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Volgend nummer 
verschijnt 
22 maart

Kopij inleveren voor 17 maart 
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

TIP (toeristisch informatiepunt Ruinerwold)

Zwerfvuilactie24 - 2 5
maa r t

De gemeente De Wolden doet net als andere jaren 
mee aan de Landelijke Opschoondagen. Voor Rui-
nerwold en Berghuizen organiseert dorpsbelangen 
deze opschoondag. Wij zijn op zoek naar enthousi-
aste mensen die ons willen helpen om het zwerfvuil 
in te zamelen. Op vrijdag 24 maart gaan de basi-
scholen de dorpskernen zwerfvuil vrij maken. Op 
zaterdag 25 maart gaan de aanwezigen de bermen 
in de buitengebieden langs om het aanwezige 
zwerfvuil in te zamelen. Wanneer u uw steentje wil 
bijdragen en ons wil komen helpen op de zaterdag 

tussen 9:30 en 12:00 uur, kunt u zich aanmelden via 
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl of bellen naar 
dorpsbelangen (0522) 482708/481822 06-12358062 
of een bericht via de Facebook- of Twitterpagina 
van Dorpsbelangen. 

Zorg nu voor elk mens
Zorg nu dat een mens 
altijd mens mag zijn
of hij nu arm, ziek, 
hulpbehoevend, dementerend
of oud geworden is.

Zorg nu dat een mens
altijd mens mag zijn
wat hij ook voelt, denkt
hoopt, zijn mening zegt
of geloof is.

Zorg nu dat een mens
altijd mens mag zijn
waar hij ook woont, werkt
zijn verblijfsvergunning heeft
of moedertaal spreekt

Zorg nu dat elk mens
altijd mens mag zijn

© Gerdina 
www.gerdina.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
TIP-Ruinerwold, met ingang van 1 oktober geopend 
van: dinsdag t/m vrijdag van 13.30 – 16.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 – 12.00 uur, ook bereikbaar via 
0522-482255 of info@touristinforuinerwold.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten  12 maart 2017
Geref. Kerk Vrijgem. Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds.  V Rijswijk
15.30 uur ds. De Jong
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur Jeugddienst dhr. G.J. Heinen mmv de 
Kapelklanken
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. H. Linde

Kerkdiensten  19 maart 2017 

Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur  evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgem. Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Smit
15.30 uur ds. V Rijswijk

 ➜ 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

 ➜ 11 maart Inleveren snoeihout paasvuur van 
09.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 11 maart De Woldklimmers NL Doet, 
aanvang 09.00 uur  
Buddingerstr. 20

 ➜ 12 maart Kwak in de Bak, aanvang 14.00 uur 
De Kastelein

 ➜ 13 maart VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 15 maart Vrouwen van Nu Oosteinde 
Daniëlle Hut vertelt over het 
Thomashuis in Ruinerwold

 ➜ 18 maart Dressuurwedstrijd pony’s/paarden, 
manege Ruinerwold

 ➜ 18 maart Kroeg tot Kroeg loop, aanvang 
16.00 uur De Kastelein

 ➜ 18 maart Inleveren snoeihout paasvuur van 
09.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 21 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

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

 ➜ 22 maart Modeshow De Smederije, aanvang 
19.30 uur Buddingehof

 ➜ 23 maart Bierproeverij i.s.m. drankenhandel 
Kisjes, aanvang 20.00 uur  
De Kastelein

 ➜ 25 maart Bixiewedstrijd, manege 
Ruinerwold

 ➜ 25 maart Reünie optreden Decode, aanvang 
22.00 uur café Centraal

 ➜ 25 maart OBS de Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 27 maart VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

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

 ➜ 31 maart KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
kantine KIOS



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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



Het antwoord van de verantwoordelijke overheid is 
voorspelbaar: uitbreiding van het wegennet, in de 
breedte of door nieuwe aanleg, is maar beperkt mo-
gelijk, niet alleen door de beschikbare ruimte maar 
vooral vanwege de financiën, De simpele vraag of 
we de wegen moeten aanpassen bij het verkeer of 
het verkeer aan de wegen is dan ook vlot te beant-
woorden: snelheidsbeperkingen, rijverboden, al 
dan niet tijdgebonden, éénrichtingsverkeer en een 
uitgebreid stelsel van wegbeschildering: dubbele 
streep, soms met een groene baan in het midden of 
onderbroken, een menigte aan “straatmeubilair” 
zoals verkeersborden, paaltjes en richtingwijzers 
enzovoort. Niettemin, dagelijks vallen er in Neder-
land gemiddeld twee verkeersdoden en een hele 
serie gewonden, waarvan het overgrote deel niet of 
nauwelijks in de openbaarheid komt. Een gebroken 
pols, schaafwonden, een hersenschudding komen 
nagenoeg niet in de publiciteit, want we vinden 
eigenlijk “dat het er bij hoort !” Maar dat is wel een 
tamelijk cynische constatering, want zorgen en 
verdriet, een dwarslaesie, een amputatie of een 
andere zware verwonding vind je niet terug in de 
jaarlijkse statistiek en zijn levenslang. Leven zonder 
risico’s is een illusie, maar om schouderophalend 
een  verkeersongeval af te doen  met : “Pech gehad 
~ is nogal grof.
Is dat trouwens  ook wel zo? Je kunt niet anders 
dan erkennen dat de verantwoordelijke overheden 
toch echt wel hun best doen om het verkeer, zoals 
dat heet, in goede banen te leiden. Maar het vast-
stellen van een verkeersmaatregel is één, maar de 
controle er op is een ander. Het is zonneklaar dat 
het onmogelijk is overal en altijd verkeerspolitie in 
te zetten om alle snelheidsovertreders, door-rood-
licht rijders, bumperklevers, rechtsinhalers, vlucht-
strookrijders, fietsers zonder licht, voorrangszon-
daars enzovoort feilloos te bekeuren. Met flitspalen 
en camerabewaking komen we een heel eind maar 
als je een paar dagen later een envelop met een 

