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Inloopavond badminton28
maa r t

Inloopavond BC Ruinerwold
Op woensdag 28 maart heeft de badmintonclub 
Ruinerwold weer een inloopavond in de 
Buddingehof. De inloopavond is bedoeld voor 
iedereen die het leuk lijkt om te badmintonnen. Wij 
zijn een gezellige sportieve en ook competitieve 
badmintonclub. Op dit moment hebben wij twee 
teams die het goed doen in de dorpencompetitie. 
Bij ons spelen beginners en gevorderden. Als je 
nog nooit hebt gebadmintond dan zijn er rackets 
beschikbaar en andere badmintonners die uitleg 
kunnen geven. Voor en na de badminton is er veel 
gezelligheid bij ons aan de bar. Dus ben je zestien 
jaar of ouder? , kom dan van de bank en sluit je 
gezellig bij ons aan. 

Van harte welkom bij badmintonclub Ruinerwold.

Volgend nummer 
verschijnt 

4 april
Kopij inleveren voor vrijdag 30 maart, 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Kiepedrokte
Mit de aovond komt der rust
bij de kiepies in ‘t hok
en in het mezennust

Mit de aovond komt der rust
ok mien fut is uut-eblust
gao geliek mit hun op stok

Mit de aovond komt der rust
bij de kiepies in ‘t hok

© Gerdina, www.gerdina.nl

Streektaolaovend bij  
De Karstenhoeve
In samenwerking met het Huus van de Taol treden 
vrijdagavond 20 april het schrijverspaar Marga Kool 
en Jan Veenstra en zangeres Annemiek Drenth voor 
u op.
Marga Kool en Jan Veenstra schrijven samen een 
wekelijkse column in het Dagblad van het Noorden. 
Daarin reageren ze, vaak gekoppeld aan de 
actualiteit, op elkaars hebbelijkheden, alledaagse 
ergernissen en verwonderingen. De subtiele 
verwoordingen, de kleine steekjes onder water 
en de twee verschillende invalshoeken geven elke 
column een fijne twist.
Annemiek Drenth  won de eerste editie van het 
Drentse liedtiesfestival in 2012 met het liedje 

‘ik ben zo wies’  en ze treedt regelmatig op met 
zelfgeschreven Drentse liedjes en Drentstalige 
covers van andere musici. Daarnaast zingt ze als 
zangeres bij verschillende bands.
Het belooft een leuke, humoristische avond te 
worden afgewisseld met mooie liedjes.
Waar: Museumboerderij De Karstenhoeve
Wanneer: Vrijdagavond 20 april. Aanvang: 20.00 uur. 
De deel is open vanaf 19.30 uur
Entree: € 10,00
Kaartverkoop: telefonisch 0522-481447 of via de 
mail: info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 
21, Ruinerwold.



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

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

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 25 maart 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. de Vries
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
15.30 uur ds. Van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 29 maart 2018 witte 
donderdag
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
19.30 uur ds. R. Kloosterziel

Kerkdiensten 30 maart 2018 goede vrijdag
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
19.30 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. P.K. Meijer

Kerkdiensten 1 april 2018 eerste paasdag
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(vesper)
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk 
15.30 uur ds. C. Cannis

 ➜ 21 maart Vrouwen van Nu Oosteinde, Louis Zeegers over 
de ziekte van Lyme en  tentoonstelling eigen 
gemaakte spullen, aanvang 20.00 uur café 
Oosteinde

 ➜ 22 maart Vrouwen van Nu Ruinerwold, Paasactiviteit, 
aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 23 maart KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur kantine KIOS
 ➜ 23 maart BVO i.s.m. St.Historie Historische Rondgang over 

Ruinerwold, aanvang 20.00 uur café Oosteinde
 ➜ 23 maart KIDS beurs van 19.30 – 22.00 uur IJsboederij De 

Drentse Koe
 ➜ 23 maart 2e hands paardenspullenmarkt van 18.00 – 

21.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜ 23 maart Landelijke Opschoondag voor basisscholen
 ➜ 24 maart Landelijke Opschoondag van  

9.30 – 12.00 uur Buddingehof
 ➜ 24 maart OBS De Wezeboom, ophalen oud papier 
 ➜ 24 maart Klaverjassen, aanvang 13.00 uur De Kastelein
 ➜ 26 maart Buurtkamer, iets creatiefs voor Pasen, aanvang 

9.30 uur Buddingehof
 ➜ 27 maart Alg. Ledenverg. Dorpsbelangenvereniging 

Ruinerwold/Berghuizen, aanvang 20.00 uur 
Buddingehof

 ➜ 30 maart Bingo, aanvang 20.00 uur Buddingehof
 ➜ 30 maart KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur de Kiosk
 ➜ 30 maart Bingo, aanvang 20.00 uur Buddingehof
 ➜ 30 maart Samen Gezellig Eten, aanvang 17.15 uur 

