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Pasen op blijdenstein
Dit jaar staat Pasen in het licht van een nieuw 
begin. De natuur ontwaakt uit de winterslaap; een 
tuin gaat bloeien. En de dood heeft niet het laatste 
woord, want Jezus leeft! In de Veertigdagentijd 
voorafgaande aan Pasen zijn we hier in de kerk al 
mee bezig geweest. 
Op zondag 21 april 10.00 uur is er een feestelijke 
dienst voor jong en oud. Kinderen mogen eieren 

Volgend nummer 
verschijnt 

1 mei
Kopij inleveren voor vrijdag 26 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Coöp statiegeldactie
We hebben een fantastisch antwoordt gekregen van 
de Coöp. Wij Vrouwen van Nu Oosteinde zijn gese-
lecteerd dit kwartaal voor de statiegeldactie. Dus 
iedereen die ons een warm hart toedraagt
Doneer dan vanaf 1 april de bonnetjes in de desbe-
treffende koker.  Help ons te sparen voor een lap-
top/beamer voor onze vereniging. Alvast bedankt 
namens alle leden van Vrouwen van Nu Oosteinde

Zonnebloem25
ap r i l

Busreis langs de bollen en een zangmiddag met de 
Zonnebloem.
De Zonnebloem afdeling De Wolden heeft weer 
twee bijzondere activiteiten georganiseerd. Nadat 
we in maart een goedbezochte filmmiddag heb-
ben gehad staat er voor 25 april een busreis op het 
programma. De bus voert ons langs de bloeiende 
tulpenvelden in de polder, met de meest prachtige 
kleuren. Er wordt ook een bezoek gebracht aan een 
tulpenboerderij waar de koffie op ons wacht met 
wat lekkers. Voor een maaltijd met een smakelijk 
visje rijden we door naar Urk. We vertrekken om 
ongeveer 13.00u en de verwachting is dat we om 
20.00u weer terug zullen zijn.
De bus is voorzien van een lift, dus ook geschikt 
voor deelnemers in een rolstoel. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar voor mensen met een beper-
king, dus misschien is dit een uitje voor u.
Voor de zangmiddag op 14 mei gaan we naar Rui-
nerwold. De Brincksanghers uit Havelte zullen daar 
voor ons optreden. Ook dit belooft weer een hele 
gezellige en muzikale middag te worden.
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opne-
men met Lammie Boerman tel:0522-452013 of mail 
naar: lammieboerman@gmail.com 

zoeken, Con Amore o.l.v. Trijnie de Boer-Pekel werkt 
mee, mevrouw Zwikker speelt op het orgel en Tetsje 
Zijlstra is de voorgangster.
 
Een nieuw begin betekent ook afscheid. Witte Don-
derdag 18 april 19.30 uur vieren we voorafgaande 
aan Pasen het laatste Avondmaal als we druivensap 
en matzes delen. Tieme Slomp begeleidt de samen-
zang op piano.
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur lezen we het ver-
haal van het lijden en sterven van Jezus. In die 
dienst speelt Vera Santing viool, Trijnie de Boer 
piano en Anita Kraaij orgel. Voorganger is dominee 
Kloosterziel. Iedereen is van harte welkom in de 
kerk om samen stil te staan bij de verwondering 
over wat het leven met ons doet. 
Goede Paasdagen!



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 19 april 2019 Goede Vrijdag
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. V. Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
19.30 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 21 april 2019 1e Paasdag
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V. Rijswijk
16.30 uur ds. R. Tiggelaar

Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 28 april 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Wiegman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. J.P. Greving
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
16.00 uur ds. J. Oosterbroek

 ➜  17 april Vrouwen van Nu Oosteinde, Ger Brakel 
over Sint Mary’s Hospital in Kenia,  
20.00 uur de Kolonie

 ➜  19 april Rondbrengen KIOS Paasbroodactie, 
15.00 uur kantine KIOS

 ➜  19 april MegaTeenageParty, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  19 april VVR – CEC,20.00 uur Sportpark
 ➜  20 april OBS De Wezeboom, ophalen oud papier 

en textiel
 ➜  20 april Inleveren snoeihout paasvuur, 09.00-

12.00 en 13.00-16.00 uur Karstenhoeve
 ➜  22 april VVR – EMMS, 14.00 uur Sportpark 

Ruinerwold
 ➜  21 april Eieren zoeken, 11.30 uur Karstenhoeve
 ➜  21 april Paasvuur, 20.30 uur land Huizingh achter 

