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Volgend nummer 
verschijnt 

5 april
Kopij inleveren voor 31 maart 

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

Lammetjesdag22
ap r i l

Lammetjesdag bij biologische 
geitenboerderij Pronkjewail 
Op de biologische melkgeitenboerderij Pronkjewail 
aan de Wold Aaweg 2 in Ruinerwold vindt 22 april een 
lammetjesdag plaats van 11.00 tot 16.00 uur. De lam-
metjesdag wordt georganiseerd door vier studentes 
van de opleiding dierverzorging van de Groene Welle 
Zwolle.  Zij verzorgen tal van activiteiten voor jong en 
oud.

Lammetjes knuffelen
Er is een knuffelhoek waar de lammetjes geaaid 
kunnen worden. Ook is het mogelijk om een lam-
metjes een flesje melk te geven.  Tevens is er een 
fotograaf aanwezig om kinderen met een lammetje 
op de foto te zetten. 

Speurtocht
Wat eet een geit? Hoeveel melk geeft een geit? Je komt 
er erachter tijdens een speurtocht over de boerderij. Aan 
het eind krijgen de kinderen een heus boerendiploma.

Skelterbaan en springkussen
Naast activiteiten met de dieren is er ook volop ruim-
te om te spelen met skelters of op het springkussen.

Proeverij van geitenproducten
Natuurlijk kunnen de bezoekers verse geitenmelk proe-
ven. Daarnaast zijn er geitenkaas en  geitenvleeskro-
ketten verkrijgbaar. Ook worden er heerlijke poffertjes 
gebakken van echte geitenmelk. Dat wordt smullen!

Volg ons op facebook
Het belooft een erg gezellige dag te worden met veel 
verschillende leuke activiteiten. Kom je ook langs? Laat 
weten dat je er bij bent. Like de facebookpagina www.
facebook.com/pronkjewailmelkgeiten en meld je aan! 

Voor meer informatie:
Marieke Louwes-de Weerd: 06 12 99 98 12 of marie-
kedeweerd86@hotmail.com 

Zwerfvuil actie
24 en 25 maart in Ruinerwold en 
Berghuizen
Misschien bent u het vergeten maar u kan u nog 
steeds melden als vrijwilliger voor de landelijke 
opschoondag voor zaterdag 25 maart. Nadat de 
scholen in Ruinerwold en Berghuizen de kernen 
zwerfvuil vrij hebben gemaakt op de vrijdag gaan 
we op de zaterdag de buiten gebieden zwerf-
vuilvrij maken. U kan zich aanmelden via info@
dbvruinerwoldberghuizen.nl of bellen met (0522) 
482708/481822 06-12358062. We beginnen om 9:30 
vanaf het dorpshuis Buddingehof.

Nering op ’t Oostende
Op vrijdagavond 31 maart organiseert de Stichting 
Historie van Ruinerwold, in samenwerking met de 
buurtvereniging Oosteinde, een presentatie over 
het Oosteinde.

Aan de orde komen deze keer de diverse onderne-
mers zoals die vroeger en nu gewoond hebben in de 
buurtschap Oosteinde, vanaf Wolddijk 7 en Larijweg 
72 tot de grens met Ruinen.

Waar: Café Oosteinde
Wanneer: vrijdag 31 maart | 20:00 uur.
Prijs: gratis entree



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

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

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

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

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

 ➜ 22 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
 ➜ 25 maart Klaverjassen om een half varken, 

aanvang 13.00 uur café de Kastelein
 ➜ 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
 ➜ 31 maart Bezichtiging goederen veiling van 

18.00 – 20.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 31 maart Buurtver.Oosteinde, Historisch 

Avond i.s.m. St.Historie Ruinerwold, 
aanvang 20.00 uur café Oosteinde

 ➜ 31 maart Samen Gezellig Eten, aanvang 17.15 
uur Buddingehof

 ➜ 1 april Karaokeshow, aanvang 21.00 uur De 
Kastelein

 ➜ 1 april Voorjaarsconcert Sempre Sereno, 
aanvang 19.30 uur Sporthal

 ➜ 1 april Bezichtiging goederen veiling van 
10.00 -12.30 uur Karstenhoeve

 ➜ 1 april Veiling Antiek en  Curiosa vanaf 
13.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 4 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur café 
de Kastelein

 ➜ 5 april Jokeren, aanvang 19.30 uur café 
‘t Wold

 ➜ 6 april PCOB, Ds. C Terpstra, Israël, het land 
van de bijbel met dia’s, aanvang 
14.00 uur De Barg’n 

 ➜ 8 april De Woldklimmers Palmpaasoptocht, 
aanv. 14.00 uur ’t Vonder versiering 
stok, 15.00 uur optocht

 ➜ 10 april VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 15 april Snoeihout inleveren paasvuur van 
09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 
uur Karstenhoeve

 ➜ 16 april Eieren zoeken vanaf 11.30 uur 
Karstenhoeve

Kerkdiensten 26 maart 2017
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. P. de Boer
19.00 uur evangelist Frans Verkade (Vesper)
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds.  V Rijswijk
15.30 uur ds. De Vries
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  2 april 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur  evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Sollie
16.30 uur ds. De Bruine



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

06-83212071 •	 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



Kennismaking met de persoon achter het  
bedrijf

1. Stel Uw bedrijf voor.
Mijn naam is Jeroen Remmelts, eigenaar van Rem-
melts Schilderwerken. Wij zijn gespecialiseerd op 
elk gebied die het schildersvak kent. 

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

Op 1 maart 2007 ben ik het bedrijf gestart. Onlangs 
mochten we ons 10- jarig bestaan vieren!

3. Hoeveel mensen werken er in Uw bedrijf.
Wij werken in totaal met 8 mensen in het bedrijf. 
Wanneer u een schilder van ons over de vloer krijgt, 
zijn de namen niet echt moeilijk om te onthouden. 
Er zijn namelijk 3 Jeroenen, 2 Klazen een Gerco, 
John en Jasper werkzaam. Het zijn allemaal all-
round schilders met ieder hun eigen specialiteit! Zo 
maakt Jasper de mooiste muurschilderingen (ook 
voor kinderkamers) en kan Klaas ook kleine stuca-
doorswerkzaamheden verrichten.

4. Wat is de voornaamste taak van Uw bedrijf.
Wij dragen zorg voor schilderwerk, beglazing, wand-
afwerking en spuitwerkzaamheden aan zowel (mo-
numentale) woningen, bedrijfspanden, openbare 
gebouwen en objecten. 
Daarnaast geven wij kleur- en verftechnisch advies. 
Wij werken voor zowel de particuliere als zakelijke 
markt.

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

De diversiteit van de werkzaamheden en de vele 
contacten zijn het leukst. 
Het minst “leuk” is het variërende weerbeeld van 
Nederland. 

6. Heeft U een leuke anekdote.
De boeilijst van Coop Koetsier Ruinerwold was toe 
aan een aanpassing. Een van de schilders begon 
ijverig te schilderen met volgens hem de goede 
kleur. Ik zag hem bezig en dacht, Sietze wat nu? 
Hallo Jumbo? De verfleverancier had namelijk de 
verkeerde RAL-kleur geleverd, u raadt het al… geel!

7. Wat is Uw hobby.
Wanneer de tijd het toelaat voetbal ik bij het 35+ 
team van VVR. Daarnaast speel ik graag gitaar. 

8. Wat zou U graag erbij hebben in Ruinerwold.
Ruinerwold heeft veel te bieden. Er zijn sportclubs 
en verenigingen, kortom een gezellige saamhorig-
heid! Er is een mooi aantal ondernemers in Ruiner-
wold en ik hoop dat dat aantal in de komende jaren 
mag groeien. Dat is positief voor de leefbaarheid 
van een dorp. 

9. Hoe ziet U de toekomst.
Wij zien de toekomst positief tegemoet. Het is mooi 
om te zien dat Ruinerwold groeiende is, onder an-
dere met de woningbouw in Ruinerwold-Zuid. 

