt nog een heel karwei vanmiddag. Uiteindelijk 
kan Stadskanaal het in de eerste helft nog 
bolwerken, maar na een 1-1 ruststand ontketent 
Ruinerwold na rust. Het wordt uiteindelijk 5-1 
en Ruinerwold promoveert voor het eerst in de 
clubgeschiedenis naar de 2e Klasse. 
Spijkerman omschrijft het als het hoogtepunt in zijn 
carrière en waarschijnlijk is het ook het hoogtepunt 
in de clubgeschiedenis van Ruinerwold. Veertien 
seizoenen later treffen beide ploegen elkaar weer, 
ditmaal in de Tweede Klasse. Voor Ruinerwold 
inmiddels bekend terrein, maar nadat Stadskanaal 
in 2004 misgreep naar een plek in de Tweede 
Klasse, moest de club liefst 14 jaar wachten voordat 
het sinds dit seizoen weer in de Tweede Klasse mag 
spelen. En hoe. Stadskanaal doet het geweldig en 
is de koploper in 2L. Het kwam dan ook als favoriet 
naar het sportpark in Ruinerwold en wist die rol 
uiteindelijk waar te maken.
Daar leek het in de eerste helft nog niet eens 
op, want Stadskanaal miste te  veel kansen. De 
backs van Ruinerwold hadden grote moeite om 
de vleugelspelers van de gasten in bedwang te 
houden. Sten Vos verzorgde de aanvoer vanaf 
rechts en vanaf links nam Yordi Saman het missen 

Hersenstichting
De collecte van de Hersenstichting heeft het mooie 
bedrag van 1834,92 euro opgehaald. Ruim meer 
dan vorig jaar. Alle collectanten en gulle gevers 
hartelijk dank namens de Hersenstichting.  
Geesje v.d. Berg.

Ruinerwold. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan 
tot en met 27 februari via in-fo@vipdewolden.nl 
of telefonisch via 0528-378686 Welzijn De Wolden, 
Gerrie de Roo of Aïsha Slot. 
ViP De Wolden is onderdeel van Welzijn de Wolden



Letter voor letter
Optreden van René Karst en Carola Smit op 27 
maart Schouwburg Ogterop te Meppel
Samen met Carola Smit zingt René Karst Hollandse 
Hits en laten ze zien hoe leuk het is om beter te 
leren lezen en schrijven.
René Karst en Carola Smit zie je op een prachtige 
avond met Nederlandse liedjes. Zing lekker met hen 
mee. Of luister naar de mooie liedjes. Je komt er 
achter dat het leuk is om goed te kunnen lezen en 
schrijven. En hoe je hierbij geholpen kunt worden.
René Karst is bekend van zijn hit “Soms zit het 
tegen, soms zit het mee”. Carola Smit ken je van 
vroeger. Van toen ze bij BZN zong. René en Carola 
gaan samen mooie Nederlandse liedjes zingen. 
René speelt ook op gitaar. Zing lekker met hen mee. 
Luister naar de mooie teksten. En geniet van de 

Laten zien wie je bent in 
Scala cursus media mix
De jeugd in Ruinerwold en omgeving kan zich 
aanmelden voor een leuke korte cursus Media Mix 
door vakdocent Han Mulder van Scala Centrum 
voor de Kunsten. In 5 lessen maken ze verhalen 
waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Met bewegend en 
stilstaand beeld laten ze zien  wie ze zijn of zouden 
willen zijn. Ze gaan aan de slag met verschillende 
materialen en technieken zoals fotograferen, 
animeren, tekenen, schilderen en bouwen. Ook 
leren ze van alles over kunstenaars. De cursus is 
bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en vindt 
plaats in Bibliotheek Ruinerwold op de vrijdag 
vanaf 9 maart van 14.15 tot 15.45 uur. Deelname 
kost € 40,-. Aanmelden om mee te doen kan tot 2 
maart via www.ontdekscala.nl  Docent Han vertelt: 
‘We onderzoeken hoe je jezelf kunt verbeelden 
en je komt tot een idee en een beeld. Belangrijk 
is samenwerken en beslissen bij het uitwerken 
van de ideeën. Het eindresultaat kan divers zijn, 
van een animatiefilmpje tot een gefotografeerde 
samengestelde voorstelling. In ieder geval media 
met beeldend werken gecombineerd. Het zou leuk 
zijn als we de werken na de cursus in de Bibliotheek 
kunnen tentoonstellen.’De cursus wordt ook in 
Bibliotheek Ruinen gegeven op de donderdag vanaf 
8 maart van 15.30 tot 17.00 uur.