Karstenhoeve
 ➜  21 april Zwarte Jannes, 21.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  21 april Kwak in de Baktoernooi, 14.00 uur  

de Kastelein
 ➜  23 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis  

de Barg’n
 ➜  23 april Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein ( 

laatste keer)
 ➜  24 april Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  26 april KIOS Klaverjassen, 20.00 uur KIOS 

kantine
 ➜  26 april Samen Gezellig eten, 17.15 uur 

Buddingehof
 ➜  28 april VVR – Raptim, 14.00 uur Sportpark
 ➜  29 april Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  29 april Buurtkamer, sjoelen, 9.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  30 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis  

de Barg’n
 ➜  1 mei VVR – SVV’04, 19.00 uur Sportpark



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

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071



Vrouwen van nu Oosteinde  
De herbergier van olderberkoop
Bert Boer was onze spreker deze avond 27 maart
Samen met zijn partner Albert Kwakman runt hij 
deze locatie. Hier wonen dementerende mensen 
met geheugenproblemen. In Oldeberkoop, schitte-
rend gelegen tussen het groen, vind je de Herbergier. 
Herbergier Oldeberkoop is gevestigd in de eerste 
landbouwschool van Nederland, gebouwd in 1922. 
Het voorste gedeelte van de landbouwschool (ge-
meentelijk monument) is verbouwd. Het achterste 
gedeelte is opnieuw opgebouwd. Het pand beschikt 
over 17 kamers. Aan de hand van een video een vele 
foto’s vertelde hij vol passie over hun levenswerk. 
In Herbergier Oldeberkoop wordt de betaalbare 
zorg aangepast aan de persoon en niet andersom. 
Wij leveren mensgericht verzorgen. De kleinschalige 
aanpak zorgt voor een persoonlijke benadering, 
waarin menselijke warmte en liefde centraal staan. 
Hun uitgangspunt is, dat bewoners optimaal tot 
hun recht komen als ze zo gewoon mogelijk kunnen 
leven. In Herbergier Oldeberkoop wordt de zorg 
aangepast aan de persoon en niet andersom. Ook 
de activiteiten die zij aan bieden word aangepast 
(indien uitvoerbaar) naar de wensen van de bewo-
ners. Bijzondere gewone zorg staat centraal, dat 
benadrukte Bert Boer  Het mensgericht verzorgen 
wat de bewoners nodig hebben, wordt vanuit hun 
Persoonsgebonden budget (PGB) betaald.
Er wordt een huiselijke sfeer en geborgenheid gecre-
eerd. Iedere bewoner word gezien als een individu 
met een eigen identiteit, wil en mogelijkheden. De 
bewoners van Herbergier Oldeberkoop gaan dan ook 
zoveel mogelijk hun eigen gang en krijgen natuurlijk 
hulp als dat nodig is. Er is geen gesloten afdeling, 
dus de bewoners mogen rustig naar buiten. Er is wel 
altijd dan een medewerker bij hun in de buurt.
Het motto van de Herbergier van Oldeberkoop is  
”Waar leven nog leven is…”

Verslag van de koffie ochtend 3 april 
met  Katja Staring      

Sinds ruim een jaar woont Katja samen met haar 
man in een prachtige verbouwde boerderij aan de 
Larijweg. Deze ochtend leren we haar beter kennen. 
Ze vertelt over haar werk als journalist, publicist en 
fotograaf. Een Brabantse in Drenthe. 
 Ik denk dat bijna iedereen haar werk wel is te-
gen gekomen in allerlei bladen o.a. in het blad De 
Kampioen van de ANWB. Ze heeft daar een jaar lang 

collages gepubliceerd van natuur dat ze verzamelde 
tijdens wandelingen. 
 Als kind had ze al een eigen tuintje en schreef en 
tekende ze al over wat ze vond in de natuur. Eigen-
lijk is ze daar nooit mee gestopt!
 Na de middelbare school ging ze de journalistiek in 
en liep ze o.a. stage bij Het Dagblad van het Noor-
den. Het was in die tijd moeilijk om een baan te vin-
den in de journalistiek. Creatief als ze is creëerde ze 
haar eigen baan door reizen, schrijven en fotogra-
feren te combineren en te publiceren. Door internet 
en de smartphone kwam alles in een stroomver-
snelling. In de begintijd van de smartphone ging ze 
cursussen geven. Nu is ze zeer actief op Instagram 
en heeft ze kontakten over de hele wereld. Door 
haar blogs krijgt ze steeds nieuwe opdrachten, aan 
websites levert zij foto’s en artikelen.
 Vorig jaar ontmoette ze Nienke, een gelijkge-
stemde. Samen hebben ze een boek geschreven 
over natuurlijk tuinieren met o.a. tips hoe je op een 
insect- en  diervriendelijke manier lastpakken in de 
tuin kan bestrijden zonder gif te gebruiken.
Het boek “avontuurlijk tuinieren” komt deze maand 
uit...met een recept van pesto van Zevenblad! Het 
was een mooie ochtend!