Buddingehof
 ➜ 31 maart Inleveren snoeihout 09.00-12.00 en 13.00 – 16.00 

uur Karstenhoeve
 ➜ 1 april Eieren zoeken, aanvang 11.30 uur  De 

Karstenhoeve 
Paasvuur, aanvang 20.00 uur De Karstenhoeve

 ➜ 3 april VVR klaverjassen en jokeren, aanvang 19.30 uur 
kantine( let op dinsdagavond)



Overdag geen tijd?
Wij zijn elke dinsdag-
avond geopend!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 “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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VLINDERMAN 
GINDERMAN Ausfahrt

We wonen hierop slechts vijftien minuten rijden van de Duitse grens en we mogen zo nu en dan graag 
even aan gindse kant kijken. Langs de autobahn worden de uitritten consequent “Ausfahrt” genoemd.  
Wat bij ons rijden heet, heet bij hen fahren.  
Ausfahrt. Toen hij het bord voor het eerst zag, vroeg mijn zoon of dit woord “Uitvaart” betekende. Best 
een logische redenering voor een kind. Ik heb hem toen gelijk maar even de juiste Nederlandse betekenis 
van het woord uitvaart meegegeven.  
Maar sindsdien let ik dus altijd goed op of ik wel de juiste uitvaart neem.   

Nu we het toch over uitvaart hebben: de trouwe 
lezers van Op ‘t Wold worden met grote regelmaat 
op een royaal assortiment uitvaartuitbaters 
getrakteerd. Ooit telde ik in ons dorpskrantje wel vier 
advertenties van ondernemingen op dit vakgebied. 
Reclames met vriendelijk dames met een grote 
smile, die je uitnodigend aankijken. Annerie, Sigrid 
en Marieke, je zou er welhaast nog naar gaan 
verlangen om door hen je laatste ‘bedje’ op te laten 
maken, hun charme straalt van de advertentie af: 
“Meneer wilt u vooraf wellicht nog een kopje koffie 
met iets lekkers erbij?” Roelof doet ook zijn best, 
maar met een enthousiaste lach op de foto en een 
mooie assistente ernaast gaat zijn omzet vast wel 
omhoog. Kiers doet het zonder foto, kiest zeker voor 
het verrassingseffect.
Uitvaart is booming business. Vier aanbieders die 
binnen hetzelfde dorp hun cliënten proberen te 
enthousiasmeren om op te houden met leven. Tja, 
pas daarna gaat voor hen de teller lopen. Toch 
heeft het voor ons als potentiële overledene ook 
wel iets aantrekkelijks: je zou immers vooraf bij alle 
vier een offerte kunnen aanvragen. Wellicht kun je 
nog korting bedingen. Ja, de babyboomers van nu 
boffen maar met zo’n rijk aanbod.

Buurtkamer 
“Buddingehof”
Zoekt u gezelligheid of voelt u zich eenzaam dan 
bent u van harte welkom op de maandag morgen 
bij de Buurtkamer in de Buddingehof. 
De Buurtkamer in de Buddingehof is er van half 10 
tot half 12 en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Onder het genot van een kopje koffie praten wij 
even bij met elkaar over de week. Daarna doen wij 
een kwartiertje een geheugen spel en daarna iets 

Memento mori. Jawel: gedenk te sterven. 
Doodzeker, het staat ons allen te wachten, maar ik 
schuif het toch graag nog een poosje voor me uit; 
wat zeg ik? een héél poosje. Net als mijn oudtante 
Ans (de tante dus van mijn tante Ans), inmiddels 
101. Ik herinner me haar uitspraak nog goed: “Ach 
jongen, ie kunt nog láank genog dood wezen: 
leve het leven”. 
Economie is gebaseerd op groei. Ik gun ieder het 
goede, óók het uitvaartwezen. Maar in het belang 
van de inwoners van Ruinerwold hoop ik dat 
deze bedrijfssector ter plaatse een omzetstijging 
bespaard blijft.
Maarliefst drie, soms wel vier, uitvaartadvertenties 
in ons kleine dorpskrantje? Is dat niet een soort 
overkill? Wat zei ik ............? Kill????

Oei. Straks krijg ik misschien van de redactie op m’n 
kop omdat ze vrezen voor het onderuitgaan van 
hun advertentieomzet bij deze sector.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

actiefs, creatief of een leuk spel. Gezellig liedjes 
zingen met elkaar hoort er ook bij. 
Maandag 19 maart kunt u kiezen tussen sjoelen of 
een spel, 26 maart iets creatiefs voor 
Pasen, 2 april is er geen Buurtkamer i.v.m. Pasen, 9 
april met stukjes puzzelen, 16 april 
Creatief bloemen maken, 23 april actief met de 
kinderopvang en 30 april kiezen tussen sjoelen of 
een spel.
Heeft u geen vervoer, dat kan dat voor u geregeld 
worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Albertje Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978.