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

van grote kansen op zich. Vier maal kreeg hij een 
opgelegde kans voor de openingstreffer, maar 
gescoord werd er in de eerste helft niet. Ruinerwold 
was enkele malen gevaarlijk op de counter en uit 
een corner, maar de ruststand werd bepaald op 0-0.
In de tweede helft begon Ruinerwold niet onaardig 
maar na een kwartier spelen gaf Ruinerwold het 
in een paar minuten enigszins weg. Na onhandig 
uitverdedigen werd een corner door Stadskanaal 
in de persoon van Van der Woude omgezet in een 
doelpunt en een minuut later scoorde Bakker in de 
scrimmage; 0-2. Ruinerwold drong hierna wel aan, 
kreeg aardige kansen, maar had ook geen geluk 
aan haar zijde. Sander van Berkum kwam ook nog 
in de ploeg, dat was alweer een tijdje geleden, en 
hoewel hij in de kluts nog dichtbij een doelpunt was 
bleef het uiteindelijk bij 0-2.  Voor Ruinerwold was 
het een nederlaag waar weinig op viel af te dingen. 
Stadskanaal was gewoon beter, kreeg meer kansen 
en scoorde zodoende vaker. Het belooft nog een 
spannende strijd te worden om het kampioenschap 
en ook om de onderste plekken is het spannend. 
Ruinerwold zag helaas Raptim winnen en is 
zodoende weer de rode lantaarndrager. 
Aankomende zondag speelt Ruinerwold wederom 
thuis, ditmaal tegen Beilen. In het vorige treffen 
werd Ruinerwold in Beilen afgedroogd met 5-1 en 
zodoende heeft het wat goed te maken. Het wordt 
daarnaast weer tijd voor een driepunter en dat kan 
zomaar gebeuren als Ruinerwold met dezelfde inzet 
speelt als de laatste weken. Tot zondag! 

muziek. In een programmaboekje lees je de teksten 
mee van de liedjes. En als je dat wat lastig vindt? 
Dan hoor je hoe je daarbij geholpen kunt worden. 
Dat is makkelijker dan je misschien wel denkt.
Het concert is gemaakt door de bibliotheken, de 
Taalhuizen en de theaters in Drenthe. En het leuke 
is: je kunt er gratis bij zijn!
Haal nu je gratis kaartje bij Bibliotheek Ruinerwold.



VLINDERMAN 
GINDERMAN Een vingerwijzing

Het stoofpotje van Oma Luning. Hoe kom ik daar op? Luister! 
Een tijdlang was ik een regelmatige klant op de poli van het toenmalige Diaconessenziekenhuis in Meppel. 
Het begon zo’n beetje omstreeks 1999. Ik kreeg ‘s nachts last van tintelende slapende handen. Dokter 
Ganzinga legde me uit dat ik een carpaal tunnelsyndroom had en verwees me naar de Meppeler poli. De 
operatie aan mijn pols werd met succes uitgevoerd. Twee jaar later was de beurt aan mijn andere hand.