beschikking van het Centraal Justitieel Incassobu-
reau in de brievenbus vindt is dat vervelend maar 
de overtreding waar die beschikking betrekking 
op heeft is dan al lang in het vergeetboek terecht 
gekomen. 
Toch moet er iets veranderen Verkeersveiligheid is 
een zaak van ons allemaal en iedereen. Minder hard 
rijden, gewoon omdat de tijdwinst minimaal is. 
Geen andere dingen doen dan autorijden wanneer 
je achter het stuur zit. Geen borreltje drinken voor je 
thuis bent. Ver voor je uitkijken en rekening houden 
met omstandigheden en wat er zou kunnen gebeu-
ren. Anticiperen heet dat in verkeersjargon. Dan kun 
je zo nodig ook de fout van een ander corrigeren
Een voorbeeld. Nog maar kort geleden reden twee 
auto’s in het Oosteinde richting Ruinen. De voorste 
auto minderde vaart om een rechts gelegen inrit 
in te rijden. De tweede auto was daar niet op voor-
bereid want er waren nu eenmaal geen zijwegen, 
behalve dan die in- en uitritten. Pats boem!! in een 
fractie van een seconde waren twee auto’s total 
loss. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken maar 
wel dagenlang de schrik in de benen. Kosten: een 
hoop geld want al betaalt de verzekering de schade, 
dat is  de dagwaarde van het wrak en dat is altijd 
minder dan de waarde die die auto (terecht) had 
voor de eigenaar. 
Het is makkelijk roepen: “Er wordt véél te hard 
gereden !” “De politie moet veel meer controleren !” 
Dat zal heus wel waar zijn, maar feit blijft dat we zelf 
beter moeten opletten. Want al overkomt het ons 
niet iedere dag, toch rijden we vaak te hard omdat 
we denken dat we haast hebben. Meestal gaat het 
dan toch nog goed, maar is het een kwestie van 
enkele meters en seconden.
Nou ja, haast heeft als tweede betekenis “bijna”!
 
Kees van Klaverden. 

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN 

Volgens gegevens van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in Den Haag is verhou-
dingsgewijs geen groot verschil tussen verkeersongelukken in enerzijds stedelijk en anderzijds agrarisch 
gebied, rekening houdende met de  aard van de verkeersdeelnemers. Zoals te verwachten is gebeuren er 
ten plattelande meer ongelukken met landbouwvoertuigen dan in de stad. Dat hangt samen met  het type 
voertuig, want op Dijkhuizen in Ruinerwold rijden er nu eenmaal meer trekkers (met aanhangers)  dan op 
het Rokin in Amsterdam. Logisch is ook dat veel ongelukken met dat soort voertuigen te maken hebben 
met het kenmerkende karakter ervan: in termen van het SWOV zijn ze door constructie en beperkte snel-
heid “botsgevaarlijk”. Niettemin: een duidelijk verschil in verkeersongevallen met personenauto’s en trac-
tors is moeilijk vast te stellen. Het ligt voor de hand om de gevolgtrekking te maken dat het niet zozeer 
het soort voertuig is als wel de manier waarop we er gebruik van maken. Het is een vaststaand gegeven 
dat ook de wegen waarop gereden wordt van invloed zijn op aantal en soort verkeersongevallen. Dan zijn 
we  ten plattelande over het algemeen  in het nadeel ten opzichte van de stad want nog onlangs heeft de 
ANWB de aandacht er op gevestigd dat de wegen in Nederland over het algemeen te smal zijn en dat geldt 
natuurlijk ook en in versterkte mate voor de wegen in een agrarische omgeving. Heel gewoon: toen die 
werden aangelegd waren er veel minder (vracht)auto’s,  trekkers en autobussen en toen dat aantal met 
sprongen omhoog ging bleven de wegen even breed als in de jaren dat we er met paardenwagens over-
heen trokken. Behalve met een oversteek  van de ene wei naar de ander of naar de melkbocht zal je geen 
kudde koeien of schapen meer op de weg vinden. Maar ook hier is de intensiteit van het verkeer sterk 
toegenomen. 

