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Verloren
Wie is de eerlijke vinder van mijn gouden armband?
Vermoedelijk verloren in of bij de winkel van de Coop.

Gré Huizenga, Boekweitkamp 72, tel:481589

Hersenstichting 2019
Samen hebben we weer een mooi bedrag opge-
haald voor de Hersenstichting. nl: €1725,41
Alle collectanten en gulle gevers hartelijk bedankt 
namens de Hersenstichting.
Geesje v.d.Berg

Volgend nummer 
verschijnt 

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

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Bibliotheek: Vacature 
vrijwillige medewerkers 
Draag jij de bibliotheek een warm hart toe en wil je 
graag je steentje bijdragen? Dan zoeken wij jou!
Bibliotheek Ruinerwold zoekt vrijwillige medewerkers 
voor de dinsdag en/of donderdag (tijden in overleg).
Als vrijwillig medewerker ontvang je onze bezoekers in de 
bibliotheek en help je hen vinden waar ze naar op zoek 
zijn. Daarnaast help je mee om van de bibliotheek een 
toegankelijke omgeving te maken door o.a. de boeken en 
andere media op een voor de klant aantrekkelijke manier 
te presenteren. Een prachtige mogelijkheid om samen 
met collega’s de bibliotheek tot een gezellige en educa-
tieve ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud!
 
Wij bieden...
• een plezierige en inspirerende werkomgeving
• goede begeleiding bij het werk

Spelletjesavond22
maa r t

Hou jij wel van een spelletje? Let dan op! Buurtver-
eniging Oosteinde organiseert op vrijdag 22 maart 
voor het eerst een gezellige spelletjesavond! Kolo-
nisten in de Kolonie? Wil je een Ticket to Ride naar 
Rome? Onder Hoogspanning? Of wil je een potje 
Risken met je buren? Het kan allemaal! Een spel-
leider brengt leuke spellen mee en geeft eventueel 
speluitleg. Heb je zelf een leuk bordspel? Neem het 
gerust mee! Laten we er samen weer een gezellige 
avond van maken in Oosteinde! Tijd: 19:45 uur tot 
23:00 uur. Locatie: De Kolonie. Geef je op via info@
bvoosteinde.nl en laat weten met hoeveel mensen 
je komt! Entree is gratis.   
 
www.bvoosteinde.nl

• een gratis bibliotheekabonnement
• de mogelijkheid tot het afsluiten van een zorg-

verzekering met collectiviteitskorting
• de mogelijkheid om bij te dragen aan ontwikke-

ling van mensen

Enthousiast?
Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reac-
tie naar Michelle de Jong via info@bibliotheekrui-
nerwold.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met je 
opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook, Michelle is 
te bereiken op donderdag (11.00-17.00 uur) en vrij-
dag (14.00-17.00 uur) op het nummer 088 012 8445.



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 24 februari 2019
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. T van Bennekom
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
15.30 uur ds. R.P. Heij
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Doeven
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. H. de Haan

Kerkdiensten 3 maart 2019
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. M.P.C. Lourens
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H.M. Smit
15.30 uur ds. van Rijswijk   

 ➜  20 februari Springkussenfestijn, sporthal
 ➜  20 februari Vrouwen van Nu Oosteinde, Jan 

Wiersma met “huwelijk door de jaren 
heen”, 20.00 uur de Kolonie

 ➜  21 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, Culturele 
avond, 19.45 uur Uitgaanscentrum  
De Klok

 ➜  22 februari KIOS Klaverjassen, 20.00 uur  
KIOS kantine

 ➜  22 februari Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜  23 februari OBS De Wezeboom, oud papier en textiel
 ➜  25 februari Buurtkamer,spel, 9.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  26 februari Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜  27 februari Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  1 maart Sonnema Winter BBQ met opgave  

19.00 uur de Kastelein
 ➜  1 maart Pub Quiz, 20.00 uur dorpshuis de Barg’n
 ➜  2 maart Toneeluitvoering UDI, 14.00 uur  

café Centraal
 ➜  2 maart Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur  

café Centraal
 ➜  2 maart VCR DS1- van Dorsten MAZ DS1,  

19.00 uur Sporthal
 ➜  2 maart Tuinbeurs van 10.00 – 17.00 uur 

Sierbestrating Timmermans
 ➜  2 maart Taxatiemiddag van 13.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  3 maart KIOS (R)1 – Phoenix1, 15.30 uur Sporthal
 ➜  4 maart VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  4 maart Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  4 maart Buurtkamer, creatief knutselen,  

9.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜  6 maart Jaarvergadering Tuinkring,  