Een mens heeft maar twee polsen, dus dat was 
te overzien. Maar die twee polsen hebben wel 
tezamen tién vingers aan hun handen. Die vingers 
voelden zich kennelijk achtergesteld. Het begon 
met mijn rechter wijsvinger, hij scharnierde niet 
meer zoals het hoort. Bij het openen en sluiten 
voelde je steeds een weerstand waar hij doorheen 
moest (knik knak) en dat werd op zeker moment 
pijnlijk. Weer verwees Ganzinga me naar de poli, 
nu met een zogenaamde triggervinger. Bij deze 
ene ingreep is het niet gebleven, over enkele jaren 
uitgesmeerd werden er vijf vingers succesvol uit hun 
lijden verlost. 
Het lijkt haast of ik een soort tienrittenkaart op 
mijn handen heb, want in die bijna zes jaar die we 
nu in Overasselt wonen zijn er in het Nijmeegse 

Extra geld voor natuur 
Gemeente De Wolden trekt in 2018 extra geld uit 
voor het aantrekkelijk houdenvan het landschap 
en de natuur in de gemeente. Wethouder Jan ten 
Kate; “We hebben € 16.000,- méér gereserveerd 
om de activiteiten, uitgevoerd door onze inwoners 
- samen met Landschapsbeheer Drenthe - uit te 
kunnen breiden. Zo komt er een nieuw pilotgebied 
in Zuidwolde.” Door de extra investering kunnen 
in en rondom Zuidwolde bijvoorbeeld meer 
vrijwilligersgroepen worden begeleid.

Gebiedsplan
Landschapsbeheer Drenthe kan straks, samen met 
het dorp, een gebiedsplan gaan maken waarin alle 
groenprojecten worden opgenomen. In zo’n plan 
kunnen ze ook de wensen die in het dorp leven, op 
het gebied van landschap en groen, verzamelen en 
een aanpak afspreken. Vijf dorpen in De Wolden 
hebben al een dergelijk plan, bijvoorbeeld in Echten 
en Ansen.

ziekenhuis ook alweer drie vingers onder het mes 
geweest. Ik heb er dus nog twee te gaan.
O ja. Hoe kwam ik nu op Oma Luning? De jonge arts 
die destijds mijn eerste triggervinger onderhanden 
nam stelde zich voor als dokter Luning. Tijdens de 
behandeling vertelde ik hem dat ik me onlangs, 
samen met tante Ans, in Ruinen tegoed had 
gedaan aan “Het stoofpotje van Oma Luning” van 
Restaurant Luning. “Tja, dan was u bij mijn broer 
te gast”. En vervolgens somde hij alle ingrediënten 
van oma’s stoofpotje op.Tja dokter Luning, zo blijft 
u samen met uw oma dus steeds in beeld. Nog twee 
vingertjes, en dan zal het wel gaan vervagen.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Vijftig bewoners- en vrijwilligersgroepen
De Wolden heeft momenteel vijftig bewoners- en 
vrijwilligersgroepen die, onder begeleiding van 
Landschapsbeheer Drenthe, bezig zijn met het 
landschap in hun eigen leefomgeving. Jan ten Kate: 
“Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid van 
onze inwoners is bij het groen in hun dorp. En het blijft 
maar groeien, er komen meer en meer groepen bij!”

Werkzoekenden en asielzoekers meer 
kansen
In 2017 heeft een groep werkzoekenden uit De 
Wolden en Hoogeveen succesvol meegedraaid met 
projecten die vanuit het jaarplan Streekbeheer 
werden uitgevoerd. De gemeente zorgt voor 
opleiding en regelt het traject naar een mogelijke 
baan. Ook asielzoekers en mensen met een 
verminderde kans op de arbeidsmarkt behoren 
tot deze groep. Wethouder Jan Ten Kate: “We 
zijn ambitieus en willen dit jaar structureel deze 
doelgroep inzetten bij de activiteiten. Zo kunnen we 
grotere projecten aan en helpen we deze mensen 
tegelijkertijd aan betere integratie, een dagbesteding 
en uiteindelijk misschien wel een baan!”