10. Aan wie geeft U de pen door?
Aan Astrid en Louis Fiks van Fiks Transporten Rui-
nerwold. 

11. Wilt U nog wat toevoegen?
Per 1 december zullen wij ons vestigen aan Dijkhui-
zen 111. Het is altijd een wens geweest om wonen 
en werken onder hetzelfde dak te combineren. 
Helaas was dat aan de Buddingerstraat en Hoge Ak-
kers niet meer mogelijk. We kijken er enorm naar uit 
om onze werkzaamheden te gaan voortzetten in dit 
prachtige monumentale pand!

www.remmeltsschilderwerken.nl

Graag de ingevulde vragenlijst sturen per E-mail 
naar redactie@optwold.nl

geeft de pen door



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Nu verkoop van:

- Strooizout
- Sneeuwschuivers

-  Strooisel (ook voor uw huisdieren)

Snelle levering van:
- Tuingereedschap
- Landbouwgereedschap
- Speelgoed

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

VOOR 16.00 UUR 

BESTELD, IS MORGEN 

IN HUIS

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

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

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 



Alle tied op de baank
De tied hef zien jasse uutedaon
zit nou naost mij op de baank
de klokke vergat um tien keer te slaon

De tied hef zien jasse uutedaon
evenpies veurda’k vurt wol gaon
meuk hij alle dagen even laank

De tied hef zien jasse uutedaon
en zit nou naost mij op de baank

© Gerdina, www.gerdina.nl

Amnesty  International
De jaarlijkse collecte van Amnesty International heeft in 
Ruinerwold e.o  het mooie bedrag van €  965,65 opgele-
verd.
Alle collectanten en gulle gevers worden hartelijk be-
dankt. Vorig jaar konden we € 479,63 overmaken. Dit jaar 
is het bedrag verdubbeld en dat is heel bijzonder!
S.Groen

8 april a.s. 
Inzamelingsactie voor 
de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen on-
der de armoedegrens. Helaas ook in de gemeente De 
Wolden. De voedselbanken helpen de armsten door 
ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun 
klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken 
wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en 
particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en 
het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog 
voor voedsel, hart voor mensen“. 

Zaterdag 8 april organiseert Diaconaal Verband De 
Wolden een inzamelingsactie bij alle supermarkten in 
de gemeente De Wolden. Wij gaan produkten inzamelen 
voor de Voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor 
het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun 
vaak aan houdbare levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, 
soep, maar ook shampoo en tandpasta. Wij gaan vooral 
deze produkten voor hun inzamelen. Zaterdag 8 april 
staan er vrijwilligers in de winkel om u te helpen bij het 
kopen van de juiste artikelen. Na deze afgerekend te 
hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de voedselpak-
ketten.

Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van 
de diaconieën van alle kerken in De Wolden. 

Crea Cafés in de 
bibliotheken
Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die 
gepland staan in de bibliotheken in De Wolden. Op 
donderdag 30 maart bent u welkom tussen 14.00 en 
16.00 uur in de bibliotheek in Ruinerwold.  Dus heeft 
u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te 
ontmoeten dan bent u van harte uitgenodigd! Het is 
de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje 

meeneemt.  De Crea Cafés zijn voor iedereen toe-
gankelijk, jong en oud, leden en niet- leden van de 
bibliotheek. Koffie en thee staan voor u klaar en de 
toegang is gratis. 
De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken 
en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de betreffende bibliotheek of 
kijk op www.welzijndewolden.nl

Kom van 
Ruinerwold en de 
30 km zone
Grote delen van de kom van Ruiner-
wold, de Weijert, de Kerkweg , de Vo-
gelbuurt, de Perenhof en een gedeelte 
van de Havelterweg zijn reeds lange 
tijd ingericht als 30 KM zone.
Dijkhuizen na de herinrichting en 
afronding nu sinds een jaar.
Tijdens de herinrichting is het reeds besproken om 
nu ook de burgemeesterswijk mee te nemen in dit 
gebied zodat de hele kom van Ruinerwold een 30 
KM zone wordt.
Samen met Veilig Verkeer Nederland heeft dorps-
belangen dit besproken met de beleidsmedewerker 
verkeer van de gemeente. In eerst instantie was het 
plan van de gemeente om deze wijziging pas in de 
tweede helft van dit jaar door te voeren. Echter na 
aandringen van dorpsbelangen en VVN is dit naar 
voren gehaald en zal dit binnenkort worden ingere-
geld. 
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30 km zone. 
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

Let Op: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG zaterdag 1april a.s!

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold

dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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



Paashaas en Paasvuur 
bij de Karstenhoeve op 
eerste Paasdag (16 april)
Het blijft een raar fenomeen: een haas die eieren 
verstopt, waar komt dat gebruik toch vandaan?
Het verhaal van de paashaas vind zijn oorsprong bij 
Germanen. Deze hielden er diverse mythes op na, 
waaronder verhalen omtrent de Godin Ostara. Eén 
van deze verhalen vertelt hoe een klein meisje een 
gewond vogeltje vond. Ze bad tot Ostara om hulp, 
die gauw kwam toegesneld. Ze zag dat het vogeltje 
er heel slecht aan toe was en veranderde het in een 
haas. Aan het meisje vertelde ze dat de haas voort-
aan één keer per jaar terug zou komen om gekleur-
de eieren te leggen.
Ook dit jaar komt de paashaas zijn eieren weer 
verstoppen bij de Karstenhoeve. Kinderen uit de ba-
sisschool leeftijd mogen ze komen opzoeken rond 
het museum. Zou er dit jaar ook weer een gouden 
ei tussen zitten? Eerste Paasdag om 11.30 uur  gaan 
we gezamenlijk beginnen en de jongste kinderen 
krijgen een voorsprongetje. De toegang is gratis.
Nog zo’n traditie met heidense wortels, het paas-
vuur, vindt diezelfde avond plaats. Ook het paas-
vuur is oorspronkelijk ontstaan als eerbetoon en of-
ferplaats voor de Godin Ostara. ’s avonds om 20.30 
uur wordt deze aangestoken op het land achter de 
museumboerderij. Het lijkt  wel of dit jaar iedereen 
massaal aan het snoeien is geslagen en het hout 
naar de paasbult heeft gebracht. Deze groeide de 
laatste weken dan ook gestaag uit naar een formi-
dabele bult. Niet alleen wordt door het vuur de de-
monen verdreven, het is ook een mooi schouwspel 
en een gezellig gebeuren. 
Museumboerderij De Karstenhoeve, dr Larijweg 21, 
Ruinerwold.
Voor info: 0522-481447 of info@karstenhoeve.nl

Muziekvereniging 
Sempre Sereno 
presenteert: 
voorjaarsconcert 2017
Op 1 april 2017 staat het jaarlijkse voorjaarsconcert 
van muziekvereniging Sempre Sereno Ruinerwold 
op het programma.

De sporthal in Ruinerwold zal deze avond gevuld 
worden door muziek van de jeugdorkesten, de fan-
fare en de malletband van Sempre Serene.

Zij zullen deze avond worden versterkt door en-
kele jonge talenten die deelnemen aan het project 
MusicKidz (meer info via: http://sempresereno.com/
nieuws.html) 

Ook zangeres Anniek Geirnaert zal op deze avond 
haar steentje bijdragen. 

Dat is nog niet alles.
De medewerking van doedelzakken geeft een 
Schots sfeertje aan deze avond. 
Kortom, dat beloofd een gevarieerde muzikale 
avond te worden. 

U bent allen van harte welkom om te komen luiste-
ren.

Informatie
Concert Sempre Sereno
1 april 2017
Aanvang 19.30, sporthal te Ruinerwold
Zaal open om 19.00 uur

Entree:
Donateurs en kinderen tot 12 jaar gratis.
Niet-donateurs: € 7,50 per persoon 

Jaarvergadering VVN 
de wolden
Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Wolden, kan 
terugkijken op een goed jaar. Het aantal vrijwilligers 
is gegroeid tot 20. Met de gemeente werd overleg 
gepleegd over onveilige situaties, zoals o.a. fietspad 
Meppelerweg, wateroverlast Hoogeveenseweg/
De stuw, 30 km-zones in de dorpen Zuidwolde en 
Ruinerwold. De jaarlijks terugkerende evenemen-
ten, zoals fietscontroles, verkeersexamens en gor-
delcontroles werden door de vrijwilligers in goede 

banen geleid. Samen met VNN Hoogeveen werden 
er een viertal rijvaardigheidsdagen georganiseerd, 
waarvoor de belangstelling groot was.
Het jaarverslag en het financieel overzicht werden 
goedgekeurd. Henk boelen werd herkozen als voor-
zitter.
Na de pauze was het woord aan Yvonne van Spil. Zij 
vertelde de aanwezigen over haar werk als vrijwil-
liger van Reddingsbrigade Nijeveen en Reddingsbri-
gades Nederland.