19.30 uur voor leden,20.30 uur voor 
iedereen.J.v.d.Veen van Groentotaal, 
Buddingehof

 ➜  9 maart Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur c 
afé Centraal

 ➜  9 maart Inleveren snoeihout paasvuur, 09.00 – 
12.00 en 13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜  11 maart KIOS sponser- en vriendenavond,  
19.30 uur kantine KIOS

 ➜  11 maart Buurtkamer, actief met kinderopvang, 
9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  12 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis  
de Barg’n

 ➜  12 maart Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜  13 maart Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  14 maart Café KWIS met opgave, 20.00 uur  

de Kastelein
 ➜  16 maart  UDI, voorronde 1 akter festival, 20.00 uur 

café Centraal
 ➜  16 maart KIOS, NL DOET grote klusdag 

accommodatie van 09.00 – 13.00 uur



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

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

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071



AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 
Voor 1 april ingediend voor 1 juli bericht  
Maak tijdig een afspraak:   06-22761518 
 
 

JWM Advies fiscaal advies en administratie 
Molenbergh 8, 7961 AV Ruinerwold 

         

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Zonnebloem
De eerste bijeenkomst van de Zonnebloem de 
Wolden in het nieuwe jaar was op 29 januari in 
dorpshuis de Schakel in Koekange. Na genoten te 
hebben van een kopje thee of koffie met de gebrui-
kelijke Nieuwjaars rolletjes kon de “verhalen” bingo 
beginnen. De gasten moesten scherp luisteren om 
de in het voorgelezen verhaal verstopte getallen 
op te merken en aan te kruizen. Het vereiste vol-
ledige concentratie. Bij een goede bingo kon er 
een prijsje worden uitgezocht. Maar… bij een valse 
bingo moest er een liedje worden gezongen. Geluk-
kig zong de hele groep daarna graag mee, hetgeen 
de stemming alleen maar verhoogde. Ondertussen 
werd de Nieuwjaars borrel met de bijbehorende 
hapjes geserveerd. Na drie rondes verhalen werd de 
middag rond half vijf afgesloten en kon bijna ieder-
een met een prijsje huiswaarts keren en terug zien 
op een gezellige middag.
De volgende bijeenkomst is op woensdagmiddag 13 
maart in de Havezate in de Wijk, waar dan een film 
wordt vertoond. Iedereen die tot de doelgroep van 
de Zonnebloem behoort is daar van harte welkom.  

Fruitboombrigade Dr 
Larijweg
In Ruinerwold houdt een groep enthousiaste vrijwil-
ligers zich onder de naam,, Fruitboombrigade Dr 
Larijweg,, bezig met het snoeien van (hoogstam)
fruitbomen. De groep bestaat uit ca 10 enthousi-
aste vrijwilligers die in de winter en een deel van de 
zomer op pad gaan om fruitbomen te snoeien. Ze 
richten zich vooral op fruitbomen op particuliere 
erven. 

Het doel van de brigade is dan ook om bestaan-
de hoogstamfruitbomen op de erven aan de 
Dr.Larijweg in stand te houden en ondersteuning te 
beiden aan particulieren bij de snoei en aanplant 
van fruitbomen. Goed onderhoud van de bomen 
betekend veel fruit. Ook andere inwoners van Rui-
nerwold met fruitbomen op het erf kunnen gebruik 
maken van de ondersteuning. Er wordt een kleine 
onkostenvergoeding gevraag door de brigade voor 
de ondersteuning. Landschapsbeheer Drenthe fa-
ciliteert de activiteiten van de brigade o.a. door het 
beschikbaar stellen van gereedschap en het aanbie-
den van fruitboomsnoeicursussen.        
Er is ook een mogelijkheid om via de brigade, tegen 
een gereduceerd tarief ,  fruitbomen aan te schaf-
fen. Wij kunnen daarin bemiddelen en advies geven. 
Dit dient u dan wel binnenkort te doen via het 
onderstaand mailadres Het is zolang de voorraad 
strekt
Heeft u interesse in fruitbomen snoei en lijkt het u 
leuk om eens kennis te maken met de brigade. Of 
heeft u vragen over fruitbomen, het snoeien van de 
fruitbomen, of onderhoud daarvan op uw erf dan 
kunt contact op nemen met ons via onderstaand 
adres of op 0634855660
snoeibrigade@gmail.com