1. Stel Uw bedrijf voor?
Wij zijn café cafetaria t Wold. We hebben een 
kroeg en een snackbar waar mijn ouders 
mee begonnen aan dijkhuizen 47, daar zit 
nu de groenteboer Jan en Gea. En in 1984 
kwam de spar te koop en zijn mijn ouders 
daar een café cafetaria begonnen. Waar we 
nu nog steeds zijn gevestigd. We beschikken 
ook over een zaal voor feesten en partijen.

2.  Hoelang bent U al werkzaam binnen 
dit bedrijf en hoelang bestaat het be-
drijf?

Grietje is nu 26 jaar werkzaam in het bedrijf. 
Zelf ben ik er nu 34 jaar werkzaam. Mijn 
zoon is vorig jaar bij de zaak in gekomen. In 
1994 hebben wij het officieel overgenomen 
van mijn ouders.

3.  Hoeveel mensen werken er in Uw be-
drijf?

Wij hebben 8 parttimers aan het werk. Zij 
werken vooral in het weekend.  

4.  Wat is de voornaamste taak van Uw 
bedrijf?

Het voornaamste is dat wij zo goed mogelijk 
de mensen proberen te voorzien van een 
hapje en een drankje. ‘s avonds gezellig een 
babbeltje maken met de mensen aan de bar. 

5.  Wat vindt U het leukst en wat vindt U 
het minst leuk aan Uw werk?

Wij hebben veel verschillende gasten bij 
ons in het café ze doen allemaal ander 
werk hebben allemaal andere verhalen zo 
is het leuk om naar iedereen te luisteren. 
Zo houden wij er het meeste plezier in. 
Het minst leuk vinden wij vooral al die 

nieuwe regels die steeds weer bedacht 
worden door de overheid. Zoals nu weer 
met de rokershokken die misschien moeten 
verdwijnen. 

6.  Heeft U een leuke anekdote?
Tijdens het WK van 2010 zoals iedereen 
wel weet haalde Nederland de finale tegen 
Spanje. De kroeg was helemaal oranje we 
hadden de muziek geregeld en we waren 
dus klaar voor een feestje maar helaas liep 
dat anders. Nederland verloor de wedstrijd 
mensen waren in zak en as zaten buiten op 
het terras het was erg stil. Maar dj Paul Smid 
kreeg de mensen toch weer aan het feesten. 
En zo ging een zware domper om in een 
feest! 

7.  Wat is Uw hobby?
Wij mogen graag een potje biljarten. En 
ik kijk graag naar een voetbalwedstrijd 
van Ajax waar ik ook regelmatig heen ging 
tijdens Europese wedstrijden.

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

Het zou mooi wezen als er wat meer starters 
woningen en appartementen in Ruinerwold 
komen. 

9. Hoe ziet U de toekomst?
Wij hopen nog een lange tijd door te kunnen 
gaan en dat onze zoon het café voortzet.

10. Aan wie geeft U de pen door?
Jacco Huisman van taxi Huisman. 

11. Wilt U nog wat toevoegen?
Nee. 

geeft de pen door



VARIATIE
Maar we zijn er nog lang niet: bevallen van een 
kind is heel iets anders dan bevallen van een 
lekkere maaltijd, maar het afvallen dat met slank 
worden te maken heeft is heel wat anders dan 
afvallen in de zin van tegenvallen of van in de steek 
laten: afvalligen van een politieke of kerkelijke 
overtuiging.  Hert kan iemand heel zwaar vallen om 
met roken te stoppen of een andere gewoonte, als 
op de beurs de koersen vallen gebeurt er iets anders 
dan met de (vrije) val van een parachutist. Een inval 
is meestal spontaan, behalve als het om een overval 
gaat. Dat de alarminstallatie was uitgevallen was 
een tegenvaller voor de boeven want dat was 
een valstrik van de politie. Dan zijn er verder nog 
valkuilen, muizenvallen, naamvallen, watervallen, 
valproeven en valdeuren en dan heb je ook nog 
carnaval al is dat wel wat ander.  Ga zo maar door: 
variatie genoeg