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Maxima opent Nieuw 
Hondencentrum 
Ruinerwold
In Ruinerwold wordt op zaterdag 21 april Het 
Nieuwe Hondencentrum Ruinerwold geopend. Het 
hondencentrum aan het Oosteinde 46 is eigendom 
van hondengedragstherapeut Maaike Aanraad. Zij 
benadrukt dat het geen hondenschool is. Ze houdt 
zich vooral bezig met honden die druk of angstig 
zijn of uitvallen naar andere honden. De naam van 
het nieuwe hondencentrum wordt onthuld door 
‘onze Maxima’.

Voor Maaike Aanraad is de opening van haar 
hondencentrum een droom die uitkomt. “Mijn 
specialisme is het trainen van honden die geen 
aansluiting vinden bij de diverse hondenscholen 
die er al zijn. Ik werk voornamelijk één op één en 
mijn doel is honden zo ver te krijgen dat ze wel 
weer in een groep zouden kunnen trainen.” Volgens 
de eigenaar van het Nieuwe Hondencentrum 
werken de meeste hondenscholen met lessen in 
groepsverband. “Maar drukke honden die niet bij de 
les te krijgen zijn, angstige dieren die alleen maar 
wegkruipen en honden die agressief zijn, hebben 

Ex-inbreker in 
Ruinerwold
Dinsdag 27 maart houdt dorpsbelangen haar 
algemene ledenvergadering. Naast de gebruikelijke 
agendapunten komt Evert Jansen ons vertellen 
waar we aan moeten denken om woning of schuur 
inbraak te kunnen voorkomen.

“Inbreken is simpel”, zegt Evert. Achttien jaar lang 
scharrelde hij als drugsverslaafde zijn kostje bij 
elkaar door in te breken. Zijn ervaringen gaat hij 
deze avond met ons delen om ons te behoeden 
voor inbraak.

Leden en niet leden zijn van harte welkom vanaf 
20.00 uur in dorpshuis Buddingehof.
Namens het bestuur van Dorpsbelangenvereniging 
Ruinerwold/Berghuizen.

Landelijke Opschoondag 
23-24 maart ook in 
Ruinerwold
De gemeente De Wolden doet net als andere 
jaren mee aan de Landelijke Opschoondagen. 
Voor Ruinerwold en Berghuizen organiseert 
dorpsbelangen deze opschoondag. Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste mensen die ons willen helpen 
om het zwerfvuil in te zamelen. Op vrijdag 23 maart 
starten de basisscholen, zij nemen de dorpskernen 
voor hun rekening. Op zaterdag 24 maart willen 
wij graag met een flink aantal vrijwilligers de 
buitengebieden zwerfvuil vrij maken. Wanneer u uw 
steentje wil bijdragen en ons wil komen helpen op 
de zaterdag tussen 9.30 en 12.00 uur, meld u zich 
dan aan.

Aanmelden kan telefonisch of per mail:  
Wim Slomp                                                                      
tel: 0522-482708
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

iets anders nodig. En dat bieden we hier”, vertelt 
Maaike Aanraad.

Maar er is meer dan privé-training. Er worden 
speelkwartiertjes gehouden zodat honden op een 
normale manier met elkaar kunnen leren spelen. Er 
zijn hondenpuzzeluurtjes in de hondenspelotheek, 
dagbesteding voor honden die bijvoorbeeld niet 
alleen kunnen zijn terwijl het baasje werkt en 
Maaike Aanraad geeft ook hondentraining intern 
omdat dit soms beter is voor hond en baas. Verder 
verzorgt ze lezingen, cursussen en workshops. 
“Daarbij gaat het bijvoorbeeld over gedrag van de 
hond, hondentaal, kinderen en honden, agressie, 
angst bij de dierenarts, massagetechnieken voor 
een ontspannen hond en noem maar op”, somt 
Aanraad op. “Bij ons staat spelen, leren en leren 
spelen centraal.”

Zaterdag 21 april om 11 uur is de officiële opening. 
Dan wordt ook de nieuwe naam onthuld. Maaike 
Aanraad: “En honden zijn natuurlijk, mits sociaal, 
van harte welkom.”



www.gbdewolden.nl

41 109

Ruinerwold, Oosteinde en Berghu	en hebben
wat te ki�en op 21 maart !

 1. Jan ten Kate
 4. Pieter Groot
 9. Gerbrand Gol
 10. Petra Haanstra

www.gbdewolden.nlwww.gbdewolden.nl

Ik zeg dœn!

 Maak kennis met deze kandidaten 
op onze website!

