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Volgend nummer 
verschijnt 

17 mei
Kopij inleveren voor 12 mei 

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

Fietsen en wandelen7
Me i

Zondagmiddag 7 mei wordt een sportieve fiets/
wandeltocht georganiseerd door de Werkgroep 
Kerk in Actie van de gezamenlijke kerken in Ruiner-
wold/Berghuizen. De omgeving van ons dorp kent 
namelijk veel mooie plekjes.
In 2015 kon er gewandeld worden van Berghuizen 
naar de Bartholomeüskerk op Blijdenstein; in 2016 
ging het van Blijdenstein naar de Kapel en dit jaar 
is er een mooie route van De Kapelgemeente naar 
Berghuizen, zodat de cirkel weer rond is. 
U meldt zich tussen 14.00u en 14.30u bij de Kapel 
(Dijkhuizen 97) en fietst vervolgens aan de hand van 
een beschrijving naar het Sultansmeer, waar een 
wandelroute is aangegeven. Vandaar gaat het op de 
fiets verder naar de Gereformeerde Kerk van Berg-
huizen waar koffie/thee klaarstaat. Desgewenst 
kunt u daar nog een ommetje maken rond het ‘Trek-
gat’. Het is ook mogelijk om de route in omgekeerde 
volgorde te fietsen. Dan vertrekt u/jij tussen 14.00u 
en 14.30u vanaf het Middelpunt bij de Gereformeer-
de kerk. Iedereen is van harte welkom om mee te 
doen. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor 
ons project: Duurzame landbouw en de opleiding 
van predikanten in Noord-Kameroen.
Ds. Roelof Kloosterziel

Vrijwilligers gevraagd
Een van de mooie bezienswaardigheden van Rui-
nerwold is toch wel Museumboerderij De Karsten-
hoeve!  Ieder jaar kunnen we weer een groot aantal 
bezoekers verwelkomen en vertellen over de histo-
rie van het boerenleven en van Ruinerwold.
Nu zoeken we nog mensen die op de laatste maan-
dag van de maand ’s middags van 13.00 uur tot 
15.00 uur willen helpen schoonmaken.  De data zijn: 
29 mei,  26 juni, 31 juli, 28 augustus en  25 septem-
ber . Het gaat 
hierbij vooral om 
het stof  (en spin-
nen) vrij maken 
van het museum-
gedeelte, zodat 
we weer vol trots 
het prachtige 
museum aan de 
gasten kunnen 
laten zien.
Ook zouden we graag mensen erbij willen hebben 
die een gedeelte van de rondleiding willen doen. Of 
in ieder geval aanwezig willen zijn tijdens de ope-
ningstijden om de gasten te ontvangen en deze te 
voorzien van koffie of thee enz.
Interesse?  U kunt even bellen met de beheerder 
Petra Nieuwenhuis : telefoon 06-13750919 of een 
mailtje sturen aan  info@karstenhoeve.nl

Met vriendelijke groet,
Petra Nieuwenhuis.

Plantenruilen Tuinkring 
Op de plantenruilmiddag van de tuinkring was  
het deze keer een gezellige drukte. Meestal is het 
gereedschap slijpen meer in trek dan de plantjes, 
maar nu vond er ook een levendige ruilhandel 
plaats en op tafel lagen prachtige tuintijdschriften 
die voor een prikkie te koop waren en sommigen 
waren helemaal voor niks.
Deze middag is ook vaak een gelegenheid om even 
een leuk met elkaar in gesprek te raken over de 
tuin of over de wetenswaardigheden van het dorp. 
Kortom, een geslaagde middag.