Uit eten bij Alfa College in Hoogeveen

Dinsdag 26 maart reden we om 17.30 uur richting 
Hoogeveen.
We gingen  met 19 dames uit eten bij het sfeervol 
lesrestaurant AMBIANCE van het Alfa College.
Ambiance is een leerwerk-restaurant waar stu-
denten van de opleiding Business Culinair het 
restaurant runnen met een internationale keuken 
en kaart. Uiteraard onder begeleiding van professi-
onele vakdocenten.  
We genoten van een heerlijk 3 gangen menu.  En als 
afsluiting een kopje koffie of thee
Door de leerling  gastheren/vrouwen werden we 
heel goed bediend. Bij elke gang werd ons duidelijk 
verteld wat we op ons bord hadden.
We hebben heerlijk gegeten en kunnen terug kijken 
op een gezellig uitje. 

Bedankt
Ik wil iedereen bedanken, na een ongelukkige val, voor 
de vele kaarten, bloemen, telefoon en bezoek.
Ook namens mijn man.
Gre  Eggink-Bruinsma



       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



Paasbult
Het dorre hout wordt brandend vuur
bij gele takken, groene hazen
en heel veel eitjes, melk en puur

Het dorre hout wordt brandend vuur
middenin de bloeiende natuur
dood wordt leven: het is Pasen

Het dorre hout wordt brandend vuur
bij gele takken en groene hazen

© Gerdina  www.gerdina.nl

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 65 
plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Buddin-
gehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 26 april 
a.s. Eventueel kan vervoer geregeld worden. U kunt 
zich opgeven bij:

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

Digilab
DigiLab on Tour is een programmeerworkshop voor 
kinderen uit groep 6 t/m 8. Tijdens de workshop 
gaan de kinderen aan de slag met de robotjes Dash 
en Dot. Met het programma Blockly leren ze op een 
iPad spelenderwijs de code op de juiste plek te zet-
ten. Wanneer de code op de juiste manier is inge-
voerd voeren Dash en Dot hun commando’s uit. 
Naast het laten bewegen van de robotjes leren 
de kinderen op dezelfde wijze een drone te laten 
vliegen.  De Workshops zijn op 23 april Bibliotheek 
Ruinerwold,  vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur 25 april  
Bibliotheek Ruinen van 14.15 uur tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.
Aanmelden voor Ruinerwold via: www.biblio-
theekruinerwold.nl/digilab
Aanmelden voor Ruinen via: www.bibliotheekrui-
nen.nl/digilab

Afscheid 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan…
 de tijd van gaan is voor mij nu aangebroken. 

Met heel veel passie en plezier heb ik vanaf novem-
ber 2005 voor de huisartsenpraktijk mogen werken 
en daardoor hebben de patiënten van Ruinerwold 
e.o. een speciaal plekje in mijn hart gekregen.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging,  welke ik 
dichter bij mijn thuis in Friesland aan zal gaan.
Graag wil ik iedereen bedanken voor al het vertrou-
wen in mij en ik wil een ieder dan ook alle goeds 
toewensen voor de toekomst.
En wie weet “oant sjen”.  (=tot ziens 😊)

Hartelijke groet,
Lucia Huijskes

Buurtteams De Wolden
Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u over-
last? Of hebt u een vraag, maar weet u niet bij wie 
u terecht kunt? Soms is het lastig om de juiste 
organisatie voor uw vraag te vinden en soms heeft 
u meerdere instanties nodig. Daarom zijn verschil-
lende organisaties nu verenigd in twee buurtteams 
binnen De Wolden. In de buurtteams werken de 
volgende organisaties samen: Stichting Welzijns-
werk De Wolden, politie, Actium, Cosis, GGZ en de 
gemeente De Wolden.