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

altijd scherp!



Voorjaarsvergadering 
VVN De Wolden
De vrijwilligers van VVN de Wolden kwamen 
bijeen in het dorpshuis van Veeningen voor de 
voorjaarsvergadering.

Voorzitter Henk Boelen kon een groot aantal 
vrijwilligers welkom heten en een speciaal 
welkom was er voor de heer Robin Inpijn van het 
districtskantoor.
Met de gemeente de Wolden werden diverse 
onderwerpen besproken waaronder o.a. de aanleg 
van verschillende nieuwe fietspaden in de Wolden; 
de verkeersveiligheid in De Wijk bij de renovatie 
van de Dorpsstraat en de nieuwbouw bij de firma 
van de Belt. Ook de verkeerscontroles in de 30-km 
zones kwam aan de orde.

De penningmeester werd decharge verleent en 
Rudy Vogelzang volgt Ton Lassche op voor het 
controleren van de kas in 2018. De bestuursleden 
Bernd Gaykema en Mary van Spil werden herkozen.
De fietscontroles bij de scholen vinden dit jaar twee 
keer plaats. Een keer voor het verkeersexamen en 
de tweede in het najaar.

Na de pauze werd er een film vertoont over de 
wijzigingen in het verkeer gedurende de afgelopen 
jaren, waarin het aantal doden in het verkeer terug 
gebracht moet worden.

Bridge
Uitslag van de 3e zitting van ronde 3 van de 
Bridgeclub Ruinerwold van maandag 5 maart 2018.

Lijn A;
1 H & P Bennink 65,00%
2 R v Ommen & M Velthuys 62,92
3 L Drost & J Inberg 55,00
4 G Lensen & L Tissingh 54,17
5 J de Boer & G Wassing 52,50
6 M Blaauw & K Scheper 49,17
7 W Flier & W Niemer 48,33
8 O Hobma & J Vedder 47,50
9 J & J Scholte Albers 47,08

10 R Nijland & J Schuphof 45,42
11 L Krapels & J Mansier 44,17
11 J Klomp & L Veen 44,17
13 H Middelveldt & H Tissingh 34,58

Lijn B;
1 T ten Heuvel & A Kreulen 54,69%
2 A Ridderman & R Morsink 53,65
3 A Flier & L Stolte 52,34 
4 H Toet & M Vedder 51,63
5 H Reinders & G Scheper 51,09
6 I & L vd Molen 50,42
7 H & H Hauwlo 49,48
8 L Boerhof & M Brals 49,46
9 D & M Geel 48,28
10 E v’t Rood & E Wienen 45,99
11 H & R Kuik 43,02

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  06-03-2018

Poule A
1 Johan Klok  283
2 Paul de Vries / Ruud Bomert           279
3 Anne Jan Dunning       278
4 Johnny Ringeling           270

Poule B
1  Ronald Lankhorst 276  
2 Johan Nijboer 275
3 Gerrit Figeland /   Henri Jans   271
4 Leffert Klok 270
5 Luuk Nijmeijer  265

Pasen op Blijdenstein
Met Pasen vieren we het nieuwe leven. Eerst 
staan we nog stil bij de pijn en het verdriet. Er zijn 
eenvoudige diensten op Witte Donderdag 29 maart 
19.30 uur (H. Avondmaal) en op Goede Vrijdag 30 
maart 19.30 uur. Maar met Pasen is het volop feest 
voor jong en oud. Con Amore o.l.v. Trijnie de Boer-
Pekel werkt mee aan de dienst en de kinderen van 
de Zondagsschool gaan eieren zoeken. Iedereen is 
van harte welkom. De dienst begint om 10.00 uur.
Ds. Roelof Kloosterziel



OOK ADVERTEREN?
Mail naar redactie@optwold.nl

of kijk op www.optwold.nl 
voor meer informatie

Advertentietarieven Op ’t Wold 2018
De tarieven zijn per verschijning en exclusief BTW 

  leden 13x / jaar :  26x / jaar :  Afmetingen
  Ruinerwold 10% korting 20% korting (BxH)
  Onderneemt
Hele pagina € 160,00 € 125,00 € 112,50 € 100,00 200 x 287 mm
Halve pagina € 80,00 € 67,50 € 60,75 € 54,00 200 x 140 mm
Kwart pagina € 40,00 € 35,00 € 31,50 € 28,00 98 x 140 mm
Achtste pagina € 25,00 € 22,50 € 20,25 € 18,00 98 x 65 mm

Het verschil in tarieven tussen leden Ruinerwold Onderneemt en niet 
leden is gebaseerd op de afspraak, dat de Ruinerwold Onderneemt 
garant staat voor de exploitatie Op ‘t Wold.