Alarm: 112  
als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avond en weekenddien-
sten: 
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  7 mei 2017
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref.  Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H. Jagersma
15.30 uur ds.  V Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  14 mei 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. S. Groen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. B. Terlouw. Jeugddienst 
Geref.  Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds.  V Rijswijk
16.30 uur ds.  S. de Bruine

 ➜ 3 mei Stichting Historie Presentatie en 
uitgifte “In de stilte van de nacht”, 
aanvang 20.00 uur Buddingehof

 ➜ 4 mei Herdenking “Vrijheid geef je 
door”aanvang 19.30 uur  
kerk Blijdenstein

 ➜ 8 mei Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Theemiddag interesse 
groepen, aanvang 14.00 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 13 mei 50 jaar bestaan Tuinkring met 
“Feest in de Tuun”van  
10.00 – 17.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 19 mei Cabaret Twee Recht Twee 
Averecht, aanvang 20.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 24 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜ 25 mei Buurtver.Oosteinde fietstocht voor 

leden en niet leden
 ➜ 26 mei Samen Gezellig Eten, aanvang 

17.15 uur Buddingehof
 ➜ 27 mei OBS de Wezeboom, ophalen oud 

papier
 ➜ 27 mei Boerendrokte Karstenhoeve
 ➜ 14 juni De Woldklimmers Nationale 

Buitenspeeldag
 ➜ 17 juni OBS de Wezeboom, ophalen  

oud paier incl.textiel
 ➜ 21 juni Optreden Harm en Roelof aanvang 

20.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 23 juni Buurtver. Oosteinde 08.30 

kinderochtend voor de kinderen 
van Oosteinde 
 Buurtver.Oosteinde 12.00 uur 
Pannenkoekenfeest 
 Buurtver.Oosteinde 13.00 uur 
Playbackshow

 ➜ 24 juni Buurtver.Oosteinde 9.30 uur 
Optocht 
 Buurtver.Oosteinde Ontbinding 
optocht m.m.v. Bart Kiers 
 Buurtver.Oosteinde 20.00 uur 
Zeskamp onderdelen 
 Buurtver.Oosteinde 22.00 uur 
Melrose & Huis DJ: feest DJ Roelof

 ➜ 25 juni Buurtver.Oosteinde 13.30 uur 
Zeskamp; 16.00 uur Huis DJ:feest 
DJ Roelof 

 ➜ 1 juli Boerendrokte Karstenhoeve
 ➜ 7 en 8 juli Beach voleybaltoernooi
 ➜ 9 juli Lummeldagen
 ➜ 22 juli OBS de Wezeboom, ophalen oud 

papier



Agrarische onderneming?
Kies voor uw agri-notaris!

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 verzekeringen 0800-1292. 

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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