Een beetje medelijden met de mensen die dit 
allemaal uit elkaar moeten houden wanneer ze 
Nederlands moeten leren spreken is zeker niet 
misplaatst.  Het is goed dat we daaraan denken 
wanneer we met het beetje Frans of Duits dat 
we op school hebben geleerd op vakantie in het 
buitenland boodschappen moeten doen. We 
snappen heus wel wat iemand met een buitenlands 
accent zegt: “Ik tien uur bij dokter”, want dan heeft 
hij of zij om tien uur een afspraak bij de dokter. 
Maar er zijn heel wat ingewikkelder zaken waarvan 
we met de beste wil van de wereld niet begrijpen 
wat de bedoeling is.

COMMUNICEREN
Taal is de algemeen erkende manier om duidelijk 
te maken waar we mee bezig zijn, wat we willen of 
waar we op moeten letten. Dat klinkt eenvoudig 

genoeg, maar er zijn behalve de gesproken taal 
nog allerlei andere soorten van taalgebruik: 
lichaamstaal, zoals boos kijken, wenkbrauwen 
fronsen, neus ophalen, lachen, handen wrijven, 
kuchen, zwaaien, knikken. Gebarentaal met de 
handen is zelfs officieel vastgelegd, waardoor 
mensen met een hoorstoornis elkaar toch kunnen 
begrijpen, maar gebaren van “kom maar hier!” 
of “ga weg!” zijn ook voor iedereen begrijpelijk. 
Wie heeft er nog nooit tegen zijn hoofd getikt om 
duidelijk te maken dat de ander naar zijn mening 
niet goed snik is, of met de handen over de 
maagstreek gewreven wanneer we honger hebben. 
Communiceren heet dat en het is ongelooflijk 
belangrijk. Ik ga het nu niet hebben over 
massamedia en andere technieken die naar mijn 
idee nogal eens te ver doorgeschoten zijn, want   er 
is van alles aan de markt waar lang niet iedereen 
in kan meekomen: ouderen, die nog met aap noot 
mies hebben leren lezen en dus communiceren 
maar voor wie computers, facebook en internet 
geheimen zijn,  immigranten die vaak niet alleen 
een andere taal maar ook een andere cultuur 
moeten leren kennen, import uit andere delen van 
ons land die moeite hebben met een dialect, terwijl 
ze toch dezelfde taal denken te spreken maar dan 
lelijk door de mand vallen

Nou ja, met vallen en opstaan komen we er meestal 
wel uit. 
 

Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Vallen

Toevallig is het me opgevallen hoeveel er vált in ons dagelijks taalgebruik. Voor mensen, in veel gevallen 
buitenlanders, die Nederlands moeten leren, valt het niet mee om al die betekenissen uit elkaar te 
houden. Op de televisie is een programma met allerlei grappige voorvallen waarin van alles valt: de 
bruidegom die zijn bevallige bruid laat vallen als hij haar over de drempel tilt, de kat die een hond 
aanvalt, de dikzak die zich met welgevallen in een klapstoel neervlijt die dan in elkaar klapt, veel gevallen 
dat er mensen in het water vallen, enzovoort. Vaak valt er eigenlijk niets te lachen omdat betrokkenen 
pijnlijk terecht komen. Het succes van een clownsnummer in het circus staat en valt met de valpartijen 
van August de Domme, de trapezewerkers die vooral níet mogen vallen, zo min als de kegels en knotsen 
van de jongleurs, want dat houdt in elk geval de spanning erin. In de liefde valt de een op blond, de ander 
juist op donker, je kunt met de de deur in huis vallen, in de rede vallen, iets kan in verkeerde handen 
vallen en er vallen soms gaten in sokken, je kunt in slaap vallen, uit de boot vallen als je iets misloopt, 
flauwvallen, vallen op het veld van eer, een huis kan vervallen net als de datum waarop je uiterlijk moet 
reageren en soms valt er met iemand niet te praten.   Kortom: er valt van alles te beleven met vallen. 