Ongelukken



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

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

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

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

Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl



SV De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  21-02-2017

Poule A
1 Paul de Vries  287
2 Johnny Ringeling       282
3 Anne Jan Dunning 281
4 Johan Klok 279  
4 Luuk Nijmeijer 267

Poule B
1  Gerrit Figeland    281  
2 Henri Jans  279
3 Alfred Vrieling   274
4 Lars Luten 269
  
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  28-02-2017

Poule A
1 Ruud Bomert  282
2 Johnny Ringeling             281
3 Anne Jan Dunning 280
4 Luuk Nijmeijer  263  
5 Ronald Lankhorst 253

Poule B
1  Johan Nijboer 279  
2 Gerrit Figeland    278
3 Lars Luten 277
4 Alfred Vrieling   271
5 Henri Jans 267
3 Henri Jans /Alfred Vrieling   277
4 Lars Luten 274

Dankbetuiging
Op 28 januari  hebben we samen in de kerk op Blij-
denstein liefdevol en warm afscheid genomen van 
mijn lieve man, vader en opa. Het heeft ons diep ge-
raakt, dat zoveel mensen zich betrokken voelden en 
hun deelneming betuigden,  in welke vorm dan ook. 
We hebben dit als zeer troostrijk ervaren. Daarvoor 
onze oprechte dank.

Gé Benak-Wobben
Kinderen & kleinkinderen.

Bedankt
Vele woensdagen en zaterdagen stond de paars-
blauwe caravan van Glasvezel De Wolden vlak voor 
de Coop in Ruinerwold. Een fijne plek waar we goed 
zichtbaar en vindbaar waren. En alsof dat nog niet 
genoeg was, mochten we ook nog stroom van de 
Coop gebruiken en werden onze vrijwilligers gere-
geld verrast met een warme kop snert!

Glasvezel De Wolden wil Coop Ruinerwold hiervoor 
hartelijk bedanken. Geweldig dat we niet alleen zo 
geholpen werden met een staanplaats en stroom 
maar dat we dan ook nog zo verzorgd werden. Coop 
Ruinerwold: hartelijk bedankt!!

Bridge
Uitslag van de 2e zitting van ronde 3 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag  20 februari 2017.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier  64,78%
2 J & J Scholte Albers  60,33
3 D & M Geel   55,75
4 O Hobma & J Vedder  51,83
5 R Nijland & J Schuphof 51,42
6 H Middelveldt & H Tissingh 50,56
7 W & A Flier   50,40
8 J de Boer & G Wassing  50,00
9 R v Ommen & M Velthuys 49,83
10 J Bennink & L Drost  39,33

11 E v’t Rood & E Wienen  38,58
12 H & P Bennink   37,48

Lijn B;
1 J Inberg & K Tissingh  60,33%
2 H Reinders & G Scheper 55,58
2 G Benak & M Vedder  55,58
4 L Boerhof & M Brals  53,83
5 T ten Heuvel & A Kreulen 52,67
6 I & L vd Molen   52,33
7 H & H Hauwlo   51,42
8 R Knippels & R Pijper  48,58
9 A  Ridderman & J Koops 46,09
10 H & R Kuik   46,08
11 L Klomp & L Veen  41,08
12 M Blaauw & K Scheper 35,65





Bierproeverij in de 
Kastelein
Op donderdag 23 maart organiseert café de Kas-
telein samen  met drankenhandel Kisjes uit Mep-
pel een bierproeverij, die dit op een leuke manier 
presenteert. 
Op deze proeverij worden een achttal verschillende 
bieren geproefd die afkomstig zijn van Nederlandse 
en Belgische brouwerijen , samen met bijpassende 
hapjes. Nederland telt meer dan 400 brouwerijen, 
dat is meer dan in België. Nederland is een echt 
bierland te noemen. Zo is ook in de Kastelein het as-
sortiment  uitgebreid met meer dan 20 soorten bier 
op tap en fles, bv: pils, blond, witbier, zwaarblond, 
Saison, dubbel, tripel,  stout en quadrupel enz. dus 
voor iedereen wel een passend biertje.
Wil je meedoen aan deze proeverij geef je dan op 
voor 20 maart bij café de Kastelein tel 481979.
De kosten zijn 25 euro p.p. en het begint om 20.00 
uur.
Je kunt natuurlijk ook altijd gewoon een van deze 
bieren drinken bij de Kastelein.
Zien, ruiken, proeven en genieten, ze zijn met passie 
gebrouwen
………………………..proost.

Nieuwsbrief de 
Woldklimmers
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 2 februari vond de Algemene Ledenverga-
dering plaats. Het voltallige bestuur was aanwezig en 
daarnaast konden we 5 leden verwelkomen. Waaron-
der Alex van der Sterre die op deze avond een atten-
tie heeft ontvangen omdat hij zich ingeschreven heeft 
als 50e lid. Tijdens deze vergadering zijn er nieuwe 
plannen bedacht. De Woldklimmers zullen dit jaar 
samen met Johan Lint de Palmpaas optocht gaan 
organiseren. Binnenkort meer hierover. We willen de 
mensen die de ledenvergadering hebben bezocht 
hartelijk bedanken voor hun komst en ideeën!