            
         

        

 

         

Presenteert:  
 

 

Sporthal Ruinerwold  

Aanvang: 19.30 uur  

Zaal open 19.00 uur  

 

Entree: € 7,50 

Donateurs: Vrij  

Kinderen tot 12 jr. : Vrij 

 

Presentatie: Han Spraakman  

 

Met medewerking van: 
* Jeugdmalletband o.l.v. Michiel Gerringa 

* Jeugdorkest  o.l.v. Henrite Rusch 

* Malletband o.l.v Herman Fokkema  

* Fanfareorkest  o.l.v Henrite Rusch  

* Zangeres Anniek Geirnaert 

* Bag Pipers 

Voorjaarsconcert    

1 april 2017 



Speeltuinvereniging De 
Woldklimmers
Collecte Jantje Beton 
Van 13 t/m 25 februari 2017 was het weer de Jantje 
Beton collecteweek! 
De collecte heeft €853,67 opgebracht. Wij willen de col-
lectanten en de gulle gevers bedanken voor hun inzet!
Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinde-
ren in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk 
buitenspelen en bewegen mogelijk te maken, de 
helft van de opbrengst zal Jantje beton gebrui-
ken om dit doel te bereiken. De andere helft zal 
de speeltuinvereniging gebruiken voor een nieuw 
duikelrek aan de Brouwerstraat die tijdens NL-doet 
geplaatst zal worden. 

Oproep nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de Woldklimmers bestaat uit leden 
die allen een buurt vertegenwoordigen met daarbij 
horend een speeltuin. 
De speeltuin aan de Brouwerstraat zal vanaf sep-
tember 2017 om nieuw toezicht vragen, vanwege 
een verhuizing van Mirjam Remmelts. Zij verzorgt 
tevens de PR van de speeltuinvereniging, dwz on-
derhouden Facebookpagina, maken van artikelen 
voor de krant en het opstellen van een nieuwsbrief. 
Vanwege het zwangerschapsverlof zullen deze ta-
ken tijdelijk overgenomen moeten worden.
Ook zijn we opzoek naar een tijdelijke waarnemer 
voor de functie, secretaris in verband met ziekte. 
Woon jij in de Burgemeester buurt, lijkt het je leuk 
om 1 keer in de maand te vergaderen en boven-
staande taken uit te voeren, oftewel zou je ons 
bestuur willen versterken? Meld je dan aan via een 
van de bestuursleden of via dewoldklimmers@hot-
mail.com. Voor meer informatie kun je ook contact 
opnemen met Ingrid Zwiers (06 12209683).

PalmPaasoptocht Ruinerwold
Vanaf dit jaar zullen de Woldklimmers de Sinterklaasin-
tocht en PalmPaasoptocht gaan organiseren in Ruiner-
wold in samenwerking met Ruinerwold Onderneemt.
Op 8 april zullen we samen met de paashaas een 
optocht verzorgen. Maar er is meer dit jaar! 
Om 14.00 uur mogen kinderen t/m 12 jaar hun zelf 
meegebrachte stokje komen versieren in ’t Vonder. 
De kosten hiervoor bedragen €2 (leden) en €3 (niet-
leden), kinderen t/m 8 jaar onder begeleiding van 
een volwassene. Ook krijgen de kinderen drinken en 
een erg leuke verrassing, wat het is verklappen we 
die dag, maar achter de schermen wordt er al hard 
aan gewerkt door de handwerkclub!
Om 15.00 uur start de optocht (deelname alleen 
aan de optocht is gratis), de Malletband van Sempre 

Sereno zal ons via Dijkhuizen begeleiden naar de 
Buddingehof waar de optocht zich zal ontbinden.
Opgeven voor het versieren van het stokje kan t/m 1 
april via dewoldklimmers@hotmail.com.
(eigen stok en broodhaantje meebrengen svp).

Vrijmarkt
Op 27 april is het Koningsdag!
Deze ochtend zal de Speeltuinvereniging een 
vrijmarkt organiseren op het veld en plein aan de 
Kosterij. 
Verzamel alvast weer uw speelgoed, zodat de kinde-
ren deze dag weer hun spaarpot kunnen spekken.
Natuurlijk zullen er ook andere activiteiten te doen 
zijn tijdens deze gezellige markt, we houden u op 
de hoogte! Hulp, ideeën en suggesties zijn van harte 
welkom.

Activiteitenkalender
Datum Activiteit
NL-Doet 11 maart
PalmPaasoptocht  8 april
Vrijmarkt Koningsdag 27 april
Nationale Buitenspeeldag 14 juni
Lummeldag 9 juli
Sinterklaasintocht 18 november

Voor vragen/ opmerkingen over deze nieuwsbrief: 
dewoldklimmers@hotmail.com
En volg ons op Facebook!

Met speelse groet,
Bestuur de Woldklimmers

SV  De Losse Flodder, 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  07-03-2017

Poule A
1 Johan Klok  286
2 Johnny Ringeling             285
3 Anne Jan Dunning 275
4 Paul de Vries 272  
5 Ronald Lankhorst 264

Poule B

1  Johan Nijboer 287  
2 Gerrit Figeland    270
3 Henri Jans  268



Gezocht
Wie heeft mijn armband gevonden ??
 
Gre Mos Heida
Havelterweg 53
Telf 0522-481301 

Wethouder deelt eerste 
compost uit  
Wethouder Jan van ’t Zand gaat zaterdag  
25 maart 2017 om 9.00 uur met een kraan het 
eerste karretje van een inwoner vullen met gratis 
compost. Dit vindt plaats op de milieustraat in 
Zuidwolde, Nijverheidsweg 36.

Inwoners van De Wolden kunnen op zaterdag  
25 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur tijdens de lande-
lijke compostactie gratis compost (0,5 m3 per adres) 
ophalen bij de gemeentewerf in Zuidwolde of bij de 
gemeentewerf in Ruinen. Jan van ’t Zand: “Met deze 
actie bedankt de gemeente haar inwoners voor hun 
inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 
en groenafval gescheiden aan te leveren. Inwoners 
krijgen het ingezamelde afval nu terug in de vorm 
van compost. Wie wil, kan zelf met een aanhanger of 
kar compost ophalen. Ik hoop zaterdag veel inwo-
ners in Zuidwolde te treffen die met deze compost 
de bodem van hun tuin willen verbeteren.”

Goed voor de tuin
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het 
stimuleert de groei van gewassen op een milieu-
vriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishou-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    A.S.  Dond :  23 maart    20.00 uur. 

  
Ism :drankenhandel Kisjes Meppel, met opgave 

Kosten 25 euro ( incl: 8 bieren en hapjes) 

Zat: 25 maart    aanvang  13.00 uur 

 

Met  opgave tel : 482354 of 48 1979 

Zat: 1 april    (geen grapje)     21.00 uur. 

 

Te Koop
Twee gelijke campingbedjes. Als nieuw!
Prijs: 25.-- Euro per bedje.

Twee gelijke beukenhouten kinderboxen. 
Als nieuw! Verstelbaar in hoogte.  
Prijs 75.-- Euro per box.

Telefoon 0522-482131.

ding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bo-
dem. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt 
voor alle tuinplanten. 

Composteren beter voor het milieu én de 
portemonnee
Composteren is goed voor het milieu omdat orga-
nisch afval nuttig wordt hergebruikt. Bovendien 
draagt compost bij aan het vastleggen van CO2 in 
de bodem en helpt het dus in de strijd tegen de 
opwarming van de aarde. Composteren bespaart 
ook geld omdat het een goedkope manier van afval-
verwerking is, in veel gevallen zelfs meer dan de 
helft goedkoper dan het verbranden van restafval. 
Kortom: genoeg reden om het gft-afval goed ge-
scheiden aan te leveren.