06-83212071



 Beschaving zit niet in uiterlijkheden maar tussen de oren. 
Het onbehouwen gebral dat soms in de politieke arena’s 
van deze wereld valt te beluisteren doet ernstige twijfel 
rijzen aan de inhoud en betekenis van de fatsoensnor-
men waarvoor ze zeggen op te komen. Een van de meest 
elementaire normen op dat gebied is namelijk het feitelijk 
respecteren van de ander. Het ‘anders zijn en doen’ van 
onze medemensen uit een andere cultuur, is een be-
langrijk kenmerk van beschaving. De grote moeilijkheid 
van beschaving in culturele zin is dat er zo veel soorten 
beschaving bestaan. Iedere groep mensen heeft zo zijn 
eigen opvattingen die bovendien ook nog  voortdurend 
veranderen. En dat niet alleen: iedere groep is overtuigd 
dat de eigen opvattingen en standpunten de juiste zijn en 
van een hogere kwaliteit dan alle andere. Dat geeft hen 
de zekerheid zich verheven te voelen en daarop is hun 
hele levensbeschouwing gegrondvest Meestal zullen ze 
dat niet zo nadrukkelijk naar voren brengen maar voor-
beelden te over ook in de hedendaagse geschiedenis dat 
dit wel gebeurt. Als duidelijk voorbeeld is er de theorie 
die in nazi-Duitsland opgeld deed over het Herrenvolk: de 
superioriteit van het blanke ras, vooral gekenmerkt door 
blond haar en blauwe ogen. Voor ieder weldenkend mens 
was en is het zonneklaar dat een beschaving die zich op 
dit soort uiterlijkheden baseert luchtkastelen bouwt. 
Niettemin, miljoenen mensen geloven er in en zijn zelfs 
bereid er hun hachje voor in de waagschaal te stellen. Be-
grijpelijk, want het tast hun zekerheden aan en daarmee 
de kern van hun bestaan. Het is een nogal cynisch grapje: 
“Und willst du nicht mein Bruder sein, so hau ich dir den 
schädel ein!” ofwel: als je niet mijn naaste wilt zijn, dan 
sla ik je de hersens in!  Regelmatige berichten en beelden 
in het nieuws en op de televisie maken duidelijk dat we 
dit beslist letterlijk moeten nemen.
Het is natuurlijk van de gekke dat vele miljoenen mensen 
elkaar te vuur en te zwaard naar het leven staan om wat 
in feite vaak  uiterlijkheden zijn. In plaats van te aanvaar-
den dat andere mensen andere opvattingen hebben en 
die op basis van wederkerigheid te respecteren krijgen 
we te horen dat onze ‘eigen’ cultuur  bedreigd wordt. In 
veel gevallen worden zakelijk argumenten gehanteerd: 
werkloosheid, woonruimte, (on)maatschappelijk gedrag, 
kostbare voorzieningen als onderwijs en gezondheids-
zorg maar dan vergeten we dat steun aan hulpbehoe-
venden nu net een kenmerk is van beschaving. In de 
praktijk zullen er best heel wat steken vallen maar het is 
dan ook wel een verrekt ingewikkelde zaak. Het is veel 
gemakkelijker met je vinger te wijzen naar alle verschil-
len die wereldwijd in alle mogelijke vormen naar voren 
komen. Dat is niet in de laatste plaats het gevolg van de 
zeer sterk vergrote mobiliteit waardoor de verschillende 

beschavingen met hun complete culturele bagage met 
elkaar in contact komen. Op wereldniveau is er een con-
stante uitwisseling van  culturele elementen gaande, een 
proces dat acculturatie heet. We zijn het ons nauwelijks 
bewust, maar vrijwel dagelijks maken we daar voorbeel-
den van mee. Eten is zo’n beschavingselement: knäcke-
bröd uit Scandinavië, couscous uit Afrika, loempia’s uit 
Indonesië, Belgische frieten, Turkse pilav: niet dat deze 
gerechten elke dag overal op tafel komen, maar het is 
wel zo dat ook in kleine dorpen Chinese restaurants zijn 
te vinden en in elke stad kom je wel Griekse en Italiaanse 
restaurants tegen. In ruim een halve eeuw hebben deze 
veranderingen plaats gevonden in ons bestaan. Maar ook 
elders voltrokken zich vergelijkbare verschijnselen: je 
hoeft niet vreemd op te kijken wanneer je onder andere 
in Engeland een Hollandse poffertjeskraam tegenkomt. 
Daarnaast is sport in al zijn verscheidenheid wel een van 
de duidelijkste voorbeelden van acculturatie.
Dan hebben we ook nog te maken  met jazzmuziek: in 
de dertiger jaren maakte Josephine Baker grote furore 
in Parijs, in New Orleans waren, naast tientallen andere 
musici, Duke Ellington en Nat King Cole grote namen. 
Deze oorspronkelijk vooral door negrobands ontwikkel-
de muziekvorm is een mooi voorbeeld van wederzijdse  
overname van cultuurelementen omdat zij speelden op 
instrumenten die eeuwenlang in gebruik waren in de 
West-Europese muziek. Het is echt nog niet zo lang gele-
den dat jazz in westerse landen veroordeeld werd als pri-
mitief en onbeschaafd. Dat het gewoon een ander uiting 
van beschaving was is pas later duidelijk geworden.
Het is vooral de westerse beschaving die zich wereldwijd  
heeft gemanifesteerd, zeker niet in de laatste plaats 
door technologische overheersing. Maar we moeten 
niet vergeten dat buskruit in China is uitgevonden, en 
als we toch bezig zijn: wie kennis neemt van de fantas-
tische prestaties van de rijk gesorteerde beschavingen 
in China, Japan, India en grote delen van zuidoost Azië 
heeft weinig moeite met enige bescheidenheid in acht 
te nemen ten aanzien van onze westerse beschaving al 
bouwden Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken en Romei-
nen  al prachtige tempels en piramides  toen onze verre 
opa’s en oma’s in uitgeholde boomstammen de Rijn 
afzakten. Niemand kan ontkennen dat ze het in de loop 
van eeuwen toch wel netjes  voor elkaar hebben gekre-
gen, met zekerheid vooral ook dankzij de elementen die 
zij uit andere beschavingen hebben overgenomen.
Nou ja, Goudse kaas, tulpenvelden, Volendammer kle-
derdracht en windmolens mogen er ook zijn.

 Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Beschaving

Of we het nu hebben over normen en waarden, over civilisatie, cultuur of beschaving, eigenlijk hebben we het dan 
steeds over hetzelfde, maar dan wel met verschillende accenten. Bij normen en waarden gaat het vooral om een 
geheel van gedragsregels in het maatschappelijk verkeer: een kwestie van fatsoen. Bij voorbeeld: degene die een 
of  andere groep een gebrek aan beschaving verwijt geeft blijk dat hij niet aan zijn eigen normen voldoet: de pot 
verwijt de ketel. Het ‘in cultuur brengen’ van woeste grond (lees: het ontginnen van natuurgebieden) gold tot voor 
vrij kort als een uiting van beschaving. Iets dergelijks vinden we terug in de manier waarop de oorspronkelijke be-
volking in gekoloniseerde gebieden (die heetten toen ’inlanders’) zich ging kleden, naar voorbeeld van de kleding 
van hun overheersers: de mannen gingen colbertjes dragen, ze liepen op schoenen in plaats van op blote voeten 
enzovoort. Ze waren dan ‘geciviliseerd’ maar dat het weinig voorstelde is wel duidelijk. De beschaving was een dun 
vernisje, om maar eens een cliché te gebruiken 



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

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

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

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

       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

OOK ADVERTEREN?

KIJK OP 

WWW.OPTWOLD.NL

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!

EN,  WONING GEKOCHT?

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



Bedankt
Bedankt voor alle felicitaties voor  ons 50 jarig 
huwelijk
Het was hart verwarmend 

Groet Koop en Annie van Dijk

Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu Ruinerwold 18 
april 2017
Aanwezig: 63 personen
Opening: Voorzitter Lammy Stevens heet ons wel-
kom op deze laatste avond van dit seizoen! We zien 
elkaar nog wel op verschillende bijeenkomsten: 
fietstocht; wandelspelmiddag; theemiddag 8 mei; 
culturele commissie en er komt nog een zomer-
nieuws! Hartelijk welkom voor Koos Jansen, een 
vrijwilliger van Wildlands Adventure Zoo Emmen, 
die ons een verhaal gaat vertellen.
Na de pauze lezing Koos Jansen met power point 
presentatie. Hij stelt zich voor is 72 jaar en vrijwil-
liger van Wildlands en voorheen ook van Dierenpark 
Emmen. Er zijn 110 vrijwilligers ( elke dag 12 pers. 
In het park max. 4 uur). Vrijwilligers geven lezingen; 
avondrondes; kijken mee in het park; vertellen de 
mensen iets maar zijn geen verzorgers!
Welkom in ons themapark wat bestaat uit: de Jun-
gola; de Serenga; Nortica; Animatia en het Atlas-
theater. Na de entree kom je binnen op het Kom-
pasplein van hier uit kun je naar alle werelddelen! 
Hij neemt ons mee in zijn verhaal langs alle delen 
en vertelt aan de hand van plaatjes welke dieren er 
wonen en enkele eigenschappen van deze dieren. 
Hij vertelt geanimeerd en boeit de aanwezigen!
In het park zijn overal restaurants eettentjes en win-
keltjes en speeltoestellen voor de kinderen! Als je 
het hele park doorgaat ben je 6-8 km. Verder! De pa-
den zijn niet overal vlak! Op de savanne kun je met 
een truck de dieren beter bekijken en bij de Rim-
bula River kun je met een bootje varen en de dieren 
zien. Soms heb je hier wachtrijen maar dit wordt 
plezieriger gemaakt door verschillende thema’s die 
je kunt bezichtigen!
Een zeer interessante lezing, die veel mensen, een 
goede indruk van Wildlands heeft gegeven!
De voorzitter Lammy Stevens bedankt de heer Koos 
Jansen met een fles wijn. Ze wenst ons een fijne zo-
mer en ziet ons graag op de volgende bijeenkomst:
Maandag 18 september 2017 met Robert de Vries 
“St Mont Ventoux”Groot verzet tegen kanker!