Jantje Beton
In de weken van 13 – 25 februari kunt u een collec-
tant van Jantje Beton aan uw deur verwachten.
Van de opbrengst van deze collecte is 50% voor De 
Woldklimmers bestemd. Deze opbrengst zal gebruikt 
worden voor een nieuw duikelrek in de speeltuin aan 
de Burg. Brouwerstraat. Dit duikelrek zal geplaatst 

Stotijn notariaat & mediation, úw notaris in de regio. Waarvan akte...!

DEZE AVOND STAAT IN HET TEKEN VAN DE 
ONDERWERPEN LEVENSTESTAMENT EN 

ALGEHELE NOTARIËLE VOLMACHT

UITNODIGING VOOR EEN GRATIS INFORMATIEAVOND

HOE HOUDT U ZELF DE REGIE, OOK BIJ DEMENTIE 
OF WILSONBEKWAAMHEID?  WIE BEHARTIGT UW 

BELANGEN ALS U DAT ZELF NIET MEER KUNT? 
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LEVENSTESTAMENT 

OF  ALGEHELE  VOLMACHT?

Uw gastheer Johan Stotijn geeft actuele 
informatie en beantwoordt graag uw vragen.

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DORPSHUIS 

BUDDINGEHOF, DIJKHUIZEN 66 IN RUINERWOLD
OP MAANDAG 10 APRIL A.S. 

WILT U DEZE AVOND BIJWONEN?
MELDT U ZICH DAN TELEFONISCH OF PER MAIL 

AAN VÓÓR WOENSDAG 5 APRIL. 

Toegang,  koffie en thee zijn  gratis.

A
LTIJD

 SCH
ER

P!

Burg. Veenhovenplein 1  de Wijk
Westerweiden 29  Ruinerwold

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

De bijeenkomst begint om 19.30 uur
(inloop vanaf een half uur voor aanvang)

worden tijdens  NL-doet! Namens alle kinderen van 
Ruinerwold, alvast bedankt voor uw gift!

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

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

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



Stotijn notariaat & mediation, úw notaris in de regio. Waarvan akte...!

DEZE AVOND STAAT IN HET TEKEN VAN DE 
ONDERWERPEN LEVENSTESTAMENT EN 

ALGEHELE NOTARIËLE VOLMACHT

UITNODIGING VOOR EEN GRATIS INFORMATIEAVOND

HOE HOUDT U ZELF DE REGIE, OOK BIJ DEMENTIE 
OF WILSONBEKWAAMHEID?  WIE BEHARTIGT UW 

BELANGEN ALS U DAT ZELF NIET MEER KUNT? 
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LEVENSTESTAMENT 

OF  ALGEHELE  VOLMACHT?

Uw gastheer Johan Stotijn geeft actuele 
informatie en beantwoordt graag uw vragen.

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DORPSHUIS 

BUDDINGEHOF, DIJKHUIZEN 66 IN RUINERWOLD
OP MAANDAG 10 APRIL A.S. 

WILT U DEZE AVOND BIJWONEN?
MELDT U ZICH DAN TELEFONISCH OF PER MAIL 

AAN VÓÓR WOENSDAG 5 APRIL. 

Toegang,  koffie en thee zijn  gratis.

A
LTIJD

 SCH
ER

P!

Burg. Veenhovenplein 1  de Wijk
Westerweiden 29  Ruinerwold

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

De bijeenkomst begint om 19.30 uur
(inloop vanaf een half uur voor aanvang)

 

 Zond: 12 maart:     14.00 uur   

  

 

 Zat: 18 maart: 16.00 uur   

 
Stichting down syndroom/ opgave www.lgr88.nl 

 Dond :  23 maart    20.00 uur. 

  

Ism :drankenhandel Kisjes Meppel, met opgave 

Kosten 25 euro ( incl: 8 bieren en hapjes) 

Zat: 1 april    (geen grapje)     21.00 uur. 

 



Bibliotheek
Vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek maakt je rijker!
Draag jij de bibliotheek een warm hart toe en wil je 
graag je steentje bijdragen? Voor Bibliotheken De 
Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde zijn wij op 
zoek naar gemotiveerde vrijwillige medewerkers. 
Als gastheer of –vrouw ontvang jij onze bezoekers 
en maak je hen wegwijs in de Bibliotheek. Samen 
met collega’s help jij mee om o.a. activiteiten te 
organiseren, vragen te beantwoorden en de Biblio-
theek aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Als 
je van mensen houdt en het je leuk lijkt om je in te 
zetten voor de Bibliotheek, kom dan ons team van 
vrijwillige medewerkers versterken. 
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers met affini-
teit voor internet en de e-overheidsdienstverlening. 
Voor onze cursussen Klik & Tik en Digisterker zijn wij 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mensen 
willen helpen met het aanleren van computervaar-
digheden. Van het aanzetten van de computer tot 
de weg vinden op het internet. En van het aanvra-
gen van DigiD tot het gebruik van MijnToeslagen. Jij 
helpt samen met collega’s om de deelnemers van 
de cursus in een aantal bijeenkomsten om te leren 
gaan met de computer. Ter voorbereiding op het 
geven van de cursussen, bieden wij de docenten 
een ‘train-de-trainer’ bijeenkomst aan.