Buurtkamer “buddingehof”
Zoekt u gezelligheid of voelt u zich eenzaam kom 
dan naar de Buurtkamer in de Buddingehof. Het is 
elke maandag van half 10 tot half 12. Er zijn geen 
kosten aan verboden. Heeft u geen vervoer ook dat 
kan voor u geregeld worden. 
Wij zijn dit jaar begonnen met een brunch, en Tetsje 
is geweest met foto’s in en om Blijdenstein, het ging 
over de natuur, vogels en planten, weerspiegeling 
in het water. Allemaal onderwerpen waar ze erg 
boeiend over kon vertellen. Ook is de kinderopvang 
geweest en we hebben iets gemaakt voor Valen-
tijnsdag gemaakt.
Wat gaan wij de komende tijd doen; onder het ge-
not van een kopje koffie praten wij even bij, daarna 
doen wij een kwartiertje geheugentraining en dan 
een spel, iets actiefs of crea-tiefs. Wij sluiten de och-
tend af met liederen uit de oude doos. 18 febr. actief 
sjoelen, 25 febr. spel, 4 mrt creatief. knutselen, 11 
mrt. actief met de kinder-opvang en 18 mrt. bingo
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Albertje Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978.



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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

kleinhuisdierenvoer, paardenbrok, 
schapenbrok

Voor de winter:
Strooizout  vetbollen
pindanetjes  vogelzaad

Plosplan palletkorrel

Losse compost en 
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar
Alles voor uw tuin op voorraad

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



Steeds meer kinderen 
doen aan sport en 
cultuur in De Wolden
Meer kinderen zijn begonnen met pianolessen, 
zwemlessen of zijn lid geworden van een sportver-
eniging of culturele organisatie. In 2018 zijn 159 kin-
deren uit gemeente De Wolden via het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur actief geworden. In 2017 ging het 
om 109 kinderen, dus steeds meer ouders weten 
het fonds te vinden. De aanvragen voor het Jeugd 
cultuurfonds zijn in een jaar tijd bijna verdrievou-
digd, van 12 naar 34 aanvragen. Ook de sportaan-
vragen blijven groeien.
Wethouder Mirjam Pauwels: “Ik ben hier heel blij 
mee! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben we 
niet voor niets en het is fijn om te zien dat hier 
steeds meer kinderen gebruik van maken. Gewoon 
mee kunnen doen bij sport- of muziekvereniging 
is heel belangrijk voor alle kinderen”. Gemeente 
De Wolden vindt dat alle kinderen de mogelijkheid 
moeten krijgen om aan sport- en cultuuractivitei-
ten mee te doen en werkt daarom samen met het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook in 2019 kunnen 
ouders een beroep doen op het fonds.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Sommige kinderen kunnen niet meedoen met 
sport- en cultuuractiviteiten, omdat hun ouders 
het niet kunnen betalen. Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur biedt een oplossing. Via een intermediair, 
zoals de sportfunctionaris, een cultuurcoach, een 
trainer of een juf op school, kan een gezin per kind 
een sport- en een cultuuraanvraag doen. Het fonds 
zorgt dan voor de financiële afhandeling met de 
sport- of cultuurclub. Dit doet het fonds door beta-
ling van de contributie en soms door waardebon-
nen voor kleding en/of materialen. 

Bedankt!
Heel graag, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de aandacht, die ik ontving na mijn knieope-
ratie en verblijf in het ziekenhuis.  Op welke manier 
dat dan ook was. 
Inmiddels gaat het lopen al een stuk beter.

Groeten van Jan Willem Benning

Bedankt
Hartelijk dank voor alle bezoekjes, kaarten en an-
dere attenties die ik kreeg tijdens mijn ziek zijn.
Het heeft ons goed gedaan.

Jan en Roelie Wesseling

Gratis digitaal inloopspreekuur 
in bibliotheek 
Heb je problemen met je laptop? Of heb je een 
vraag over je tablet of smartphone? Kom dan 
naar het digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek 
Ruinerwold. Om de dinsdag kun je hier terecht voor 
al je vragen op het gebied van digitale media.

 De eerste volgende digitale inloopspreekuren zijn 
op dinsdag 19 februari en dinsdag 5 maart, van 
14:00 – 16:00 uur. Er is elke even week op de dins-
dag een digitaal inloopspreekuur. De hulp is gratis 
en opgave vooraf is niet nodig. Ben je geen lid van 
de bibliotheek? Geen probleem, ook dan kun je van 
het gratis inloopspreekuur gebruik maken.    
 