De overheid gaat 
digitaal... U toch ook?
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, 
doorgeven van een verhuizing, informatie over de 
opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD etc. Is 
het moeilijk om met de websites van de overheid 
te werken? Schrijf dan in voor de beginnerscursus: 
Digisterker - Werken met de e-overheid. De cursus 
bestaat uit 4 dagdelen.

Tijdens de cursus is er aandacht voor o.a.: het aan-
vragen en gebruiken van DigiD.
Het zoeken en vinden van informatie op overheids-
websites, het (digitaal) maken van een afspraak.
Het gebruiken van persoonlijke omgevingen van 
overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl 
en MijnOverheid), en het gebruik van Regelhulp.

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)

Nieuwe flyer  naschoolse 
actviteiten in de wolden
Oproep aan verenigingen en organisaties 
in De Wolden
Binnenkort verschijnt weer een activiteitenflyer 
van het Brede School Team. Hierin wordt het goed 
gevulde aanbod van www.actiefnaschooltijd.nl nog 
eens extra onder de aandacht gebracht. Het betreft 
aanbod van activiteiten voor kinderen van de basis-
schoolleeftijd die woonachtig zijn in gemeente De 
Wolden. 

Aanbieders van activiteiten voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd die geen uitnodiging hebben 
ontvangen  worden van harte uitgenodigd uiterlijk 
16 maart 2017 hun activiteiten aan te melden bij de 
website www.actiefnaschooltijd.nl, dan wel contact 
op te nemen met het Brede School Team. Dit kan 
bij Dieuwertje Jansen, via mail Dieuwertjejansen@
welzijndewolden.nl  of per telefoon 0528-378686.

De Brede School is een samenwerkingsverband van 
alle basisscholen in De Wolden en een groot aantal 
organisaties. Zij spant zich in voor de ontwikkeling 
van de basisschoolkinderen. Aansluitend hierop 
worden er naschoolse activiteiten georganiseerd 
en/of gepromoot op het gebied van onder andere 
sport, spel, vrije tijd en cultuur. De Brede School is 
verdeeld over diverse  netwerken: Zuidwolde e.o., 
De Wijk-Koekange, Ruinen e.o. en Ruinerwold e.o..

Graag van te voren opgeven bij de betreffende 
bibliotheek. Dit kan via mail, telefonisch of in de 
bibliotheek.

Startdatum en tijd
Donderdag 16 maart 2017 
Ruinen 14:00 - 16:00 
info@bibliotheekruinen.nl
Donderdag 23 maart 2017 
Ruinerwold 09:30 - 11:30 
info@bibliotheekruinerwold.nl
Dinsdag 3 april 2017 
Zuidwolde 18:30 - 20:30 
info@bibliotheekzuidwolde.nl

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 31 
maart a.s.. Eventueel kan vervoer geregeld worden. 
U kunt zich opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.
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Massief houten grafkisten op maat en uit 
voorraad leverbaar. 

Wij bezorgen binnen 24 uur in geheel 
Nederland. 

Nieuw 

Made in Drenthe. 

Populier houten grafkist op maat en inclusief 
bekleding. 

Prijs 650 euro inclusief btw. 

Dokter Larijweg 87 

Ruinerwold 
 

Tel: 0618583076     

Bel gerust voor meer info. 

Met vr gr Nico Westenbrink.  

 

Workshop Flower2Power.nl 
 

 

Schrijf je in voor een van de paasworkshops. 

Gezelligheid staat voorop. 

Compleet verzorgd, inclusief materiaal een hapje 
en een drankje. 

 

Het is weer tijd voor de bolletjes. 
Blauwe druifjes en Narcissen 4 stuks voor 5 euro. 

Bos paastakken voor 1 euro. 

Ook de mooiste paasstukken hebben wij voor u in 
de winkel. 

Het adres voor persoonlijk grafwerk en 
bruidswerk. 

 

Dokter Larijweg 8, Ruinerwold, Tel 0630474740 
Flower2power.nl is een onderdeel van Inouthout.nl houten meubelen voor binnen en buiten. 



In 2017 bestaat de 
Tuinkring Ruinerwold  
50 jaar
De Tuinkring is destijds ontstaan omdat er behoefte 
was aan een organisatie, die in de periode van het 
zomerfeest de versierde en verlichte tuinen organi-
seerde. Drommen mensen kwamen toen  overdag 
en vooral ’s avonds door de straten om de vele, vaak 
sprookjesachtige taferelen te aanschouwen. De 
deelnemende tuinen werden door de juryleden van 
de Tuinkring beoordeeld en tijdens het zomerfeest 
werden de trotse prijswinnaars bekend gemaakt. 
Er werd onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld 
boeren- en burgertuinen.
De tuinkeuringen vinden ook nu nog twee keer per 
jaar plaats bij de leden, die zich daarvoor hebben 
aangemeld. Ook nu nog worden de prijzen op of 
nabij het zomerfeest Ruinerwold bekendgemaakt.
De Tuinkring Ruinerwold heeft nog steeds ruim 300 
leden en is daarmee een van de grootste vereni-
gingen in het gebied van de voormalige gemeente 
Ruinerwold.

De Tuinkring heeft zich in de loop van de tijd steeds 
meer gericht op bredere behoeften van zijn leden.  
Hierbij valt te denken aan de gezamenlijke inkoop 
van compost, de plantenruilbeurs, de workshops, 
informatie-avonden, excursies, cursussen en het 
organiseren van de jaarlijkse bloemschikwedstrijd. 
De bewoners van ’t Vonder worden elk jaar letterlijk 
in de bloemetjes gezet door het vervangen van de 
beplanting in de vele bloembakken.
Op 13 mei organiseert de Tuinkring Ruinerwold 
de lustrum tuinmarkt in en rond museumboerde-
rij De Karstenhoeve. Dit jaar zal dit van 10.00 tot 
17.00 uur plaatsvinden onder het motto “Feest in 
de tuun”.  De tuin en het buitenleven staan hierbij 
centraal , met informatie, advies, demonstraties en 
creativiteit. Gespecialiseerde kwekers zijn aanwezig 
, verder onder andere originele woon- en tuinac-
cessoires, kunst en lekkernijen. Ook het befaamde 
zangkoor Fluitekruid zal weer van de partij zijn.
Sinds kort maakt de Tuinkring gebruik van de nieu-
we website www.tuinkringruinerwold.nl. Hierop 
vindt u de actuele informatie over de tuinmarkt, 
maar ook over andere activiteiten van de tuinkring 
in Ruinerwold.  

Lid worden? Meld u via de website aan bij het secre-
tariaat . Voor slechts € 5,-- per jaar kunt meeprofite-
ren van alle voordelen, die de Tuinkring Ruinerwold 
aan zijn leden biedt.

Voorleeskampioen
Woensdagmiddag 15 maart j.l. streden 12 kinderen 
van 12 scholen voor de titel Voorleeskampioen van 
gemeente De Wolden. 

De volgende kinderen deden mee: Luka Boverhof 
van obs de Horst, Daniek Petter van cbs de Johan 
Frisoschool, Esther van Hasselt van cbs de Arends-
vleugel, Quintte Visscher van ods de Dissel, Teun 
Scholing van obs de Wezeboom, Ewan de Jonge van 
obs ’t Oelebrod, Rik Koekoek van cbs de Wegwijzer, 
Indy Swens van obs de Bosrand, Ruben de Jonge 
van obs het Veldboeket, Danisha Borger van obs het 
Groene Hart, Sophie Wohlrabe van cbs de Heide-
vlinder en Syl Koppen van obs de Rozebottel.

De jury werd gevormd door Delia Bremer, Bert Dam-
ming en Kees Opmeer. Zij hadden een moeilijke 
taak, want alle kinderen deden heel goed hun best 
en lazen prachtig voor. 
Baukje Fennema deed de presentatie en trad tus-
sendoor op. Na goed overleg was de jury het eens: 
De Voorleeskampioen van gemeente De Wolden 
2017 is Esther van Asselt van cbs de Arendsvleugel. 
Ze was niet bij de prijsuitreiking want ze gaat met 
haar familie emigreren en moest daarom op deze 
middag ook nog naar een feestje! Zij mag door naar 
de provinciale ronde op 12 april in Assen.

 



Roer de trom 

over jouw idee!