Het werkgebied van de teams is opgedeeld in Noord 
en Zuid, waarbij de scheidingslijn de A28 is.
Voor de beide gebieden zijn twee wijkbeheerders 
aangesteld. Zij zijn aanspreekpunt voor signalen 
met betrekking tot het openbaar gebied.
Buurtteam Noord bestaat uit de dorpen: Koekange, 
Koekangerveld, Ruinerwold, Oosteinde, Weerwille, 
Berghuizen, Ruinen, Echten, Ansen en Eursinge.
U kunt met uw vragen ook terecht bij ons mailadres: 
buurtteam@dewolden.nl
Ons algemeen telefoonnummer is : 0528 – 37 86 86.



  

 

Coop S.Koetsier&Medewerkers          
          
 
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 20 april 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Niet meer tastbaar,
maar voor altijd in ons hart.

Na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en 
mijn overgrootvader

Klaas Ridderman

mochten we vele blijken van belangstelling en medeleven 
ontvangen, waarbij ook die van u.
We willen u hiervoor hartelijk bedanken, het heeft ons 
goed gedaan.

 Aaltje Ridderman – Weideman
 Kinderen, kleinkinderen en 
 achterkleinkind

Ruinerwold, april 2019



Femmigje Karsten 
Stichting blijkt in 
plaatselijke behoefte te 
voorzien
Jaarlijks komen er bij de Femmigje Karsten Stich-
ting (FKS) verzoeken binnen om een financiële 
bijdrage voor voorzieningen in het kader van de 
volksgezondheid.
Femmigje Karsten, een oud-inwoonster uit Oostein-
de liet bij haar overlijden in 1983 een legaat na aan 
het toenmalige Groene Kruis Ruinerwold. Nadat het 
Groene Kruis eind tachtiger jaren werd opgeschaald 
naar een provinciale organisatie is het geschonken 
legaat in een fonds gestort, waaruit het bestuur van 
de gevormde FKS voorzieningen in het kader van de 
volksgezondheid kan stimuleren en ondersteunen. 
Belangrijke voorwaarden zijn dat de aanvragers 
gevestigd moeten zijn in het gebied van de voorma-
lige gemeente Ruinerwold, dat de voorziening moet 
worden aangebracht in datzelfde gebied, dat de 
volksgezondheid er mee gediend is en dat er geen 
financiering op grond van een regeling mogelijk is. 
Zelfwerkzaamheid en co-financiering zijn belang-
rijke uitgangspunten. De website van de FKS bevat 
de relevante informatie.
In de loop der jaren is er veel bijgedragen in voorzie-
ningen, zoals voor AED’s, sport- en speelvoorzienin-
gen, invalidentoiletten en het toegankelijk maken 
van gebouwen voor gehandicapten en ouderen. In 
bijzondere gevallen wordt, uitsluitend op advies 
van de plaatselijke huisarts, bijgedragen in (medi-
sche) voorzieningen voor individuele inwoners, op 
voorwaarde dat daar niet in wordt bijgedragen door 
bij voorbeeld de zorgverzekeraar.
Het FKS-bestuur vergadert meestal 2 keer per jaar 
om de nieuwe en lopende aanvragen te behande-
len. Bij de selectie van nieuwe bestuursleden wordt 
rekening gehouden met spreiding over het verzor-
gingsgebied. Een deel van de bestuursleden is werk-
zaam in of is anderszins betrokken bij de zorg.
Niet alleen de uitgavenkant, maar ook de inkom-
sten zijn belangrijk voor de FKS. In 2016 heeft de 
Belastingdienst de ANBI-status verleend aan de 
FKS. Mochten personen of instanties een financiële 
schenking aan de FKS willen doen, dan is daarop 
het schenkingsrecht niet van toepassing en is de 
schenking fiscaal aftrekbaar. Het op peil houden 