Meer weten?
Bel de Bibliotheek voor meer informatie via tele-
foonnummer 088- 012 8445. Of kom langs en vraag 
een van onze mensen!

NLDoet
Wie helpt dorpshuis de Kolonie in Oosteinde mooi 
te maken ? Het dorpshuis de Kolonie in Oosteinde is 
aan een flinke opknapbeurt toe.
Doe mee op zaterdag 11 maart.
Wij zijn op zoek naar mensen die plezier hebben 
aan schilderen en ons willen helpen de beschadigde 
muren, deurposten en plinten te herstellen en alles 
weer te voorzien van frisse kleuren.
U kunt zich aanmelden bij Sjoerd Meijer  
tel.06 57193323 of kijk op www.NLdoet.nl

De Wolden barst van 
talent
Dansen, zingen, turnen… tijdens de grote De Wol-
den’s Got Talent Show op vrijdag 10 maart strijden 
twaalf geselecteerde kids-acts om dé titel van 
meest talentvolle idool. Blondie en Brownie, Sound 
Aloud, de Glittergirls en vele andere jonge artiesten 
zijn vanaf 19.00 uur in de Boerhoorn in Zuidwolde te 
bewonderen. Komt dat zien!!!
De jury, bestaande uit Dani Hagedoorn (winnaar 
vorig jaar), Arjan Venemann (volkszanger), Mirjam 
Pauwels (wethouder) en Tom Pekel (jongerenraad), 
zal aan de hand van de optredens één winnaar uit-
kiezen. De hoofdprijs is het opnemen van een échte 
videoclip samen met Ronald Buld van MultieBuldtie, 
van wie de presentatie van de show ook handen ligt. 
Tijdens de voorrondes in januari en februari hebben de 
twintig finalisten hun concurrenten al achter zich gela-

Belangenvereniging  
Oosteinde
De belangenvereniging Oosteinde nodigt alle inwo-
ners van Oosteinde van harte uit voor de openbare 
bestuursvergadering op 20 maart 2017 om 20.00 
uur in ons dorpshuis de Kolonie.
Het bestuur wil deze avond een terug koppeling 
geven op de activiteiten die in het afgelopen jaar 
zijn besproken en de acties die in 2017 uitgevoerd 
gaan worden. 
Door de financiële bijdrage van Initiatiefrijk de Wol-
den is het mogelijk geworden om de speulplekke in 
de Schoolstraat te vernieuwen en de aanpassingen 
/ uitbreiding van het dorpshuis de Kolonie te rea-
liseren.  Er wordt verslag gedaan van de stand van 
zaken over het realiseren van een fietspad langs de 
Koekangerweg. 
Uiteraard vinden wij het van groot belang om van de 
bewoners in Oosteinde te horen voor welke (nieuwe)
onderwerpen het bestuur zich kan inzetten.
NOTEER  ALVAST  20  MAART  IN  UW  AGENDA  !!

ten. Afgelopen week kregen zij een workshop podium-
presentatie. Het volledige programma voor de talen-
tenshow is te vinden op www.actiefnaschooltijd.nl. 
Als je wilt komen kijken, ben je vanaf 18.30 uur 
welkom. Kaartjes kosten €2,- per persoon. De show 
start om 19.00uur. LET OP: er is plek voor 150 men-
sen, wanneer het vol is kunnen we helaas niet meer 
mensen toelaten! 
Met dit project wil de organisatie (het Brede School 
Team) kinderen motiveren hun talenten verder te 
ontwikkelen en cultuur- en sportdeelname bevor-
deren. Tijdens eerdere activiteiten in januari kon-
den de kinderen al meedoen aan workshops rap-
pen, goochelen en streetdance. De talentenshow 
vindt dit jaar voor de derde keer plaats.



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

 Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  18 maart  

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

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

Ook a.s. zaterdag nog 
warme erwtensoep. 

 

Weer of geen weer er gaat niets 
boven een heerlijk bord warme 
snert, gemaakt door Willem van 

echte bouillon en boordevol 
koetsiers rookworst. En we hebben 

natuurlijk ook onze bekende 
spareribs en kippenpoten! 

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



Kindcentrum op bezoek 
bij de Buurtkamer
De peuters van het Kindcentrum Ruinerwold zijn 
weer op bezoek geweest bij de gasten  van de 
Buurtkamer. Het was de eerste keer in het nieuwe 
jaar.
Net zoals vorig jaar werden er weer leuke activitei-
ten gedaan.