Rederijkerskamer UDI
Het nieuwe seizoen van Rederijkerskamer UDI staat 
voor de deur.  Sinds januari zijn de spelers  2 keer in 
de week  druk aan het repeteren met het blijspel :  “ 
’n Klap van de meul “.
Dit blijspel bestaat uit drie bedrijven en is 
geschreven door Otto Schartz en Carl Mathern 
en overgezet naar algemeen dialect door Ben ten 
Velde.  De regie is in handen van Geesje Stapel en 
Janny Timmerman is de souffleur.
‘t Gaat net zolang goed, tot het fout gaat. Dat blijkt 
in deze wereldberoemde klucht. Het stuk is zowel in 
Duitsland als in Oostenrijk een topper.
Bertus Lubbers geeft zich uit voor bokser en kan 
zodoende geregeld de bloemetjes buiten zetten. 
Pech heeft hij, als de echte bokser op de proppen 
komt en dan moet hij het ook nog opnemen tegen 
de werelberoemde Amerikaanse bokser Billy 
Obama! Als dat maar goed komt.
De uitvoeringen zijn op zaterdag 10 en 17 maart 
2018 om 20.00 uur bij Café Centraal.  Op 10 maart is 
er ook een middagvoorstelling.
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Kapsalon Van den Berg 
en Café Centraal. Voor donateurs kost het € 5,00 
en voor niet leden € 7,50 . Ook zijn er weer leuke 
prijzen te winnen tijdens de welbekende verloting. 
Muziek en  geluid/verlichting wordt verzorgd door 
Bart Kiers.

Cultuurexplosie een 
groot succes
De Cultuurexplosie 2017 is een groot succes. 
Dat blijkt uit de evaluatie die vanavond aan de 
gemeenteraad van De Wolden is gepresenteerd. 
De dertig evenementen met in totaal ongeveer 
24.000 bezoekers zijn goed georganiseerd en 
drukbezocht. Er zijn innovatieve samenwerkingen 
ontstaan tussen organisaties. Bovendien zijn 
verbindingen gelegd tussen cultuur en onder 
andere onderwijs, recreatie en ondernemers. 
De Cultuurexplosie heeft daarnaast mogelijk 
zes nieuwe, succesvolle evenementen op de 
jaarlijkse evenementenkalender van De Wolden 
opgeleverd.

“De kick-off videoprojectie op het gemeentehuis 
in Zuidwolde aan het begin van 2017 bleek 
een aanjager te zijn voor de rest van het jaar. 
En nog steeds komen er ideeën bij ons binnen 
voor nieuwe culturele evenementen”, aldus een 
tevreden wethouder Mirjam Pauwels. “Daarbij 
heeft de samenwerking tussen zoveel mensen 
en organisaties een sterk gevoel van trots op De 
Wolden opgeleverd.”

Complimenten voor organisatie
Pauwels benadrukt dat de Cultuurexplosie vooral is 
georganiseerd door vrijwilligers. “Zij verdienen een 
groot compliment, want het was een flinke klus.” 

De Cultuurexplosie zoals die in 2017 is ingevuld, was 
eenmalig. De wethouder gaat er vanuit dat vanaf nu 
de positieve energie van de Cultuurexplosie wordt 
vastgehouden. “We gaan onderzoeken hoe we de 
samenwerking tussen verschillende organisaties 
verder kunnen verbeteren. En hoe we de verbinding 
tussen bijvoorbeeld cultuur en
sociaal domein en cultuur en recreatie verder 
kunnen versterken. Dat doen we onder andere met 
het Cultureel Platform, Welzijn De Wolden en de 
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.”

Film
Er is een film gemaakt met een terugblik op de 
Cultuurexplosie. Die is te zien op het YouTube-
kanaal van De Wolden:
https://www.youtube.com/
watch?v=PAP24_8jnqI&t=15s.
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WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
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