Workshop: 
Crowdfunding, meer 
dan geld alleen!
 Op dinsdag 23 april wordt in D’Olde Karke te Echten 
een workshop Crowdfunding georganiseerd door 
ViP De Wolden. Want wat is crowdfunding precies en 
wanneer kun je het gaan inzetten? Bij crowdfunding 
financier je een initiatief doordat een grote groep 
mensen een relatief klein bedrag inlegt. Zo vorm 
je een groep mensen die zich betrokken voelt bij 
je initiatief en wil meehelpen om er een succes 
van te maken. Vooral voor lokale initiatieven kan 
crowdfunding een echte “motor” zijn: het is meer 
dan geld alleen! Tijdens deze workshop leer je hoe 
crowdfunding werkt en op welke manier je mensen 
vanaf het begin betrekt bij je project. Natuurlijk met 
veel mooie voorbeelden uit de praktijk. Ook krijg je 
zicht op de actuele ontwikkelingen in Nederland. 
Iedereen met interesse in crowdfunding is welkom. 
Mensen met een eigen initiatief die willen verkennen 
of crowdfunding wat voor hen is, gaan zeker met 
een aantal concrete tips naar huis. De workshop 
wordt gegeven door Ineke van Zanten, eigenaar 
van Greenwis; een organisatie die zich inzet voor 
duurzame en maatschappelijke ideeën.Wil je graag 
bij deze workshop aanwezig zijn, meld je dan vóór 
19 april aan bij ViP De Wolden via info@vipdwolden.
nl of tel. 0528 – 378686. 

van een ruim vermogen is belangrijk voor het in 
stand houden of uitbreiden van voorzieningen in de 
lokale gemeenschap. 
In de statuten van de FKS is bepaald dat de be-
stuursleden tot de leeftijd van 70 jaar zitting mogen 
hebben in het bestuur. Daarom worden voorzitter 
Frans Bork en penningmeester Geert Remmelts per 
1 april vervangen. Ook Anja Zantinge, die een lange 
periode zitting heeft gehad in het bestuur, zal per 
die datum worden vervangen. Het voorzien in de 3 
vacatures heeft amper moeite gekost. Nienke Ka-
per, Roel Jalvingh en Erik Middelveldt hebben zich 
bereid verklaard de opengevallen plaatsen in te 
nemen. Roel Jalvingh is de nieuwe voorzitter, Janny 
Keizer verzorgt het secretariaat en Erik Middelveldt 
volgt Geert Remmelts op als penningmeester.
Verdere informatie over de stichting is te vinden op 
de website www.femmigjekarstenstichting.nl. 



 

 

Heeft U ook al zo’n last van kriebelende neus en jeukende ogen, 
benauwdheid en klaar met het gesnotter….. 

Wacht dan niet langer en laat U verrassen door de prachtige werking  
van het tapen tegen hooikoorts. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt U contact opnemen Praktijk De Kuuz’n 
Sport massage Sandra 

Tel: 06-10637472 

 

 

Praktijk De Kuuz’n, 
Dijkhuizen 8b,  

Sport Massage Sandra 
tel: 06-10637472 

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

HUWELIJKSE VOORWAARDEN |  SAMENLEEFCONTRACT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn



Ruinerwold speelt 
opnieuw gelijk
Een week na het gelijke spel in Sleen, speelde Ruiner-
wold zondagmiddag thuis tegen Weerdinge. De Em-
menaren veegden anderhalve maand geleden nog de 
vloer aan met Ruinerwold, toen het 4-1 werd. Dat wilde 
Ruinerwold in ieder geval niet weer laten gebeuren.

De eerst helft was het voetballend niet echt genieten 
geblazen. Gelukkig was het schitterend weer, wat het no-
dige goedmaakte. Ruinerwold creëerde één grote kans, 
maar Kevin Loof schoot van dichtbij op de paal. Ook 
Weerdinge kreeg enkele prima mogelijkheden, maar de 
van een handbreuk herstelde Knol stond zijn mannetje. 
Beide ploegen gingen zonder doelpunten aan de thee.
In de tweede helft kreeg Ruinerwold de ietwat betere 
kansen. Voetballend ontliepen beide teams elkaar 
weinig, want ‘lange halen, snel thuis’ zegevierde. Rui-
nerwold hoopte dat de bal een keer goed zou vallen en 
De Bruin kreeg een kwartier voor tijd zowaar de kans om 
de score te openen. Van dichtbij schoot hij op doelman 
Lubbers. 
Doordat Weerdinge haar topscorer Brinks niet in stelling 
wist te brengen en Ruinerwold aanvallend moeite had om 
gevaarlijk te worden, bleek een gelijkspel onafwendbaar. 
Na 93 minuten voetballen moesten beide ploegen dan ook 
genoegen nemen met een punt. Voor Ruinerwold geen 
slechte uitslag, want de vier concurrenten verloren allen. 
Tegelijkertijd was het ook een uitgelezen mogelijkheid om 
de voorsprong te vergroten, wat helaas nog niet echt lukt.
Aankomende zondag reist Ruinerwold af naar Coevor-
den, om tegen Raptim te spelen. De Coevordenaren 
degradeerden vorig seizoen, evenals Ruinerwold, naar 
de derde klasse. Raptim draait dit seizoen prima, gezien 
de vierde plek op de ranglijst. 