De kinderen stonden naast de oma’s zodat er een 
mooie kring ontstond.
Er werden ballen doorgegeven. Eerst één en dan 
steeds eentje erbij. Er moest goed opgelet worden 
zodat de bal snel doorgegeven kon worden.
Later stond er een grote mand in het midden waar 
iedereen tennisballen in moest gooien.
Het allerleukste was toch wel de parachute die vast-
gehouden werd door iedereen.
Het doel was om de bal door het gat te krijgen in het 
midden van de parachute. Soms lukte dat wel maar 
soms ook niet. Aan het eind van het half uurtje wer-
den er liedjes gezongen en gedanst op het lied van 
“zigeunermeisje”
Iedereen heeft weer genoten die ochtend en kijken 
uit naar de volgende keer op 27 maart a.s.

Antiek- en curiosaveiling 
in de Karstenhoeve
Op zaterdag 1 april 2017 is er weer een antiek- 
en curiosaveiling bij Museumboerderij De 
Karstenhoeve. De veilingmeester en zijn gezelschap 
nemen plaats op een boerenwagen en in 
ouderwetse kleding gehulde opstekers showen 
vervolgens de goederen. Een uniek evenement en 
zeker een bezoek waard! Bijzondere voorwerpen 
deze veiling zijn een antieke grammofoon en twee 
luidsprekers uit plm 1928 van Louis Kalff, ontwerper 
van Philips.  Puntgaaf en voor een  verzamelaar 
unieke objecten. Ook een prachtige bijbel met 
2 zilveren sloten komt onder de hamer, net als 
schoenen met zilveren gespen en veel kleine 
zilveren voorwerpen zoals een inktstel, lodderein 
flesjes enz.  Voor een goede indruk van alle 
artikelen is het zeker nodig een uitgebreide ronde 
te doen door de hooischuur van het museum, waar 
alles uitgestald staat en u meer informatie kunt 
krijgen over de getoonde voorwerpen. U kunt de 
ingebrachte voorwerpen bezichtigen op:Vrijdag 31 
maart van 18.00 uur tot 20.00 uur

Culturele avond 
vrouwen van nu
 Op 20 februari kwamen 66 vrouwen bijeen in zaal 
De Klok voor een internationale muziekavond met 
Femke Anne Kaldenberg uit Ruinen, die samen met 
vier muzikanten een indrukwekkend optreden gaf. 
Zij brachten liedjes ten gehore uit Nederland, Italië, 
Frankrijk, Rusland, Bolivia, Engeland en Duitsland. 
Op deze avond speelden de volgende muzikanten:
Femke Anne Kaldenberg, zang
Albert de Vries, gitaar
Rien Schippers, piano, clavecimbel, keyboard
Dini Ebing, panfluit
Roelanda van der Zwaag, dwarsfluit en cajon

De muziek varieerde van Guus Meeuwis en Thijs van 
Leer tot Bach en Schumann en men genoot zicht-
baar. Vooral bij het lied ‘Halleluja’ van de pas over-
leden zanger Leonard Cohen en ‘What a Wonderful 
World’ van Louis Armstrong zong men uit volle 
borst mee. 

Femke Anne gaf uitleg over de muziekinstrumen-
ten en toen het lied ‘El Condor Pasa’ op de panfluit 
werd gespeeld ging er een golf van herkenning door 
de zaal. Later vertelde zij over haar workshops in 
haar galerie aan de Brink in Ruinen en liet een ge-
schilderde collage zien. 
Femke Anne praat de avond gemakkelijk aan elkaar 
en heeft een mooie stem. Zij weet de aandacht van 
het publiek goed vast te houden en mag met recht 
een creatieve duizendpoot genoemd worden. 
Opnieuw een geslaagde culturele avond van de 
Vrouwen van Nu.



Opening TaalNetwerk 
Op  9 maart 2017 vindt de start van het Taalnetwerk 
De Wolden plaats. In de vier bibliotheken is dan een 
TaalPunt geopend. Wethouder Mirjam Pauwels ver-
richt de officiële opening. 
Bij de TaalPunten kunnen mensen terecht die beter 
willen leren lezen en schrijven of digitaal vaardiger 
willen worden. Getrainde taalvrijwilligers onder-
steunen en begeleiden de deelnemers. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van bestaand taalaanbod. 
De Taalhuisdocent bepaalt in het eerste gesprek 
welk aanbod het beste past

Vrijwilligers krijgen een training van vier dagdelen 
en kunnen zich opgeven bij info@taalpuntdewol-
den.nl Er zijn nog enkele plaatsen voor de training 
in maart 