Een maatschappelijk initiatief is een samen-
werkingsverband van inwoners, ondernemers 
en/of maatschappelijke organisaties die zelf 
het heft in handen nemen om grote en kleine 
vraagstukken op te lossen en zelf nieuwe 
ideeën te realiseren. Samen maken zij  onze 
gemeente mooier en beter. Een maatschappelijk 
initiatief kan bijvoorbeeld gericht zijn op het 
opzetten van een buurttheater, een duurzame-
energiecoöperatie of koken met ouderen.

Bijdragen aan duurzame en 
maatschappelijke projecten? Zet dan 

nu je idee of aanbod op de kaart!
wijdewolden.nl

Heb je een gedachte of ben je bezig 
met een initiatief om De Wolden 
mooier te maken? Of wil je juist 
bijdragen aan ideeën van anderen? 
De maatschappelijke marktplaats 
wijdewolden.nl brengt vraag en aanbod 
bij elkaar.
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Zwerfafval 
opruimen

Energie besparen Energie besparen 
opruimen

Energie besparen 
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met de buurt
Energie besparen 

met de buurt
Energie besparen 

Een maatschappelijk initiatief is een samen-

Maatschappelijk initiatief

Je wilt een gezamenlijke buurttuin aanleggen 
en je zoekt  daarvoor een plek, mensen die met 
je mee willen doen, kennis over vlinderplanten 
en zaaigoed. Dit kun je allemaal aangeven op 
wijdewolden.nl. Als er organisaties of mensen 
zijn die je daarmee willen helpen, kun je deze 
via  wijdewolden.nl makkelijk vinden. Andersom 
werkt het ook. Je hebt niet een eigen idee, maar 
vindt het juist leuk om aan te sluiten bij iemand 
anders. Geef aan wat je kunt bieden, en je komt 
via de maatschappelijke marktplaats met hen 
in contact. Alle ideeën en initiatieven waar De 
Wolden mooier van wordt, zijn welkom.

Heb je iets nodig bij je idee of initiatief? Wil 
je ervaringen van anderen horen? Heb je 
menskracht nodig, materialen, spullen of een 
plek? Zoek je naar fi nanciële middelen om je plan 
te kunnen betalen? Plaats dan je initiatief op 
wijdewolden.nl. Aanmelden is heel makkelijk; het 
kost je nog geen tien minuten.

Organisaties, fondsen, mensen of bedrijven die een 
aanbod of initiatief zonder winstoogmerk hebben, 
kunnen aangeven wat ze in de aanbieding hebben 
om mensen met ideeën en initiatieven te helpen. 
Ook deze aanmelding op de site is eenvoudig en 
kost weinig tijd.

Alle initiatieven en aanbieders staan zichtbaar op 
een kaart. Zo kun je zelf zoeken naar geschikte 
partners om contact mee te leggen. Verder maakt 
het systeem achter wijdewolden.nl matches 
tussen vraag en aanbod. Zo kun je elkaar sneller 
vinden. Wijdewolden.nl wijst je ook op aanbieders 
buiten de gemeentegrenzen, zoals relevante 
landelijke fondsen.

Heb je iets nodig bij je idee of initiatief? Wil 

Heb je een idee of ben je bezig met een initiatief?

Je wilt een gezamenlijke buurttuin aanleggen 

Een voorbeeld

Heb je iets aan te bieden?

Alle initiatieven en aanbieders staan zichtbaar op 
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Antiek – en curiosaveiling 
Antiek – en curiosaveiling bij 
Museumboerderij De Karstenhoeve op 
zaterdag 1 april 2017,  aanvang 13.00 uur.
Nog nooit was het zó druk tijdens de taxatiemid-
dag, voorafgaand aan de veiling op zaterdag 1 april 
a.s. Taxateur Enno de Boer uit De Wijk zag aan één 
stuk door de meest uiteenlopende stukken aan zich 
voorbijkomen. Goed te zien dat de aandacht voor 
antiek en curiosa weer toeneemt. Veel artikelen 
zijn direct aangemeld voor de veiling van zaterdag 
1 april zoals een prachtige statenbijbel, diverse 
schilderijen en een mooi beschilderde doos waarin 
vroeger de kanten muts werd bewaard. Ook bijzon-
der is het verzamelalbum van Verkadeplaatjes uit 
1927 van Jac. P.Thijsse, helemaal compleet. Deze 
goederen en nog veel meer antiek en curiosa gaan 
tijdens de veiling onder de hamer. De veiling begint 
om 13.00 uur en biedt altijd een mooi schouwspel 

Ruinerwold zet de 
wijkagent Nijland in het 
zonnetje
Onze wijkagent Gerrit Nijland gaat met pensioen. 
Verenigingen, inwoners en de jeugd van Ruinerwold 
wilden dit niet zomaar laten gebeuren. Collega’s 
van Gerrit werden gevraagd om Agent Gerrit naar 
Ruinerwold te lokken.

Daar aangekomen, in ons dorpshuis de Buddinge-
hof, was er een warm onthaal voor onze veldwach-
ter van inwoners, bestuursleden van dorpsbelan-
gen, stichting oldtimerdag, en stichting zomerfeest,  
de jongeren van de Spekbraander keet, organisato-
ren van het jaarlijkse sinterklaasfeest

In een korte toespraak werd Gerrit goed in het 
zonnetje gezet.  Bij belangrijke evenementen voor 
Ruinerwold organiseerde hij de zaken die door de 
politie geregeld moesten worden altijd perfect. Hij 
liet bijna nooit verstek gaan en kwam zelfs terug 
vanuit zijn vakantieadres omdat hij vond dat hij bij 
dat evenement aanwezig wilde zijn. Begin decem-
ber reed hij altijd de zwarte pieten rond in zijn 
dienstauto.  Met de jongeren van de keten in Ruiner-
wold heeft hij een goede verstandhouding. Ook de 
jongeren konden altijd goed overleggen met Ger-
rit. Zeker ook rondom de jaarwisseling  werden er 
goede afspraken gemaakt met het carbidschieten. 
De afscheidnemende wijkagent was dan ook onder 
de indruk van het cadeau dat hij kreeg aangeboden 
van de jongeren van de Spekbraander keet.
Gerrit sprak uit dat hij altijd met veel plezier wijk-
agent is geweest van Ruinerwold. Hij roemde de 
saamhorigheid van de inwoners van Ruinerwold. 
Op zijn dienstfiets, volgepakt met cadeaus  is Gerrit 
na een lekker bakje koffie over Haakswold terug 
gefietst naar het politiebureau in Meppel.

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
Volg Dorpsbelangen ook op Facebook en Twitter

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

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 67,36%
2 W & A Flier 58,33
3 J de Boer & G Wassing 55,56
4 L Krapels & J Mansier 55,21
5 H Middelveldt & H Tissingh 53,82
6 R Nijland & J Schuphof 51,74
7 S Hempen & H Kuijer 51,39
8 H & P Bennink 50,35
9 J & J Scholte Albers 49,65
10 O Hobma & J Vedder 42,36
11 E v’t Rood & E Wienen 42,01
11 D & M Geel 42,01
13 J Koops & R Morsink 40,97
14 J Bennink & L Drost 39,24

Lijn B;
1 M Blaauw & K Scheper 59,90%
2 H Reinders & G Scheper 57,81
3 J Inberg & R Pijper 55,73
4 H & R Kuik 53,13
5 L Boerhof & M Brals 51,56
6 T ten Heuvel & A Kreulen 50,00
7 W Niemer & A Ridderman 48,96
8 G Benak & M Vedder 47,92
9 J Klomp & L Veen 39,58
10 H & H Hauwlo 35,42

met de in oude kleding gestoken medewerkers en 
de veilingmeester op de boerenwagen. Zeker een 
bezoek meer dan waard!
Bezichtiging goederen: vrijdag 31 maart van 18.00 
uur tot 20.00 uur en zaterdag 1 april van 10.00 uur 
tot 12.30 uur. Voor info: telefoon 0522-481447 of 
info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 22, 
Ruinerwold.



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

 
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  25 maart  

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

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

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.  

A.s. zaterdag laatste 
keer erwtensoep. 