Sleen en Ruinerwold 
spelen gelijk
Een cruciaal duel. Zo werd het treffen tussen Sleen en 
Ruinerwold met recht betiteld. Nummer laatst Sleen 
kon het gat dichten met de concurrentie, waar Rui-
nerwold juist de voorsprong wilde vergroten. Voordat 
de wedstrijd begon werd eerst een indrukwekkende 
minuut stilte gehouden in verband met het overlijden 
van Ruinerwold-vrijwilliger John Bruin.

De eerste twintig minuten van de wedstrijd kende een ge-
spannen karakter. Veel inzet, hoge ballen en weinig goed 
voetbal. Het veld hielp daar ook niet echt bij. Sterker nog, 
door de ontdekking van een konijnenhol op het veld lag 
het duel vijf minuten stil. Enkele vrijwilligers gooiden het 
hol weer dicht met vers geschepte graszoden, waarna het 
duel werd hervat.
Het werd al snel duidelijk dat het duel een openingstref-
fer nodig had. Deze kwam er dan ook in de 35e minuut, 

Leesvirus 2019
Dinsdag 2 april vond de feestelijke afsluiting van 
het Leesvirus plaats in dorpshuis de Buddingehof 
te Ruinerwold. Maar liefst elf scholen deden mee 
aan dit besmettelijke leesproject voor groep 6. 
De afgelopen drie maanden hebben de leerlingen 
tien boeken gelezen, hun mening gegeven over de 
boeken op de website www.leesvirus.nl en boek- en 
internetvragen beantwoord. Hun creativiteit konden 
zij kwijt in het maken van leesvirussen en het maken 
van een schoolkrant en dat hebben zij met verve 
gedaan. Met deze verschillende opdrachten konden 
de leerlingen punten voor hun school verdienen. 
De leerlingen, hun juf of meester en ouders werden 
in twee rondes in De Buddingehof in Ruinerwold 
ontvangen door het Leesvirusteam van bibliotheken 
De Wolden en Baukje Fennema van Ithaka theater. 
Het meest besmette boek werd bekend gemaakt, 
dat bleek het boek Het raadsel van de papegaaien 
van Renate Mamber te zijn. Baukje Fennema betrok 
de leerlingen vervolgens bij een meespeel act wat 
voor nodige lachsalvo’s zorgde. Voor de bekendma-
king van de winnaar werd er eerst nog een snelle 
kennisquiz gespeeld waarbij elke groep twee leerlin-
gen had afgevaardigd die de vragen beantwoorden. 

maar dan wel in het voordeel van Sleen. Een hoge 
voorzet werd niet goed weggewerkt, waarna Dekker de 
1-0 binnenschoot. Sleen was vastberaden om met een 
voorsprong de rust in te gaan, maar Loof wist dit in de 
blessuretijd te voorkomen. Na goed doorzetten schoot 
hij de bal prima langs doelman Veuger: 1-1.
Een belangrijke gelijkmaker voor Ruinerwold, zeker in 
moreel opzicht. De tweede helft kon nu in het teken staan 
van een voorsprong pakken. Dit bleek in de praktijk toch 
wel lastig. Sleen toonde zich ook in de tweede helft een 
stugge ploeg en Ruinerwold had heel veel moeite aanval-
lend gevaarlijk te worden. Ruinerwold had in het tweede 
helft wel dreiging, maar Sleen stichtte het meeste gevaar.  
Een echt grote kans creëerde Ruinerwold niet meer, daar 
waar Sleen twee goede kansen kreeg. Vooral Goeree had 
de kans op een heldenrol, maar schoot de bal uiteindelijk 
recht op doelman Burgwal, die op zijn beurt prima redde. 
Burgwal, derde doelman en al vijf jaar niet meer actief in 
competitieverband, onderscheidde zich later nogmaals 
door een afstandsschot te keren.
Uiteindelijk wisten beide ploegen geen winnende treffer 
te maken, waardoor de punten werden gedeeld. Voor 
Ruinerwold een redelijke uitslag, aangezien de concur-
rentie wat meer punten liet liggen. Op basis van inzet 
had Ruinerwold ook zeker recht op een punt. Sleen had 
op haar beurt met wat meer precisie een goede slag kun-
nen slaan. 
Komende zondag speelt Ruinerwold thuis tegen Weer-
dinge. Vijf weken geleden speelde Ruinerwold in Weer-
dinge een afgrijselijke tweede helft en heeft dan ook 
zeker nog wat goed te maken. 