Aanleverspecificaties
De advertentie (en de wijzigingen hierop) moeten digitaal  
(als .eps /.jpg / .pdf/ .tif) aangeleverd worden.

Op vrijdag 12.00 uur, voor de week van uitgave, moet de copy binnen 
zijn.

Het blad verschijnt op alle even weken op dinsdag/woensdag



Antiek – en 
curiosaveiling bij 
De Karstenhoeve
Zaterdag 7 april om 13.00 uur zal er op de deel van 
Museumboerderij De Karstenhoeve een antiek- 
en curiosaveiling worden gehouden. Tijdens de 
drukbezochte, op 3 maart gehouden taxatiemiddag 
zijn er weer veel (interessante) goederen ingebracht 
die door de veilingmeester voor verkoop zal worden 
aangeboden. Nog op zoek naar een mooi servies, 
zilverwerk, een beeld van Mercurius, een citer uit 1875 
met originele bladmuziek? Kom dan deze middag naar De 
Karstenhoeve!  Bovenstaande goederen en nog veel meer 
kavels worden per opbod verkocht en wie weet bent u na 
de beslissende hamerslag de trotse bezitter van een van 
deze bijzondere voorwerpen.
Uiteraard kunnen de goederen van tevoren worden 
bezichtigd en wel op:
Vrijdag 6 april van 18.00 uur tot 20.00 uur en
Zaterdag 7 april van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
De veiling begint om 13.00 uur.
Voor info: 0522-481447 of info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21, 
Ruinerwold.

De Wolden haalt 
doelstelling 
afvalscheiding 
ruimschoots
In het Afvalbeleidsplan De Wolden 2015 -2020 
heeft gemeente De Wolden de VANG-ambitie 
van 75% afvalscheiding overgenomen. De 
gemeenteraad heeft dit vastgesteld als 
doelstelling voor 2020. En die doelstelling 
hebben gemeente en inwoners nu al gehaald. In 
2017 is namelijk 76 % van het afval gescheiden 
ingezameld. Wethouder Jan van ’t Zand: Een mooi 
resultaat, waar we als gemeente blij mee zijn! En 
een compliment richting onze inwoners, want het 
scheiden van afval gaat steeds beter.”

170 kilo restafval
Per inwoner is in 2017 170 kilo restafval 
geproduceerd (22 kilo grof via de milieustraat en 
148 fijn huishoudelijk restafval via de container). 
Een afname van 239 kilo in 2015, naar 199 kilo in 
2016, naar nu 170 kilo. 

Wethouder Van ´t Zand: “We zijn er nog niet, want 
van de 148 kilo fijn huishoudelijk restafval in de 
container is 60 nog bruikbaar als grondstof. Dat is 
ongeveer 90 kilo per inwoner per jaar die we nog 
beter kunnen scheiden!”. Wanneer dat lukt, haalt 
De Wolden ook de doelstelling uit het landelijke 
programma VANG: 100 kilo restafval per inwoner 
per jaar.

Van Afval Naar Grondstof
De VANG-ambitie is onderdeel van het landelijke 
programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. Hiermee 

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven.
Deze praatgroep is er voor iedereen, die met 
anderen eens van gedachten willen wisselen, over 
alle mogelijke onderwerpen. Dit geldt voor zowel 
dames als heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis 
Buddingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  
op 30 maart a.s. Eventueel kan vervoer geregeld 
worden. U kunt zich opgeven bij:

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

 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  24 maart  

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

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



 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  24 maart  

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

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

Middag klaverjassen
Zat 24 maart

om een half varken
aanvang 13:00
10,- inleg p.p.

opgave aan de bar
of via 0522-482354/481979

Ruiner
wold

Eetcafe de Kastelein

spant het kabinet zich sinds 2015 in om de overgang 
naar een circulaire economie in Nederland te 
stimuleren.

Gemeenten worden, naast de wettelijke plicht voor 
de inzameling en verwerking van afval, ook geacht 
bij te dragen aan de landelijke doelstellingen op het 
gebied van de terugdringing van (rest)afval en een 
betere scheiding van grondstoffen.

Alle gemeenten is gevraagd om uitvoering 
te geven aan dit VANG-beleid, waarbij de 
afvalscheidingsdoelstelling is gesteld op 75% in 
2020 en de hoeveelheid restafval op 100 kilo per 
inwoner per jaar. 

Gemeente De Wolden heeft deze 100 kilo trouwens 
niet als harde doelstelling overgenomen, maar 
streeft er wel naar om deze hoeveelheid te 
realiseren.