Tijdens het spreekuur is er ook de mogelijkheid om 
hulp te krijgen bij het gebruik van de digitale biblio-
theek. Vragen over het lenen van e-books, Pressrea-
der of het aanvragen van materialen worden dan 
beantwoordt.
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 Bibliotheek Ruinerwold • Michelle de Jong Frontof-
ficemedewerker • 088-01288445
info@bibliotheekruinerwold.nl • www.biblio-
theekruinerwold.nl 

Voor wie? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor 
kinderen van 0 tot 18 jaar die om financiële redenen 
geen zwemles kunnen volgen, geen lid kunnen zijn 
van een sportvereniging, muziekschool of andere 
culturele instelling. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur in De Wolden mail naar sport@dewolden.nl 
of bel naar 14 0528.  



Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Winter BBQ
Slager Ard

Samen met Sonnema &

leuke sonnema cadeaus!
15,- p.p. excl. consumptie

Vrijdag 1 maart:

met opgave

aanvang: 19:00

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 

 Coop S.Koetsier& 
     Medewerkers 
      

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

          
 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 23 febr. 



VLINDERMAN 
GINDERMAN Miscommunicatie

Toen ik onlangs mijn achterbuurman erop attendeerde dat ik liever had dat ie z’n hondje in z’n eigen 
tuin liet poepen in plaats van op de grasstrook naast mijn huis, draaide hij zich om en liep met grimmige 
passen weg. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik hem een week later uitbundig vrolijk naar me zag 
zwaaien. 

Lies en ik liepen over de markt. Lies kocht groente en 
ik stond intussen te genieten van de muziek van een 
draaiorgel. Dan ineens die enthousiaste zwaaihand 
in de lucht (!?). Verbouwereerd zwaaide ik terug; ja 
wat moet je anders? Toen ik verder ging zag ik plots 
buurmans oudste dochter achter me. Ach natuurlijk, 
hij zwaaide niet naar mij, maar naar zijn dochter. 
Herkenbaar? Ja ik heb het omgekeerd ook wel mee-
gemaakt: twee handen zwaaiden terug, maar mijn 
groet betrof de achterste persoon. Miscommunicatie 
zou je het kunnen noemen.

Het kan ook anders. Met een stalen gezicht vertel 
je dat de politie je heeft opgebracht wegens dron-
kenschap, een geintje. Dan blijkt dat die ander het 
bloedserieus neemt. Je schrikt, zo was het niet 
bedoeld: nee joh, het was maar een geintje! ‘Ja ja, nu 
probeer je je eruit te kletsen door te zeggen dat het 
maar een geintje was’. Hoe red je jezelf hieruit?

Het is niet altijd makkelijk om iemand in te schat-
ten. Ooit bezocht ik beroepshalve interieurbouwer 
Harold De Vries op zijn bedrijf boven in Friesland. 
De Vries was altijd te porren voor een geintje en 

probeerde me op stang te jagen. Op mijn beurt zei 
ik hem dat hij misbruik maakte van de omstandig-
heden omdat ik als verkoper immers altijd de klant 
gelijk moest geven (een grapje dus). Kennelijk heb 
ik daarbij een te serieuze smoel getrokken, want na 
mijn vertrek schijnt compagnon Benny hem op de 
vingers te hebben getikt: ‘joh volgens mij ging je te 
ver, hij (ik dus) dacht dat je bloedserieus was, zag je 
niet hoe hij reageerde?’ Ik was stomverbaasd toen 
ik bij mijn volgende bezoek, twee maanden later, 
nog eens door De Vries hierover aangesproken werd. 
‘Benny dacht dat ik je gekwetst had en dat je niet 
door had dat het om een geintje ging’. Man, hoe kom 
je daarbij, was mijn antwoord, ik had juist het gevoel 
dat je niet door had dat ik er eveneens met een gein-
tje op in ging. Ik was het voorval bijkans vergeten.

We hebben er achteraf hartelijk om gelachen. ‘Ha-
rold, zei ik, als ik het goed zie is dit typisch een geval 
van: jij dacht dat ik dacht dat jij dacht …………’.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Inleveren snoeihout
Er kan weer snoeihout worden ingeleverd voor het 
paasvuur op 1e paasdag op het land van de familie 
Huizingh achter museumboerderij De Karsten-
hoeve. Het paasvuur wordt mede mogelijk gemaakt 
door Loonbedrijf Kleis te Ruinerwold.
Snoeihout voor het paasvuur kan worden ingele-
verd op: 
Zaterdag 9 maart van 09.00 uur tot 12.00 uur en 
13.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 16 maart van 09.00 uur tot 12.00 uur en 
13.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 20 april van 09.00 uur tot 12.00 uur en 
13.00 uur tot 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 kos-
ten bedragen € 5,00 voor een kleine aanhangwagen 
en € 10,00 voor een grote aanhangwagen of land-
bouwwagen. 
Voor info: telefoon: 0522-481447 of via info@kar-
stenhoeve.nl.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.