In Nederland is 1 op de 9 mensen tussen de 15 en 
65 jaar laaggeletterd. Laaggeletterden beheersen 
de taal onvoldoende om zich zelfstandig te kun-
nen redden in de maatschappij. Anders dan vaak 
gedacht gaat het juist niet om tweede taalleerders. 
Driekwart  van de laaggeletterden zijn in Nederland 
geboren inwoners. Voor de gemeente De Wolden 
met 23.700 inwoners betekent dat zo’n 3.000 inwo-
ners dit dat minder taalvaardig zijn. Hun taalniveau 
is lager dan het mbo-2-niveau, het minimale niveau 
van een startkwalificatie voor schoolverlaters. 
Laaggeletterden verbergen vaak dat ze laaggelet-
terd zijn.  Zij zijn onzeker door negatieve ervaringen 
en  hebben weinig vertrouwen in hun eigen leerver-
mogen. Vaak kunnen ze hun laaggeletterdheid goed 
verbergen. Een goed geheugen helpt ze daarbij. Ze 
zijn vaak afhankelijk van anderen, omdat ze lees- en 
schrijftaken over laten aan partner, kinderen, fami-
lie of vrienden.

In De Wolden is de ambitie uitgesproken om samen 
met lokale partners zoveel mogelijk laaggeletterden 
te bereiken en hen een passend aanbod te bieden 
en (digitale) laaggeletterdheid terug te dringen. 
Daarnaast zet men in op het voorkomen van laag-
geletterdheid bij jongeren.  Het scholingstraject kan 
leiden tot (betaald) werk, een opleiding, vrijwilli-
gerswerk of het vergroten van de zelfredzaamheid. 

Vijf initiatieven 
ontvangen subsidie 
Inwoners van De Wolden hebben ook de afgelopen 
maanden niet stilgezeten. Op verschillende locaties 
in de gemeente zijn ideeën uitgewerkt en plannen 
gemaakt. Die plannen zijn vervolgens verwerkt tot 
draaiboeken en begrotingen. Er werd gekeken naar 
de eigen inbreng, zelfwerkzaamheid en de benodig-
de deskundigheid en budgetten van derden. Fond-
sen werden aangeschreven, en ook werd een beroep 
gedaan op de regeling Initiatiefrijk De Wolden. 
De initiatieven die in de laatste ronde van 2016 een 
bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn: 
• Vereniging Dorpsbelangen Echten; voor het aan-

schaffen van machines voor het onderhouden van 
wandelpaden in en rondom Echten. 

• Stichting Dorpshuis de Schakel in Koekange; voor 
het verbouwen en moderniseren van het dorpshuis.

• Stichting ‘Oenze speulplekke’; voor het aanleggen 
van een multifunctioneel speelveld in Oosteinde.

• Echtener Stichting ‘De Es’; voor het aanleggen 
van een jeu-de-boules baan op de Brink, aan de 
Zuidwolderweg in Echten.

• Stichting dorpshuis De Kolonie; voor de moderni-
sering van de het dorpshuis, o.a. door het aan-
brengen van zonnepanelen.

Met het honoreren van deze projecten is een bedrag 
gemoeid van € 72.150,-.

Regeling Initiatiefrijk De Wolden
De raad heeft in 2015 een miljoen euro beschik-
baar gesteld voor deze regeling voor vier jaar. Doel 
hiervan is meer ruimte bieden aan initiatieven van 
inwoners. Bij de behandeling van de kadernota 
2017 is er nog eens € 500,000,- extra beschikbaar ge-
steld voor 2016 en 2017. Inmiddels hebben al meer 
dan 40 projecten een bijdrage ontvangen uit deze 

Zaterdag 1 april van 10.00 uur tot 12.30 uur.
De veiling begint vervolgens om 13.00 uur.
Voor info: 0522-481447 of info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 22 
te Ruinerwold.

regeling. In februari 2017 heeft de raad unaniem 
ingestemd met de tussenevaluatie van Initiatiefrijk 
De Wolden.
Verzoek om een bijdrage in te dienen
Initiatiefnemers vinden meer informatie over de 
regeling op www.dewolden.nl/initiatiefrijk.



Bibliotheek De 
Wolden helpt bij 
belastingaangifte
Mensen die hulp nodig hebben bij de belasting-
aangifte of toeslagen aanvragen, kunnen in 
maart en april terecht in de Bibliotheken van 
Ruinen en Zuidwolde. Samen met Welzijn De 
Wolden biedt de bibliotheek gratis belastings-
preekuren om mensen te ondersteunen. Voor 
mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de 
Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. 
Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn 
voor iedereen beschikbaar, ook voor niet Biblio-
theekleden. 

Belastingspreekuur in Ruinen en 
Zuidwolde
De belastingspreekuren in de Bibliotheken van 
Ruinen en Zuidwolde zijn gepland op alle don-
derdagen in de maanden maart en april, behalve 
op Koningsdag 27 april. In Bibliotheek Ruinen 
van 14:15 – 15:15 uur en in Bibliotheek Zuidwolde 
van 14:00 – 15:00 uur. Iedereen met vragen over 
de aangifte kan die stellen tijdens het spreekuur. 
Mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van 
de aangifte kunnen ter plekke een afspraak maken 
met de vrijwilliger van de Formulierenbrigade van 
Welzijn De Wolden. De maximale inkomensgrens 
hierbij is € 34.000. 