KIOS C1 kampioen na 
12-6 overwinning
Op zaterdagmiddag 10 maart is KIOS C1 in haar 
laatste zaalwedstrijd kampioen geworden. Doordat 
vier weken terug verloren werd van concurrent 
KIA uit Koekange moest het uiteindelijk in de 
laatste wedstrijd gebeuren. En dat deden ze. In een 
leuke wedstrijd werd met 12-6 van Samen Een C1 
gewonnen en kon de kampioenstaart aangesneden 
worden. Een mooi resultaat voor dit team van 
trainers/coaches Mariska Wagter, Marlissa Noord en 
coach Sjors Hein. 
 
Op de foto staand van links naar rechts: Mariska 
Wagter (trainer/coach), Sabine de Jonge, Karina 
Hörmann, Fleur Waijboer, Noa Trompetter, Ruben 
Jonker en Sjors Hein (trainer)
Voorste rij: Anna Kuijer, Renee Scholing, Eva 
Trompetter, Bram van der Tang
 

KIOS laat het in de 
tweede helft liggen
 Vanmiddag, 11 maart, was het treffen tussen 
KIOS 1 en Apollo 1 een wedstrijd om des keizers 
baard. Beide ploegen speelden nergens mee om, 
maar waren het wel verplicht aan het toch in grote 

aantallen aanwezige publiek om er een mooie pot 
van te maken.
 
KIOS opende de wedstrijd furieus met twee 
treffers van Janita Zantinge. Het spel van KIOS was 
georganiseerd en hierdoor kon het goed spelen 
op de tweede bal. Toch wist Apollo zich via 3-2 
en 4-4 op een 4-5 voorsprong te knokken. Vooral 
verdedigend lieten beide ploegen steken vallen, dit 
zorgde er wel voor dat er vele doelpunten vielen. Na 
6-6 en 8-7 kon KIOS een klein gat slaan naar 11-8. 
Deze marge van 2, 3 doelpunten wist KIOS tot de 
rust aan vol te houden. Met 12-8, 14-12 gingen beide 
ploegen met 15-13 de rust in.
 
In de tweede helft opende wederom de Eismann/
Ensing equipe de score. Het liep direct uit naar 
18-13. Op 20-16 sloeg er een bepaalde gelatenheid 
in de thuisploeg. Er werden rare beslissingen 
genomen in aanvallend opzicht en duels gingen 
verdedigend verloren én werden vaak omgezet 
tot tegendoelpunten. Apollo rook bloed en greep 
zijn kans. Het draaide de wedstrijd volledig om via 
21-21 naar 22-25. Normaliter schakelt de ploeg van 
Rob Verra dan een tandje bij. Het bracht Jurgen 
Lucas en Janneke de Lange nog binnen de lijnen 
voor Martijn Ziel en Ineke Slomp, maar vandaag zat 
het er niet in. Met tussenstanden van 22-27, 25-31 
ging de overwinning met 28-32 naar de ploeg uit 
Heerhugowaard. 
 
Door het verlies van Phoenix eindigt KIOS op een 
tweede positie in de 1ste klasse A. Op het veld bezit 
het momenteel de eerste plek en op zondag 1 april 
speelt KIOS zijn eerste wedstrijd in Rottevalle tegen 
Wez Handich.
 
Scores: Janita Zantinge 8x, Ernst Kuik, Daniek v.d. 
Wal en Luco Zantinge allen 4x, Ineke Slomp 3x, 
Rogier Nijdam 2x, Marlissa Noord, Martijn Ziel en 
Jurgen Lucas allen 1x

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

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

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

Kom je ook? 
 

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

 

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

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

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

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 



Selectie en trainersstaf 
KIOS 2018-2019 
uitgebreid
Korfbalvereniging KIOS heeft voor het nieuwe 
seizoen naast de reeds eerde bekendgemaakte 
trainer/coaches Christian en Haralt Lucas ook in 
de coaching van KIOS 2 vroegtijdig te voorzien. 
Binnen de eigen vereniging is oud selectiespeler 
Klaas Jan Slomp bereid gevonden dit voor het 
seizoen 2018/2019 in te vullen. Klaas Jan heeft jaren 
onderdeel uitgemaakt van de KIOS-selectie en gaat 
nu de uitdaging aan om deze jonge groep samen 
met de gebroeders Lucas verder te helpen in hun 
ontwikkeling. Zeker nu dit jaar de reserves weer 
gepromoveerd is naar de reserve eerste klasse zijn 
daar zeker de mogelijkheden voor. 

Tevens is bekend geworden dat Henk Mart van 
der Wal (19 jaar) volgend seizoen onderdeel zal 
uitmaken van de KIOS-selectie. De thans voor 
KORU (3e klasse) uit Uffelte spelende talentvolle 
korfballer, die in zijn jeugd ook voor de jeugd 
selectieteams van DOS’46 uit Nijeveen en de 
provinciale teams van Drenthe is uitgekomen, wil bij 
KIOS nu bij de senioren zijn korfbalmogelijkheden 
verder ontdekken en door ontwikkelen. De 
technische commissie van KIOS is blij met de komst 
van deze makkelijk scorende speler en ziet dit als 
een aanvulling binnen de selectie. 
 