16 spelers UDI staan 2 en 
9 maart op de planken
 Rederijkerskamer UDI gooit het dit voorjaar over een 
andere boeg. Op zaterdag 2 en 9 maart worden om 20.00 
uur twee voorstellingen opgevoerd bij café Centraal in 
Ruinerwold. Maar liefst 16 spelers van deze bloeiende 
toneelvereniging staan op de planken. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om de uitvoeringen bij te wonen. De 
middagvoorstelling wordt gehouden op zaterdag 2 maart 
om 14.00 uur. 
De repetities zijn al weken in volle gang. De rederijkerska-
mer speelt De kleine jonker en Kiere-wiet.

Ik voel mij opgelicht
Opgelicht door TWEAK.
Ik ben voor glasvezel de Wolden. Dan neem je dus ook 
een abonnement bij 1 van de providers. Ik heb gekozen 
voor Tweak. De eerste maanden was het waardeloos. 
Zowel per telefoon als email was  Tweak nauwelijks 
bereikbaar. Je denkt dan: het is een jong bedrijf geef ze 
een kans. 
Aan het einde van de looptijd was toch de conclusie: 
een matig pakket voor de tv, problemen met de tele-
foon [VOIP], alleen het internet was 100%. De service is 
onvoldoende,  dus opzeggen en kiezen voor  een nieuwe 
provider. Aldus gedaan.
Tweak vraagt 50 euro borg voor het de amino-box en het 
modem. Na afloop moeten die dus terug. Dus alles keurig 
teruggestuurd naar Almere. Via Post NL is het pakket keu-
rig in Almere afgeleverd te controleren op Track&trace..  
Tweak kan het pakketje niet terugvinden en weigert de 
borg terug te betalen.. Al 4 maanden telefonisch niet te 
bereiken, email wordt niet beantwoord. Aan Glasvezel de 
Wolden wordt steeds beloofd het geld over te maken. Er 
gebeurt niets. 
Het probleem ligt bij Tweak en ik voel mij dus opgelicht 
voor 50 euro.  Ik ervaar het als een onbetrouwbaar bedrijf 
: veel praatjes,  maar weinig doen.. Als men mij vraagt 
zou je Tweak aanbevelen.   Neen!!!!  Nooit!!!!!
De reden voor dit stuk is dit: je bent geneigd je verlies te 
pakken en niets te zeggen. Niemand weet er dus van. Als 
je praat in het dorp blijken er meer mensen te zijn met 
problemen bij Tweak. Er lijkt dus meer aan de hand te 
zijn. Openbaar maken is nuttiger . Het is in ieder geval 
een waarschuwing om niet te snel in zee te gaan met 
Tweak.
Ruinerwold /D.Geel

 De kleine jonker
De kleine jonker is een eenakter geschreven door Kay 
Macaulife. Regie is in handen van Elly Remmelts en 
Janny Timmerman is souffleur. Toneelliefhebbers zien 
een trotse schrijfster – Bea Hoorn - , die haar eerste 
toneelstuk heeft geschreven. Ze heeft UDI gevraagd het 
op te voeren. Zo wil ze erachter komen of er nog iets aan 
het stuk veranderd moet worden. Want ja, achter de 
schrijftafel kan je van alles bedenken, maar als het op 
toneel niet overkomt, dan wordt het een flop. De spelers 
mogen ook op-/of aanmerkingen geven en daar maken 
ze gebruik van! Tot frustratie van de schrijfster.
 
Kiere-wiet
Kiere-wiet is een kort blijspel in drie bedrijven waarin 
verboden middelen een hoofdrol spelen. Het stuk is ge-
schreven door Cees Verwaaijen. De regie is in handen van 
Geesje Stapel en ook bij dit stuk is Janny Timmerman 
souffleur. Karel Kiere - gespeeld door voorzitter Menno 
de Leeuw - raakt werkeloos. Hij besluit de afwijzingen op 
sollicitaties te verwerken door voor zichzelf te beginnen. 
Wiet telen lijkt de makkelijkste manier, maar of dat wel 
zo slim is.

Kaartverkoop
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn verkrijgbaar bij 
café Centraal en kapsalon Van den Berg. Ze kosten €5,00 
voor leden en €7,50 voor niet-leden. De kaartverkoop 
voor de middagvoorstelling zijn aan de kassa verkrijg-
baar. Er zijn weer leuke prijzen te winnen tijdens de wel-
bekende verloting. Muziek en verlichting wordt verzorgd 
door Bart Kiers, maar ook hij zal te zien zijn op de bühne. 
 