 

Zaterdag 25 maart is ons 
snertseizoen weer voorbij. Wel 

staan we elke zaterdag buiten met 
iets lekkers en verrassends, Warme 

kippenbouten en onze 
eigengemaakte spareribs blijven 
het hele jaar door verkrijgbaar. 



Ruinerwold en Sint 
Annaparochie verdienen 
beide een punt
Vol goede herinneringen aan Sint Annaparochie 
mocht Ruinerwold op een zonovergoten zondag 
afreizen richting Friesland. De laatste ontmoe-
ting tussen beide ploegen resulteerde in een 
1-0 overwinning voor Ruinerwold, waarna Sint 
Annaparochie zich in de derde helft minstens 
gelijkwaardig aan Ruinerwold toonde. Het ver-
trouwen in wederom een mooie zondag was dan 
ook hoog.

Echter, het had weinig gescheeld of het duel 
zou helemaal niet gespeeld kunnen worden. Of 
in ieder geval niet om de afgesproken tijd van 
14.00u. Recent liet Machiel Morsink namelijk in 
de radio-uitzending van DNO-sport weten dat er 
op 12 maart uit tegen vv Lemmer zou worden ge-
speeld. Vrijwilligers, spelers, begeleiding; ieder-
een richtte zijn peilen de daaropvolgende weken 
op vv Lemmer. Zo ook de buschauffeur, trouw 
luisteraar van DNO-sport op de maandagavond, 
die vv Lemmer netjes in de navigatie paraat had 
staan. Gelukkig was het interim-leider Kuurman 
die zijn huiswerk had gedaan en ternauwernood 
kon voorkomen dat het verkeerde gedeelte van 
Friesland werd bezocht. 

Na een flinke busreis stonden de mannen om 
14.00u klaar voor de aftrap onder toeziend oog 
van Machiel Morsink en Henri Spijkerman. Voor 
laatstgenoemde was het zijn eerste officiële duel 
als hoofdtrainer van Ruinerwold 1. De wedstrijd 
kwam in alle rust op gang, waardoor de ope-
ningsfase amper kansen kende. Na 26 minuten 
werd de ban gebroken, nadat Pieter Jan Plat van 
Sint Annaparochie de diepte zocht. Hoewel hij 
duidelijk buitenspel stond, gaf scheidsrechter 
Arends groen licht en lag de weg richting Ewout 
Knol open. Plat hield het overzicht, zag Visser 
naast zich en deze mocht eenvoudig in leeg doel 
tikken. Ruinerwold raakte echter niet van slag 
en vijf minuten later was het Marcus Koetsier 
met zijn zestiende van het seizoen. Na een prima 
voorzet (of schot) van Mark Brinkman stond 
Koetsier keurig opgesteld bij de tweede paal; 1-1. 

De 1-1 van Koetsier bepaalde ook gelijk de 
ruststand, die gezien het spelbeeld terecht 
was. De tweede helft vond er een soortgelijke 
strijd plaats. Hoewel Sint Annaparochie meer 
de voetballende oplossing zocht dan de eerste 

helft, kwam Ruinerwold op voorsprong. Kristian 
de Bruin bediende Jeroen van de Berg schitte-
rend op scheenhoogte, deze nam aan, draaide 
en schoot met bescheiden snelheid in de verste 
hoek; 1-2. Na de 1-2 begon Sint Annaparochie 
toch wel aan te dringen, maar Ruinerwold kreeg 
de kans zich naar de 1-3 te counteren. Hierbij 
ontbrak helaas de zorgvuldigheid en met nog 
maar 11 minuten verwijdert van de eerste over-
winning als hoofdtrainer, zag Spijkerman Sint 
Annaparochie alsnog langszij komen. Kingma 
mocht vanaf de linkerkant wel erg makkelijk 
voor geven, waarna Pieter Jan Plat zich slim 
positioneerde en bij de eerste paal knap bin-
nenschoot. De gelijkmaker mocht verdiend 
worden genoemd en Plat was zeker de man die 
het verdiende een doelpunt te maken. Waar de 
snelle en handige spits in de eerste ontmoeting 
nog enkele grote kansen verzuimde af te maken 
toonde hij deze zondag één van de betere spe-
lers in 2K te zijn. 

Na 93 minuten voetbal vond Arends het mooi 
geweest en mochten beide teams zich tevreden 
stellen met een punt. Een winnaar was niet te-
recht geweest, waar dat eigenlijk ook gold voor 
de eerste ontmoeting. Toen pakte Ruinerwold 
enigszins fortuinlijk de winst, maar dat was Sint 
Annaparochie ditmaal niet gegund. In de kantine 
toonde Sint Anna zich ook naast het veld sportief 
en de Amsterdammers gingen er dan ook goed 
in. Complimenten voor het prachtige complex, 
waardoor Raymond Dolfsma al gelijk inspiraties 
voor het eigen complex opdeed. Het was wel 
enigszins vervelend dat de selectie na afloop 
abseilend de steile trap af moest, maar dat werd 
de thuisclub al snel vergeven. Laatste aan-
dachtspunt is het gebrek aan geluidboxen in de 
kantine, maar gelukkig kreeg iedereen in de bus 
alsnog zijn welverdiende portie gehoorbeschadi-
ging. Deze kon voor de helft worden toegeschre-
ven aan het aantal decibel en voor de andere 
helft aan de muziekkeuze van Edwin Hoffman. 

Een punt rijker vertrok Ruinerwold dus uit Fries-
land en de intentie is om aankomende zondag 
DTD puntloos terug te sturen naar De Trije Doar-
pen. Makkelijk zal dat zeker niet gaan, want DTD 
heeft een fysiek sterke ploeg met in de voorhoe-
de de absolute smaakmaker Thys De Jong. Om 
14.00u zal Ruinerwold aantreden en wellicht een 
goede stap zetten richting een periodetitel. 



Kios 1 wint overtuigend, 
maar eindigt als 2e 
Kios 1 speelde zondag 5 maart voor zijn laatste 
kans op het kampioenschap. Het moet winnen van 
Apollo en is dan afhankelijk van de uitslag van OWK. 
De koploper uit Oostwold moet verliezen, zodat 
Kios nog een kans maakt. Klaas Jan Slomp begon in 
de basis voor Frank Wagter (werk). 

Met deze achterliggende gedachte begon Kios vol 
gas in Heerhugowaard. Ondanks de 1-0 achterstand 
was het rest van de wedstrijd de bovenliggende 
partij. Vanaf 2-3 kon Kios weglopen bij de blauw-
gelen. 7 goals voor tegen 2 doelpunten tegen stond 
er een geruststellende marge op het score bord van 
4-10. Maar de Eismann/Ensing equipe was nog niet 
klaar. De trein ging door. Met 6-12, 7-15 rustte beide 
ploegen met 9-16. Dat zijn een boel doelpunten bij 
rust voor de Spelbraanders. 

Het is dan altijd lastig om deze lijn dan door te zet-
ten na rust. Zo bleek ook in deze wedstrijd. Beide 
ploegen gingen gelijk op. Met 12-19, 16-22 kwam 
Apollo wel wat dichterbij, maar kwam de overwin-
ning geen moment in gevaar. Coach Adri Kok greep 
daarom de gelegenheid om de inmiddels licht ge-
blesseerde Klaas Jan Slomp (kwam hard te botsen 
tegen paal in de eerste helft, maar met 2 parace-
tamol kom je een heel eind) en Janita Zantinge te 
wisselen. Patrick Roelevink en Iris vd Belt kwamen 
op hun plekken te spelen. Eerstgenoemde scoorde 
direct en dat is altijd een fijne binnenkomer. Kios 
speelde de wedstrijd uit en deze eindigde in 18-24. 

Na de wedstrijd kwam het bericht binnen dat 
concurrent OWK gewonnen had en dus eindigt Kios 
ook dit seizoen weer in de top 3. Volgend weekend 
speelt Kios nog wel tegen OWK. Dit had een super 
clash kunnen worden. Nu staat alleen de eer op het 
spel. Dat is ook wel wat waard, denk ik. 