De huidige KIOS-selectie zal in het weekend van 
24/25 maart de voorbereiding op de veldcompetitie 
oppakken met een oefen driekamp op zaterdag 
24 maart in Ruinerwold tegen de eerste en tweede 
teams van De Parabool uit Groningen en Rapid 
uit Haarlem. Bij deze laatste ploeg speelt Judith 
Nijdam, tot vorig jaar nog wonend in Ruinerwold 
en uitkomend voor KIOS. Aanvang van de eerste 
wedstrijden is om 13.30 uur op het Sportpark te 
Ruinerwold. 

Korfbalvereniging KIOS is 98 jaar oud en volop 
in bloei. Met bijna 200 leden op weg naar het 
100 jarig jubileum in 2020. Met 5 seniorenteams 
en 10 jeugdteams. Mocht u meer informatie willen 
over KIOS kunt u contact opnemen met voorzitter 
Ronald Wagter, telefoon 0627253240.

De Wolden start met 
twee buurtteams
In gemeente De Wolden zijn twee buurtteams 
gestart. Welzijn De Wolden, ctium, Cosis/
Promens-Care, GGZ-Drenthe, Politie, gemeente 
(zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
belangenorganisaties werken samen aan 
de ontwikkeling van ‘vroegsignalering’. De 
organisaties hopen dankzij de buurtteams eerder 
problematiek in de leefomgeving te signaleren en 
nog beter gezamenlijk aan oplossingen te kunnen 
werken.

Het startsein is gisteren feestelijk gegeven bij Het 
Hof in Koekange door wethouder Mirjam Pauwels. 
“Door deze vernieuwde werkvorm worden de 
lijntjes korter. Dat is gunstig voor onze inwoners. 
Zij hebben minder te maken met verschillende 
aanspreekpunten en organisaties die langs elkaar 
heen werken”, aldus Pauwels.

Bewoners kunnen het buurtteam benaderen met 
alle vragen over welzijn, veiligheid en leefbaarheid. 
Pauwels: “Voor noodgevallen kunnen mensen 
natuurlijk bij 112 terecht en dat blijft zo. Maar 
minder spoedeisende zaken kunnen via het 
buurtteam lopen. Inwoners hoeven bij twijfel niet 
meer zelf uit te vinden bij welke instantie ze moeten 
zijn.”

Twee teams
In De Wolden starten twee buurtteams, één 
buurtteam noord van de A28 en één buurtteam zuid 
van de A28. In de buurtteams zitten in ieder geval 
de buurtwerker (welzijn), wijkagent, wijkbeheerder 
(gemeente), de bewonersconsulent van Actium en 
medewerkers van GGZ-Drenthe en Cosis.
Ook inwoners zelf krijgen in deze buurtteams een 
plek. Zij helpen de organisaties om uitdagingen 
in de woon- en leefomgeving te bespreken en te 
werken aan oplossingen.

De nieuwe teams zijn bereikbaar via het emailadres: 
buurtteam@dewolden.nl.



Ruinerwold stelt orde op 
zaken tegen Zuidwolde
Door een laat bezoek van Koning Winter aan het 
land kreeg Ruinerwold twee weken de tijd om 
zich in alle rust voor te bereiden op één van de 
belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De derby 
tegen Zuidwolde stond namelijk op het programma. 
Niet alleen een wedstrijd waarin Ruinerwold zich wil 
bewijzen ten opzichte van streekgenoot Zuidwolde, 
maar ook een wedstrijd waarin drie broodnodige 
punten voor lijfsbehoud op het spel stonden.