Deelname Eenakterfestival 
Reden van twee stukken is de deelname aan de voorron-
des van het Drentstalige Eenakterfestival van het Huus 
van de Taol. Na het succes van 2017, waarin UDI de finale 
in Ogterop bereikte, willen de spelers met De kleine jon-
ker een nieuwe poging wagen. Aanmoedigen is mogelijk 
en wordt gewaardeerd! De voorronde wordt op zaterdag 
16 maart om 20.00 uur gehouden bij café Centraal. Het 

wordt opgenomen tegen toneelgroep Zwiggelte en Op de 
planken uit Zuidwolde. Kaarten a €7,50 kunnen worden 
besteld via info@huusvandetaol.nl of 0593-371010.



Ensing steekt KIOS 
selectie in het nieuw
Ensing Onderhoud- en protectiesystemen is al 
jarenlang verbonden als gezamenlijk hoofdsponsor 
van de KIOS selectie, maar sinds eind 2018 heeft 
Ensing het hoofdsponsorschap alleen op zich ge-
nomen. Algemeen directeur Louis van ’t Zand, zelf 
speler van KIOS 4, greep daarom ook de mogelijk-
heid aan om de gehele KIOS selectie in een nieuw 
jasje te steken. 
De kleur en kwaliteit keuzes zijn goed overwogen in 
samenwerking met de sponsorcommissie en het re-
sultaat is fantastisch. De nieuwe tenues werden af-
gelopen weekend direct gebruikt en ook dit bracht 
sportieve resultaten met zich mee. Zowel KIOS 1 als 
KIOS 2 sloot zijn wedstrijden de eerste twee week-
enden winnend af. 
Het dienstenpakket van Ensing bestaat uit gevelon-
derhoud, zoals schilderwerk, houtrotherstel en ver-
vanging (of deelvervanging) van gevelelementen. 
Maar ook het verrichten van mutatieonderhoud, 
een efficiënte opknapbeurt aan de binnenzijde van 
woningen en kantoren en het plaatsen van begla-
zing behoren tot de werkzaamheden. 
Voor vrijblijvend advies of een offerte kunt u contact 
opnemen met ons via
info@ensingonderhoud.nl of tel. 0592-348080.

KIOS wint van Wez 
Handich
Voor de Spekbraanders was het vanmiddag zaak 
om de achtervolging te voortzetten op koploper 
ASVD. De Drontenaren wonnen gisteren en 
zodoende lag de druk bij de Ensing equipe van 
Christian Lucas. Er moest dan wel afgerekend 

worden met Wez Handich in Houtigehage. Een 
uitwedstrijd waar KIOS het altijd wel lastig 
heeft.  Dezelfde hoeveelheid energie erin leggen 
als voorgaande wedstrijd was het devies. De 
overwinning van vorig weekend was vooral 
gebaseerd op een hoog tempo en strijdlust. 
Vandaag had KIOS dit ook en al snel stond er 
een 0-4 voorsprong op het scorebord. Die uitliep 
naar een 0-6 tussenstand, waartoe Wez Handich 
al snel geneigd was naar een time-out. Dit had 
een positieve invloed op de thuisploeg, want 
daarna ging ook bij hun de teller lopen. KIOS 
behield echter wel telkens een marge van 4 of 6 
doelpunten. Via 3-9, 5-10 en 10-16 wist KIOS relatief 
eenvoudig de korf te vinden. KIOS domineerde 
in de rebound en door de matige verdedigende 
druk van de thuisploeg konden de Spekbraanders 
ook rustig aanleggen. Met nog een aantal treffers 
voor rust gingen beide ploegen de kleedkamers in 
met 12-20.  Een ruime voorsprong en gezien het 
spelbeeld ook wel een terechte. Als KIOS de eerste 
10-15 minuten van de tweede helft deze marge 
behoudt, speelt het een gewonnen wedstrijd. 
En zo was ook het geval. 12-23, 14-26 en op 15 
minuten (en 22 seconden om precies te zijn) in 
de tweede helft was het dan ook 15-28. Voor het 
meegekomen publiek was KIOS aan hen verplicht 
om niet de kraan dicht te draaien, maar vol door te 
gaan. Met het afwisselend inbrengen van Martijn 
Ziel voor Ramon Karsten en Luco Zantinge bleef 
de schwung erin. Op 17-32 ging KIOS nog vol 
door en behaalde via 20-36 en 23-39 ook de 40 
doelpunten grens (23-40). Met 25-42 konden de 
punten meegenomen worden naar Ruinerwold.                                                                  
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen 
ZKC’19 op het programma. KIOS zal de druk op 
ASVD willen blijven uitvoeren, dus zal ook deze 
wedstrijd gewonnen moeten worden.         
Scores: Daniek v.d. Wal en Ernst Kuik beide 10x, 
Ramon Karsten 8x, Marlissa Noord en Jurgen Lucas 
beide 4x, Janita Zanting en Martijn Ziel beide 2x, 
Janneke de Lange en Luco Zantinge beide 1x

Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken!
Voor de kaarten, bloemen, bezoek en verdere be-
langstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, 
Reggersoord en bij thuiskomst heeft ontvangen.

Hartelijke groet, Jenny Pool - Bennink.



Bridge uitslagen
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 3 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 4 februari 
2019.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 73,13%
2 R Nijland & J Schuphof 62,50
3 H Middelveldt & H Tissingh 55,00
3 H Reinders & G Scheper 55,00
5 B Klomp & J Mansier 54,38
6 R v Ommen & J Inberg 52,50
7 D & M Geel 46,88
8 H & P Bennink 43,13
9 R Knippels & R Pijper 40,00
10 J Bennink & L Tissingh 38,13
11 O Hobma & J Vedder 29,38

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  08-01-2019
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  12-02-2019

Poule A
1 Paul de Vries / Johan Klok 280 
2 Johnny Ringeling     278
3 Anne Jan Dunning 277 
4 Alfred Vrieling     273   

Poule B
1  Gerrit Figeland 281 
2 Ronald Lankhorst 279 
3 Luuk Nijmeijer 275
4 Henri Jans 268
5 Johan Nijboer  266

Lijn B;
1 I & L vd Molen 63,50%
2 J & J Scholte Albers 57,50
3 M Blaauw & K Scheper 56,50
4 J Klomp & L Veen 56,00
5 H & H Hauwlo 54,50
6 T ten Heuvel & A Kreulen 53,38
7 A Flier & W Niemer 52,00
8 E v’t Rood & E Wienen 51,63
9 J Koops & R Morsink 46,50
10 R Kleene & J de Vries 45,63
11 R Hegeman & A Ridderman 43,00
12 M Vedder & H Toet 36,88
13 L Boerhof & M Brals 33,00

Eindstand 2e ronde

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 61,57% Gem.
2 R v Ommen & M Velthuys 61,19
3 H Reinders & G Scheper 55,70
4 H Middelveldt & H Tissingh 55,20
5 R Nijland & J Schuphof 52,90
6 L Krapels & J Mansier 49,59
7 G Lensen & L Tissingh 47,71
8 J Bennink & L Drost 47,25
9 H & P Bennink 46,72
10 O Hobma & J Vedder 46,50
11 D & M Geel 45,88
12 S Hempen & H Kuijer 45,80
13 R Knippels & R Pijper 42,00
14 J Inberg & K Tissingh 38,70
De nr’s 12, 13 en 14 gaan naar lijn B.

Lijn B;
1 J & J Scholte Albers 57,47% Gem.
2 I & L vd Molen 55,32
3 E v’t Rood & E Wienen 53,66
4 M Blaauw & K Scheper 52,99
5 M Vedder & H Toet 52,60
6 J Klomp & L Veen 52,53
7 A Flier & L Stolte 50,07
8 S & J Willijns 48,90
9 H & H Hauwlo 48,25
10 J Koops & R Morsink 47,83
11 L Boerhof & M Brals 47,81
12 T ten Heuvel & A Kreulen 44,97
13 R Kleene & J de Vries 44,30
14 R Hegeman & A Ridderman 43,00
De nr’s 1, 2 en 3 gaan naar lijn A.



De lente komt eraan
De lente komt eraan
hoor maar: de vogels fluiten
ik zie al krokussen staan

De lente komt eraan
we willen weer op de pedalen gaan
en zetten de tuinstoelen buiten

De lente komt eraan
hoor je de vogels fluiten

© Gerdina  www.gerdina.nl

Telefooncirkel: Elke dag even contact. Het is altijd fijn 
als iemand weet hoe het met je gaat. Mocht er wat zijn, 
dan sta je er niet alleen voor. Vooral voor alleenwonen-
den is die vinger aan de pols niet altijd vanzelfsprekend. 
De telefooncirkel lost dat probleem op een eenvoudige 
manier op. Het dagelijks belrondje gaat langs acht tot 
tien alleenwonende mensen. Een vrijwilliger van het 
Rode Kruis is het begin- en eindpunt van de keten en 
belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op de 
lijst en zo verder. Bij geen gehoor kan de vrijwilliger actie 