Bridge
Uitslag van de 4e zitting van ronde 3 van de bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 1 april 2019.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 66,25%
2 J de Boer & G Wassing 61,88
3 O Hobma % J Vedder 58,75
4 H Middelveldt & H Tissingh 53,75
5 R Nijland & J Schuphof 51,88
6 J Scholte Albers & L Tissingh 50,63
7 H Reinders & G Scheper 48,75
8 D & M Geel 44,38
9 R v Ommen & M Velthuys 43,13
10 H & P Bennink 41,25
11 E v’t Rood & E Wienen 29,38

Lijn B;
1 J Klomp & L Veen 60,83%
2 J Inberg & K Tissingh 58,33
3 M Blaauw & K Scheper 57,50
4 S & J Willijns 56,67
5 R Knippels & H Tiddens 55,83
6 H & H Hauwlo 49,79
7 T ten Heuvel & A Kreulen 40,21
8 M Vedder & H Toet 40,00
9 R Hegeman & R Kleene 30,83

Een heerlijke Leesvirustaart werd daarmee in de 
eerste ronde gewonnen door obs De Wezeboom 
en in de tweede ronde ging obs De Dissel er met de 
taart vandoor. Na alle festiviteiten was het tijd om 
de winnaar van het Leesvirus bekend te maken. In 
de eerste ronde was dit maar obs de Wezeboom uit 
Oosteinde. In ronde twee was dat obs ’t Echtenest, 
deze school had de meeste punten gehaald in de 
gemeente De Wolden. Andere scholen volgden op 
korte afstand in deze spannende strijd. Alle leerlin-
gen zijn behoorlijk besmet geraakt met dit virus en 
kunnen het lezen dan ook niet meer laten!

Eline Vedder geeft 
startschot nieuw 
businesstraject
“Ondernemers helpen vernieuwende 
ideeën te verwezenlijken”
Woensdag 10 april presenteerden de businesscoaches 
van het Meppelse bureau kiemkr8 hun nieuwe werk-
methode aan Eline Vedder. Hierbij werd ook hun eigen 
nieuwe werkboek overhandigd. “Ondernemers die een 
idee in de markt willen zetten, kunnen op deze manier 
hun idee in korte tijd in een gefundeerd business plan 

omzetten.”  Eline Vedder, het nieuwbakken statenlid van 
de CDA in Drenthe, geeft aan dat zij het belangrijk vindt 
dat zelfstandig ondernemers worden geholpen in het 
proces van ondernemen. “Ik ben blij dat kiemkr8 met 
zoveel enthousiasme en energie ondernemers verder 
helpen. Dit boek had ik eigenlijk 10 jaar geleden moeten 
hebben toen ik zelf ben begonnen als ondernemer”  
“Ondernemers herkennen het vast: je loopt met een idee 
rond, maar het blijft gewoonweg op de plank liggen. Je 
neemt er de tijd niet voor, of hebt nog net niet genoeg 
vertrouwen in de uitvoering. Ook kan het zijn dat je de 
wereld om je heen ziet veranderen en dat je voelt dat je 
daarop moet inspelen, maar hoe?”
Aan het woord zijn Anne Marie Verkade-Diphoorn en 
Bianca Grote Beverborg, oprichters van het Meppelse 
bureau kiemkr8. Zij ontwikkelden een uniek busines-
scoaching-traject. Daarbij hoort nu ook een werkboek 
vol creatieve en constructieve tools om in 8 stappen die 
goede ideeën te laten opbloeien. De eerste versie van dit 
praktische werkboek is gepresenteerd aan Eline Vedder. 
Daarmee is het nieuwe businesscoaching-traject dat 6 
mei van start gaat een feit. Ondernemers kunnen zich 
hiervoor nu aanmelden.
“In veel zelfhulpboeken en trainingsmateriaal wordt 
nogal belerend verteld hoe je moet ondernemen. Wij 
moeten er altijd erg om lachen. Ondernemers weten 
heel goed hoe ze moeten ondernemen. Waar wij ze mee 
helpen is hun idee en plan echt verder te brengen. Wij 
maken het leuk om van een goed idee een succes te ma-
ken. Daarom hebben wij dit inspiratiewerkboek geschre-
ven voor onze business coachingstrajecten. In 8 stappen 
werken we samen met een groep ondernemers voor 
ieder een goeddoordacht plan uit, klaar voor realisatie. 
Het mooie is dat er ook nog subsidie op zit, dus onder-
nemers kost het vooral eigen tijd en energie en een klein 
budget om mee te kunnen doen. Een kleine investering 
dus met grote resultaten.”
Al eerder liepen er business coachingstrajecten waarin 
verschillende ondernemers hun plan uitwerkten. “We 
hebben ondernemers begeleid uit diverse branches, 
zoals een touroperator, eigenaar van een bio-hotel, een 
ondernemer die een online platform ontwikkelt en een 
intermediair op grafisch gebied etc. ”
Het gaat om een intensieve coaching van 5 dagen. In 8 
stappen helpt kiemkr8 deelnemers van idee 