Scores: Janneke de Lange 6x, Janita Zantinge en 
Martijn Ziel beide 5x, Luco Zantinge 3x,  
Rogier Nijdam 2x, Hilde Tabak, Judith Nijdam en 
Patrick Roelevink allen 1x

Jordy Wessel blijft toch 
trainer van Kios 2 
Onlangs had Jordy Wessel aangegeven aan het 
einde van dit seizoen te stoppen als trainer van Kios 
2. Veranderingen op zijn werk zorgden ervoor dat 
er te weinig tijd over bleef om zich goed te kunnen 
focussen op Kios 2. 

Echter, heeft Kios het lastig gehad om een goede 
opvolger voor Jordy te vinden. “Ik hoorde dat er 
nog geen opvolger was gevonden om deze jonge en 
talentvolle groep te kunnen coachen. Dat vond ik 
jammer. Ik was onlangs in de mogelijkheid om het 
werk dichterbij huis te gaan krijgen. Deze kans heb 
ik gepakt en zodoende kan ik toch Kios 2 weer coa-
chen”, aldus Jordy. “Want ik haal ontzettend veel 
plezier uit het coachen van deze leuke groep”. 

Vandaag maakte Jordy Wessel de mededeling 
bekend aan de spelers van de selectie. Hier werd 
zeer enthousiast op gereageerd. Dit geeft aan dat de 

Programma VVR
26 maart:
Lemmer 1 - VVR 1 14.00 uur. Lemsterpad 1 8531 AA
Ruinen 2 - VVR 2 10.00
E. loord 3 - VVR 3 12.00
St. boys 3 - VVR 4 10.30 
VVR 5 - Sweel 4 10.00

2 april:
VVR 1 - Roden 1 14.00 uur.
VVR 2 - St.boys 2  10.00
VVR 3 - Ruinen 3 10.00
VVR 4 - Olde.pade  12.15
VVR 5 - Hoogeveen 11.45

verhoudingen tussen Jordy en de selectie erg goed 
zijn. Daarnaast is ook het bestuur, technische com-
missie en eigenlijk heel Kios blij met deze ontwikke-
ling. Want iedereen ziet dat het belangrijk is dat er 
goede trainer/coach moet staan voor deze groep. En 
dat vindt het zeker in de persoon van Jordy Wessel. 



Terugblik KIOS super 
zondag 12-03-17
KIOS 4 – Club Brothers 4
KIOS 4 moest winnen om afstand te kunnen ne-
men van de rode lantaarndrager van de poule 
reserve 6C, maar is hierin niet geslaagd. KIOS 4 
moest zijn meerdere kennen in de Groningers. 
KIOS 4 neemt de laatste plaats over van de Club 
Brothers, maar heeft nog een wedstrijd te goed. 
Hiermee dan het wel weer stijgen alleen moet 
dat nog wel even gebeuren. Eindstand 16-23

KIOS 3 – Roreko 2
De kampioenswedstrijd uit de reserve 4e klasse 
T. KIOS 3 moet het in een rechtstreeks duel op-
nemen tegen streekgenoot Roreko 2. De Wijkers 
waren aan het begin van de competitie wel een 
van de titelkandidaten. KIOS 3 had genoegen 
genomen met een plaats in de middenmoot. 
Maar de ploeg heeft zich goed ontwikkeld dit 
seizoen en speelt een zeer varieert spelletje. Het 
is dan de kunst om dat ook in dit soort wedstrij-
den ook te laten zien.

Vanaf het begin ging KIOS 3 voor gas. Het had 
vele rebounds zowel verdedigend als aanval-
lend. Hierdoor waren de aanvallen van Roreko 
2 kort en kon KIOS 3 zelf vele schoten nemen. 
Het was daardoor mogelijk om direct afstand te 
nemen van de gasten. Via 3-1 en 6-2 was KIOS 3 
de bovenliggende partij en stevende het af naar 
een  8-3 ruststand.

Ondanks het grote veldoverwicht werd dit niet 
geheel uitgedrukt in de stand. Want met 5 doel-
punten verschil en nog een hele helft te spelen, 
waren de kansen voor Roreko 2 nog steeds niet 
verspeeld.

Echter liet KIOS 3 gelijk na de thee ook weer 
van zich spreken. Met 2 doelpunten op rij werd 
de marge vergroot (10-3). Roreko 2 besefte dat 
het niet verder uit de hand moest lopen en 
speelde voor zijn laatste kansen. Deze werden 
bekroond met 2 doelpunten op rij. Bij KIOS 3 
werd de schrik ook wat groter toen ook nog 
Miriam Schra en Denise Runhart geblesseerd 
raakten en het veld moesten ruimen voor Es-
ther van Dijk en Ryanne Figeland. Maar in plaats 
van de dat de paniek toe sloeg, brachten zij de 
rust terug. KIOS 3 herpakte zich en bleef als 
een collectief korfballen. De doelpunten vielen 

om en om en hierdoor bleef KIOS een veilige 
marge van 6 doelpunten houden tot bijna het 
einde van de wedstrijd. Met een eindstand van 
14-10 kon de kampioensvlag de hezen worden 
en werden de bloemen uitgereikt door sponsor 
Timmerman Sierbestrating. Een bekroning op 
een super seizoen. En vooral een bekroning op 
het feit dat KIOS 3 een hecht en goed spelende 
ploeg is geworden dit seizoen. Hulde. Eindstand 
14-10

KIOS 2 – OWK 2
De kraker om het kampioenschap in de 2e 
klasse. KIOS 2 en OWK 2 moesten vandaag uit-
maken wie er volgend seizoen in de 1ste klasse 
uit komt. OWK 2 had een voorsprong van 1 punt 
op de ranglijst en hadden aan minimaal een 
gelijkspel genoeg. KIOS 2 wist wat het moest 
doen, winnen.

KIOS 2 opende de score, 1-0. OWK 2 volgde 
direct, maar was nog niet bij machte om de lei-
ding over te nemen. Bij vele kampioenswedstrij-
den heeft vooral de spanning de overhand en 
gaat dit vaak ten koste van het spel. Echter, was 
dat in deze wedstrijd totaal niet aan de orde. Er 
stonden 2 gelijkwaardige ploegen op het veld 
die beide vol voor de overwinning gingen. Dat 
resulteerde een spektakelstuk. KIOS 2 bleef aan 
de leiding tot 3-3. Toen nam OWK 2 het stokje 
over en nam met 4 doelpunten een voorsprong 
van 3-7. KIOS 2 liet zich, ondanks zijn jonge 
leeftijd, niet van de wijs brengen en bleef goed 
korfballen. Dit zorgde voor een comeback. Via 
5-7, 6-8, 8-10 kwam KIOS 2 terug tot 10-10. En 
het werd nog gekker, want het nam met 11-10, 
13-12 en 15-12 de leiding over. De ploeg was in 
een extase geraakt, het was jammer dat de rust 
zich aandiende en dat de marge niet vergroot 
kon worden.

De rust kwam vooral de ploeg uit Oostwold erg 
goed uit, want het kon zich in de kleedkamer 
herpakken. Het kon weer schakelen en het spel 
door hun, meerdere ervaren spelers, contro-
leren. Want hier ligt vooral de kracht van de 
ploeg. Gelijk na de pauze kwam OWK 2 sterk uit 
de kleedkamer. Binnen no-time stond het weer 
15-15 en was het aan de Spekbraanders om te 
reageren. Dit kon het doen door op 15-16 en 17-
18 de stand gelijk te trekken, maar zag op 18-18 
de gasten wel weglopen naar 18-21. De druk op 
de ploeg van Jordy Wessel nam toe en het ging 
spelen voor wat het waard was. Meer druk op 
de verdediging en harder de duels aan zorgden 



voor een kleine wederopstanding in deze finale. 
KIOS 2 kwam terug tot 20-21. Met nog maar een 
paar minuten  te spelen. Maar de ervaring van 
OWK 2 deed van zich spreken, 20-22. Via een 
vrije bal en nog 8 minuten te spelen had KIOS 2 
met 21-22 nog alle kans. 6 minuten op rij werd 
er niet gescoord en was de spanning om te snij-
den. Wie ging scoren, ging de wedstrijd winnen. 
Want KIOS 2 had de kansen wel, maar het geluk 
niet aan zijn zijde. Een afstandstreffer van OWK 
2 met nog iets meer dan een  minuut te spelen 
was de genadeklap voor KIOS 2. Met 21-23 als 
eindstand werd de kampioenswedstrijd in Rui-
nerwolds nadeel beslist en is OWK 2 kampioen 
in de 2e klasse.