Geen enkele voorstelling vaart wel zonder een 
dubieuze generale repetitie, dus had Ruinerwold 
2 zondagochtend de eer het goede voorbeeld te 
geven tegen Steenwijkerwold 2. Waar het lange 
tijd de goede kant op ging voor de mannen 
van trainer/speler Jeroen Bakker en leider Bert 
Frans, liep het heel anders af. Een kwartier voor 
tijd genoot Ruinerwold nog een 3-2 voorsprong, 
maar op ongelukkige wijze werd het zowaar 3-4. 
De teleurstelling en frustratie waren merkbaar 
aanwezig, mede door het onbeholpen lompe 
spel van de gasten. In de 90e minuut kende de 
wedstrijd zodoende een lichte escalatie, nadat 
Appie de zeldzaam onbesuisde Langelumpe van 
Steenwijkerwold een halt moest toeroepen. Na 
een kort grondgevecht scoorde Appie een Wazari, 
maar de Langelumpe deed op zijn beurt wat terug 
en scoorde een knappe Yuko. Even leek ook deze 
strijd voor Ruinerwold verloren te gaan, tot Imre 
G(r)ol ten tonele kwam. Hij verraste de Langelumpe 
met een houtgreep en was dichtbij een Ipon. De 
scheidsrechter besloot echter tijdig dat dit niet 
de juiste invulling van een zondagochtend betrof 
en floot snel voor het einde van de wedstrijd. 
Uiteindelijk liep iedereen afgekoeld en wel naar 
de kleedkamer en werd de fighting spirit van het 
tweede effectief overgedragen aan Ruinerwold 1.
Na een goede warming-up stond er om 14.00 uur 
dan ook een gedreven Ruinerwold aan de aftrap. De 
focus was duidelijk merkbaar; Zuidwolde moest en 
zou verliezen vandaag. De eerste helft was er één 
welke zich vaker voordoet tijdens een derby. Slecht 
voetbal, maar grote inzet en een hoog tempo. 
Ruinerwold werd één keer gevaarlijk, maar Loof 
kwam een teenlengte te kort na een voorzet van 
Nijmeijer. Zuidwolde loste in de persoon van Mathijs 
Steenbergen een mooi schot, welke knap werd 
gepareerd door Ewout Knol. Doordat Zuidwolde 
toch wel de favoriet was voor deze derby, kon 
Ruinerwold best tevreden zijn met het spel in de 
eerste helft. Zuidwolde daarentegen toonde zich 

nog geen schim van de ploeg die thuis de eerste 
derby met 4-1 winnend afsloot en moet zich in de 
eerste helft al zorgen hebben gemaakt.
De tweede helft kende een open karakter. Ruinerwold 
rook duidelijk bloed en besefte dat het beter was. 
Het zat erg kort op Zuidwolde en begon kansen te 
creëren. Ruim vijf minuten na rust was het dan ook 
raak. Kleene verscheen een-op-een met doelman 
Timmer. Zijn inzet strandde op de voeten van 
laatstgenoemde, maar de rebound werd door Mark 
Brinkman vanaf de zestien ineens op de volley 
genomen: 1-0.  Zuidwolde toonde zich aangeslagen 
en leek nu echt te beseffen dat het nog weleens 
helemaal verkeerd zou kunnen aflopen. Het begon 
echter wel iets beter te voetballen en kreeg een goede 
kans om op gelijke hoogte te komen. Liezen zette 
een goed een-tweetje met Raben op, maar schoot 
vervolgens van dichtbij in het zijnet. Ook Martijn 
Spijkerman was dichtbij een treffer, maar zijn schot 
werd fraai overgetikt door Knol. Doordat Zuidwolde 
meer risico’s nam, liet het ruimte achter haar 
verdediging. Daar wist Ruinerwold in de 70e minuut 
goed van te profiteren, toen Kleene in de diepte 
vertrok op aangeven van Nijmeijer. Voorafgaand aan 
deze kans schoot Kleene vanuit soortgelijke positie 
van dichtbij over, maar ditmaal bleef Kleene rustig en 
schoof de bal netjes langs Timmer: 2-0.
Zuidwolde wist dat het verslagen was en Ruinerwold 
bleef gefocust spelen en jagen op een derde treffer. 
Deze kwam er uiteindelijk dan ook. In de blessuretijd 
legde Erik Telkamp een vrije trap keurig op het hoofd 
van Mark Brinkman, die aantekende voor zijn tweede 
van de middag: 3-0. Op de score viel niks af te dingen. 
Zuidwolde creëerde een viertal kansen gedurende de 
hele wedstrijd, waar Ruinerwold in de tweede helft 
het betere veldspel had, meer duels won en een paar 
kansen meer wist te noteren. Het vertoonde spel zal 
Ruinerwold veel zelfvertrouwen hebben opgeleverd, 
terwijl Zuidwolde zich serieus zorgen moet gaan 
maken. Het toont zich zonder topscorer Capellen een 
initiatief loze ploeg en zal snel haar vorm moeten 
hervinden om nacompetitie of erger af te wenden.
Zodoende werd het voor Ruinerwold dus een 
schitterende zondagmiddag, waarin het zich hoe 
dan ook verzekerde van de titel ‘Beste ploeg van 
De Wolden’ in 2L. Na het eerdere 4-1 verlies, is 
een 3-0 overwinning immers genoeg volgens de 
regels van een tweeluik. Lang nagenieten is er 
voor Ruinerwold echter niet bij, want het mag zich 
alweer gaan opmaken voor een nieuwe finale. 
Zondag wacht namelijk de ‘zes punten wedstrijd’ 
tegen het eveneens laag geklasseerde Olyphia. 
Ook dit wordt op voorhand een kraker, dus wees 
welkom om af reizen naar Noordwolde. Tot zondag!