VLINDERMAN 
GINDERMAN De Buurt App

Een enkele keer zie je ze wel eens, een bordje aan een paal langs de weg met opschrift “BUURTWHATS-APP”, 
min of meer bedoeld om onverlaten te waarschuwen vooral niet ‘uit de band te springen’: want dan kunnen we 
in no time de hele buurt mobiliseren en denk erom, dan ben je nog niet jarig. Ach, de schrik erin houden kan af 
en toe geen kwaad en dat geldt inmiddels ook in Overasselt. Maar het kan wel eens uit de hand lopen.

Sinds een jaar staat de app ‘Buurtalarm’ op mijn zoge-
naamde smartphone geïnstalleerd, een app die in geval 
van nood goede diensten kan verrichten, maar tot heden 
gelukkig nog niet nodig is geweest. 
Aanvullend volgde er nog een app “Buurtjes”, een naam 
met een knusse klank en zo is het ook bedoeld. Een me-
dedeling over het onderhoud van de buurtspeeltuin, een 
oproep voor de jaarlijkse buurtbarbeque gevolgd door 
een verzoek om vooraf te betalen, allemaal heel oké. 
Maar het kan ook té knus worden: Olga: ‘Ik heb een hele 
stapel voetbalplaatjes. Wie wil ze hebben?’ Richard: ‘Zitten 
de nrs. 78 en 82 er ook bij? die mis ik nog’. Olga: ‘Nee die 
zitten er niet bij’. Richard: ‘Jammer’. Linda: ‘Ik heb ze wel 
Richard, kom ze maar halen’ en zo volgden er vlot achter 
elkaar nog meer berichten van dit kaliber, facebook is er 
niets bij. Iedere keer als je smartphone een bromsignaal 
geeft ga je toch even kijken wat voor melding er is. 
Ik werd er op zeker moment toch wel flauw van en appte 
de vraag of het niet beter is om voor dit soort vraag en 
aanbod een speciale app te installeren en de buurtjes-
app voor meer serieuze zaken te bewaren. Ik kreeg al snel 
een opgestoken duim als reactie. Even later het volgende 

bericht: Anneke: ‘De wijkagent adviseert ons om a.s. 
woensdagmiddag tijdens de begrafenis van .............. (een 
bekende inwoner van ons dorp) vooral waakzaam te zijn 
voor inbraak, dus alles goed afsluiten’.
Mijn abrupte reactie op deze app was: ‘Dit vind ik nu een 
serieuze melding!!!’. Hierop kwam Linda met: ‘Franklin, 
ik vind dit wél een serieuze melding van Anneke!’ Licht 
geschrokken checkte ik mijn bericht en zag al snel wat er 
was fout gegaan. Achter de drie uitroeptekens had ik per 
ongeluk ook nog een vraagteken gezet. Tja, het vraag- en 
uitroepteken staan vlak naast elkaar, een ‘vingerslipper-
tje’. Gauw rechtgezet, de kou weer uit de lucht. Een dag la-
ter meldde Ineke: Dit bericht komt niet van de wijkagent, 
ik heb het nagevraagd. Dit heeft iemand zelf verzonnen’.
Nee zeg. Wie verzint er nu zoiets? Bij navraag bleek de 
begrafenis wél serieus te zijn, de rest is dus door iemand 
erbij bedacht. Goed bedoeld? Zeg het maar. In ieder geval 
is het sinds die laatste melding heerlijk stil gebleven op 
de Buurtjes-app.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

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