KIOS 2 kan met opgeheven hoofd van het veld. 
Het heeft gestreden voor wat het waard was. De 
ploeg is nog jong en zal zeker volgend seizoen 
weer een goede kans hebben. Nu moet het de 
wonden likken, want op het veld doet het ook 
nog mee om de bovenste plekken. Eindstand 
21-23

KIOS 1 – OWK 1
De wedstrijd laatste wedstrijd welke nergens 
meer om ging. Het was zaak voor beide ploegen 
om het publiek dan nog wel een aardig potje 
korfbal voor te schotelen. En dat deden beide. 
In de eerste helft was OWK heer en meester. Het 
benutte iedere kans die het had en KIOS moest 
gelijk vanaf het begin in de achtervolging. Een 
ruststand van 12-19 zegt dan ook genoeg over 
de kracht van de kampioen in de 1ste klasse.

In de tweede helft knokte KIOS zich terug en 
wilde het kostte wat het kost met een waardig 
gevoel het veld verlaten. De tweede helft was 
dan ook voor de Spekbraanders en kwamen 
met goed korfbal en veel druk terug tot 26-26. 
Het publiek ging er nog een goed voor zitten. 
OWK liet zijn krachten weer van zich spreken en 
harkte de overwinning met  
28-32 binnen.

De Eismann/Ensing equipe sluit hiermee met 
een 2e plaats het zaalseizoen af. Op het veld 
staat het 3 punten achter op de koplopers 
Apollo en (daar zijn ze weer) OWK. Maar het gat 
is klein genoeg om nog alle hoop te hebben. 
Eindstand 28-32

Kios 2 naar 
kampioenswedstrijd 
Kios 2 heeft zondag 5 maart j.l. kostbare punten 
gepakt in strijd om het kampioenschap. Het 
moest op bezoek bij de nr 3 van de competitie, 
Apollo in Heerhugowaard. Kios 2 won met 19-21 
en kan zich gaan opmaken voor de kampioens-
wedstrijd in Ruinerwold tegen de koploper OWK 
2. Kios staat 1 punt achter en zal dus moeten 
winnen om promotie naar de 1ste klasse te 
bewerkstelligen. 

In Heerhugowaard had Kios 2 wellicht wat last 
van de spanning. Het speelde wel agressief, 
maar had wat moeite met de afronding. On-
danks de 0-1 voorsprong liep Kios 2 de eerste 
helft achter de feiten aan. Waar Kios wat moeite 
het gat in de mand te vinden, had Apollo dit 
niet. Het schoot met scherp. Met 1-1, 4-2, 7-3 
en zelfs 10-5 had Kios het moeilijk. Vooral met 
zichzelf. Maar de ploeg liet zien dat het gegroeid 
is en toonde rugbaarheid. Dit resulteerde niet 
direct in een voorsprong bij rust, maar wel dat 
het weer kans maakte op de overwinning. Met 
10-7, 12-9 en 12-10 bood Kios zichzelf weer per-
spectief na rust. 

Dit werd doorgezet voor Ernst Kuik. Hij zorgde 
binnen 1 minuut na rust voor de 12-11 en de 
12-12. Apollo liet zich niet van zijn wijs brengen 
en leidde met 13-12, 14-13 tot 14-14. Kios 2 nam 
het stokje over en met 14-16 was er een be-
vrijdende marge. De 2e helft was nog lang niet 
voorbij, maar er viel wel een bepaalde druk van 
de schouders van de Spekbraanders. Ondanks 
dat Apollo nog tot 2 maal toe gelijk kwam (17-
17 en 18-19), liet Kios 2 zien wel de baas te zijn. 
De jongste van het stel, Sjors Hein, zorgde zijn 
2 doelpunten voor de overwinning. Eindstand 
19-21. 

Kios 2 kan zich dus opmaken voor een gigan-
tisch mooie climax van dit zaalseizoen. Zondag 
12 maart om 14.30 uur is het de wedstrijd, Kios 
2-OWK 2. 



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Met een leuk smoeltje en ook nog eens goedgebekt stond ze aan de voordeur. In haar 
hand een grote map én een potlood. Of ik wel eens van het …......fonds had gehoord 
en of ik dat zou willen steunen. Ik onderbrak haar met: Laat je verhaal maar zitten. 
We steunen reeds de nodige goede doelen en daar willen we het graag bij laten.  Kom 
maar met je collectebus dan doe ik er een paar euro in voor je moeite, want ik waar-
deer je inzet wel.

Min of meer perplex, alsof ze beledigd was, 
keek ze me aan: “Een paar euro …...? Ik 
wilde u vragen voor minimaal € 50,00 per 
jaar sponsor te worden en ons daarbij te 
machtigen voor jaarlijkse automatische 
afschrijving”. Er viel een korte stilte: “Nee 
ik heb geen collectebus bij me”. Oké jonge 
dame, beloofd is beloofd, geef me het 
banknummer, dan maak ik eenmalig een 
bedragje over”. Ondanks mijn volhardend 
“RETOUR AFZENDER”, ontvang ik sindsdien 
maandelijks een donatieverzoek van dit 
nobele fonds.

Het kost me best moeite om over dit thema 
te schrijven. Ik heb grote waardering voor 
diverse goededoelenorganisaties, zoals o.a. 
de Voedselbank en Dorcas. Maar ik hoef 
niet zo nodig bij alle goededoelenclubs met 
naam en adres in hun administraties te 
staan. Ik krijg de indruk dat men onderling 
adressenbestanden aan elkaar doorstuurt, 
want soms krijg ik donatieverzoeken van 
volkomen onbekende organisaties op mijn 
deurmat.

Onlangs lag er een enveloppe met een foto 
van een kindje met een open bovenlip. 
Hartverscheurend. Maak een bedragje over 
en je zit meteen in hun systeem (fuik) en zult 
met regelmaat nog vele acceptgiro’s blijven 
ontvangen.

Ik voel me daar onbehaaglijk bij. Ik heb een 
commerciële achtergrond; zeg dus niet dat 
ik het niet begrijp. Maar het lijkt erop dat 

anoniem geven alleen nog kan bij de collec-
tebus aan de deur.

“Maar”, oppert u: “je kunt al die bedelbrie-
ven toch verscheuren”. Dat is zo. Beter lijkt 
me een extra regeltje, desnoods in kleine 
lettertjes: “Als u deze brief niet meer wenst 
te ontvangen, vermeldt dit dan op de ach-
terzijde van de enveloppe en stuur hem ons 
retour”.

In ons dorp loop ik eens per jaar in een wijk 
met de collectebus, een bus met een brede 
gleuf, zodat er een enveloppe doorheen kan. 
Het gaat om de jaarlijkse “Gezamenlijke 
Goededoelencollecte”. Vooraf bezorgen we 
een enveloppe en een lijst waarop men kan 
invullen welke van de 15 organisaties men 
met welk bedrag wil steunen. Een week later 
komen we de ingevulde lijst samen met het 
geld in de enveloppe weer ophalen. Dat 
scheelt de mensen per jaar een boel aanbel-
lerij én …......... het blijft lekker anoniem.

Nóg een gunstige uitzondering:
Giro 555 timmert helaas weer aardig aan de 
weg. We hebben allemaal kennis kunnen 
nemen van de vreselijke nood en ellende in 
Afrika. Mijn advies: Gééf! Giro 555 heeft nog 
nooit mensen met vervolg-acceptgiro’s be-
stookt. Hier zouden andere organisaties iets 
van kunnen leren.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Goede doelen





Palmpaasoptocht
en versieren stokje

Wanneer zaterdag 8 april
Waar ’t Vonder Ruinerwold

Entree leden 2,- niet leden 3,-
Incl. drankje en verrassing!

Versieren stokje 14.00 uur 
(zelf haantje en stokje meenemen)

Vertrek optocht 15.00 uur 
je mag natuurlijk ook alleen de optocht meelopen

Organisatie: De Woldklimmers Ruinerwold
Opgave:  dewoldklimmers@hotmail.com

De paashaas
is ook 

aanwezig!

Mede mogelijk gemaakt door: Ruinerwold Onderneemt