Zelf aangifte doen in de Bibliotheek
Wie zelf aangifte wil doen, kan hiervoor gebruik-
maken van de gratis faciliteiten van de Bibliothe-
ken in De Wolden. Er is een computer beschikbaar 
om zelfstandig met de aangifte aan de slag te 
gaan. 

De Bibliotheek De Wolden
De Bibliotheek De Wolden ondersteunt mensen 
in de gemeente De Wolden actief in hun persoon-
lijke ontwikkeling. Dit gaat om activiteiten op het 
gebied van digitale vaardigheden, taal en lezen,  en 
nu ook met de service op het gebied van belasting-
zaken. 

Convenant Koninklijke Bibliotheek en 
Belastingdienst
De belastingdienstverlening maakt deel uit van 
een convenant dat de Koninklijke Bibliotheek 
(KB) en de Belastingdienst in 2016 sloten. Hierin is 
geregeld dat de Belastingdienst, KB en openbare 
bibliotheken mensen ondersteunen bij het digitaal 

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

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

Graag tot ziens in de Buddingehof.

zaken doen met de overheid. Alle 800 Nederlandse 
bibliotheek vestigingen bieden gratis toegang tot 
computers met internet en printfaciliteiten om 
online zaken te doen met de overheid. Daarnaast 
organiseren bibliotheken gratis cursussen over 
dit onderwerp. En tot slot nodigen bibliotheken 
maatschappelijke organisaties uit voor hulp bij 
belasting- en toeslagzaken. In 2017 verzorgt ruw-
weg eenderde van de 150 Nederlandse bibliotheek-
organisaties deze spreekuren; in 2019 zullen zij dat 
allemaal doen. 

Attentie	 Attentie

Hier	een	bericht	van	
de	visboer	uit	Wapse

Wij	staan	’s	woensdags	van	

11.00	–	17.30	uur
in	Ruinerwold	met	vis.

Aanbieding:	
2	haring	+	makreel+	
kibbeling	+	saus
tezamen	€	10,00.

Komt	allen!





Kennismaking met de persoon achter het  
bedrijf

1. Stel Uw bedrijf voor.
Mijn naam is Aaldert Eggen. Ik ben momenteel 
53 jaar en mijn hele leven woonachting in Rui-
nerwold. Samen met mijn vrouw Angelique ben 
ik eigenaar van AARÉ-BOUW. AARÉ-BOUW is een 
allround bouwbedrijf gevestigd aan de Kerkweg 
in Ruinerwold.

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

Ik heb het bedrijf in 2000 opgericht. Eerst aan 
de Havelterweg en vanaf 2004 wordt het bedrijf 
voortgezet vanaf de Kerkweg.

3. Hoeveel mensen werken er in Uw bedrijf?
Momenteel zijn we met 3 mensen en een aantal 
onderaannemers die af en toe langskomen.

4. Wat is de voornaamste taak van Uw be-
drijf?

De voornaamste taken die we uitvoeren zijn 
aanbouw, verbouw, renovatie en dergelijken. 
De meeste bouwwerkzaamheden kunnen wij 
uitvoeren. Van een simpel kozijn tot een groot 
project. De verbouwing van de C1000 naar de 
COOP is één van onze grote projecten. 

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

Het leukst aan het werk is de omgang met men-
sen en oplossingen bedenken tijdens de bouw-
werkzaamheden. Het minst leuke aan het werk, 
zijn de slechte weersomstandigheden waar je 
soms mee te maken krijgt.

6. Heeft U een leuke anekdote?
Laatst kwam er een klant bij mij en vroeg of ik 
ook nog wat afval hout had liggen. Dus ik vraag 
aan deze persoon “hoeveel heb je nodig?”. 
Kreeg ik het antwoord “Een paar balken van 5 
meter”.

7. Wat is Uw hobby?
Momenteel heb ik weinig tijd voor een hobby. 
Vakantie, maarja dat kun je helaas niet het hele 
jaar doen.

8. Wat zou U graag erbij hebben in  
Ruinerwold?

Voor de jeugd/starters meer betaalbare nieuw-
bouw. Misschien een kantoor van de gemeente, 
maar voor de rest heeft Ruinerwold voldoende.

9. Hoe ziet U de toekomst?
Ik hoop dat de bouw geen dip krijgt, dan zie ik 
de toekomst goed tegemoet.

10. Aan wie geeft U de pen door?
De pen geef ik door aan Schildersbedrijf  Rem-
melts.

11. Wilt U nog wat toevoegen?
Ruinerwold is een dorp waar altijd wat te doen 
is met een bloeiende Ondernemersvereniging. 

Voor meer informatie over het bedrijf, werk-
zaamheden en projecten kunt U terecht op 
onze website: www.aarebouw.nl

geeft de pen door

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

AALDERT EGGEN

Kerkweg 44   |   7961 AD  Ruinerwold
Telefoon 0522-482544   |   Mobiel 06-27033274

www.aarebouw.nl

Nieuwbouw, verbouw, aanbouw, restauratie en renovatie
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