Pub Quiz “de Barg’n”
Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Pub quiz 
“de Barg’n” op 1 maart 2019 in Berghuizen, die door 
vrijwilligers van het dorpshuis georganiseerd wordt. Het 
dorpshuis “de Barg’n” zal van 20.00 -22.30 uur het strijd-
toneel zijn van teams, die punten proberen te verzame-
len, door vragen van verschillende categorieën zo goed 
mogelijk te beantwoorden. 
Teams bestaan uit 4 of 5 personen. Van te voren inschrij-
ven kan via shsteendam@gmail.com, maar je kunt je ook 
op de avond zelf vóór 20.00 uur aanmelden als individu 
of team. Individuele deelnemers worden samengevoegd 
tot teams. Deelnamekosten: 1 euro per persoon. 
Let op: er is plek voor maximaal 75 personen of 15 teams 
en VOL=VOL. Dus, als je zeker wilt zijn van een plekje in 
de Pub Quiz, meld je dan zo snel mogelijk aan.

ondernemen. Bijvoorbeeld door de familie of huisarts in 
te schakelen. 
Zuidwolde- ,,Wie weet er of ik ‘s avonds thuis ben geko-
men? Wat als er iets met mij gebeurt?” Aan het woord 
is mw de Jonge. Toen haar man overleed belden haar 
kinderen haar iedere dag, maar dat werd uiteraard na 
verloop van tijd minder. ,,Ik hoorde van het opstarten van 
de Telefooncirkel en meldde me ervoor aan. Het geeft me 
een gevoel van rust dat ik iedere ochtend gebeld word.” 
Mw drinkt om halfnegen uur ‘s ochtends een kopje thee 
en wacht op het telefoontje. ,,Ik ga dan niet de vuilnisbak 
buitenzetten ofzo”, lacht ze. ,,Als ik niet opneem, word er 
direct actie ondernomen.”De Telefooncirkel werkt verras-
send eenvoudig. Iedere dag om halfnegen uur belt een 
vrijwilliger de eerste deelnemer van de lijst. Deze deel-
nemer belt de volgende op de lijst en de laatste belt de 
vrijwilliger weer, zodat deze weet dat iedereen is gebeld 
en de cirkel kan sluiten. Een cirkel bestaat uit maximaal 
tien personen en moet binnen een half uur rond zijn. 
Karin Elders is vrijwilliger en coördinator. Overal waar 
ik naartoe ga, neem ik de deelnemerslijst mee. Het is al 
een aantal keer voorgekomen dat mensen niet opnamen 
en dat we dan tot actie over moesten gaan. We hebben 
contactgegevens van de buren en naaste familie. Ook is 
er laatst iemand gevallen. Doordat we belden en geen 
gehoor kregen, is deze mevrouw op tijd geholpen. 

Verhalen vertellen.
Naast dat het fijn is dat er op elkaar gelet wordt, is het 
ook sociaal. Mensen leren elkaar kennen en als de cirkel 
rond is, bellen ze elkaar soms nog even terug. ,,Ik hoor 
bijvoorbeeld dat de mevrouw die ik moet bellen, meer 
wil vertellen”, zegt mevrouw de Jonge . ,,Omdat we 
natuurlijk niet te lang kunnen bellen - anders halen we 
het half uur niet - bel ik haar later weer terug en kan ze 
alsnog haar verhaal doen. Af en toe komen de deelne-
mers en vrijwilligers bij elkaar. Een hapje, een drankje, 
een lunch en gezellig kletsen. Veel mensen kennen elkaar 
al beter en er zijn ook al vriendschappen ontstaan.

Regelmatig contact,
De Telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft 
aan regelmatig contact”, vertelt Karin. ,,We zijn van grote 
waarde. Dat telefoongesprekje iedere dag is voor veel 
mensen heel belangrijk. Bovendien zorgt het ervoor dat 
mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.”De 
drempel voor het aanmelden blijkt toch vaak nog wat 
te hoog te zijn. ,,We hopen dat we meer mensen over de 
streep kunnen trekken om mee te doen. Het kost niets, 
het geeft veel rust en het is een gezellig momentje op de 
dag.’’De Telefooncirkel is een initiatief van het Rode Kruis 
. Deelnemers en nieuwe vrijwilligers kunnen zich aan-
melden bij Karin Elders: karinelders@hotmail.com of op 
telefoonnummer : 06-46138205 
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