Bijeenkomst vrouwen 
van nu 19 april
Rieka opende deze avond , onze laatste avond van 
dit seizoen. Een woord van welkom voor alle dames 
en een bijzonder woord van welkom voor Anneke 
Brouwer van de Hersenstichting.
Daarna deed Rieka een terugblik naar de laatste 
activiteiten. Zoals het bezoek bij Pandriks brood, de 
koffie ochtend met Marieke Ganzinga en de busreis 
naar Twente.
Enkele mededelingen zoals:
De Provinciale jaarvergadering op 25 april in Wes-
terbork. Wie heeft er zin om mee te gaan. 
De agrarische dagen oktober 2017 gaan door. We 
gaan een bezoek brengen aan de Noordoostpolder.
De boerderijen dag op 29 juli. Wie wil mee helpen 
graag opgeven bij Mina.
De jaarlijkse fietstocht op 15 juni en de avondfiets-
tochten in mei/juni/juli/augustus.
Na de pauze kreeg Anneke Brouwer het woord. In 
haar inleiding vertelde ze verpleegkundige was en 
gewerkt had in een ziekenhuis, verzorgingstehuis. 
En nu werkzaam in de Thuiszorg. Geheugen en de-
mentie had haar interesse.
In haar lezing vertelde ze wat de hersenstichting 
doet: Onderzoek, Voorlichting , Bevorderen en 
samenwerking.
Aan de hand van een power point presentatie nam 
ze de volgende aspecten door van het Geheugen  en 
Dementie en gaf hier uitleg over.                                                                                                             
Het geheugen: Het vermogen om informatie op te 
slaan en om het terug te halen.
Waar ligt het geheugen.
Hoe werkt het.
Hoe kun je goed onthouden.
Hoe houd ik gezonde hersenen.                                                         
Wie vergeet dingen, helaas jong en oud.
Waarom vergeten mensen wat.
Als laatste vertelde ze over Dementie.
Dementie is een verzamelnaam van aandoeningen 
waarbij het vermogen om te denken, te leren, en te 
begrijpen achter uit gaat (cognitief vermogen)
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende 
vorm van dementie (geheugenverlies enz). Elke vorm 
van Dementie is verschillend en verloopt anders. 
Na dit leerzame verhaal werd ze door Rieka  be-
dankt .  Verder wenste ze een ieder wel thuis en een 
mooie en warme zomer toe 
Ook was er deze laatste avond een kleine tentoon-
stelling in de zaal te zien. Allerlei werkstukken van 
de brei, quilt groep waren te bewonderen. Zelfs al 
een grote gehaakte deken.
De leesgroep had de boeken neergelegd die ze had-
den gelezen.



Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

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

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



Kennismaking met de persoon achter het bedrijf 

1. Stel uw bedrijf voor.
Wij zijn Bert en Tineke Bal, eigenaren van de Toffe 
Peer recreatie. Een recreatiebedrijf aan de dokter 
Larijweg 94. Wij bewonen zelf het voorhuis van de 
boerderij. Het achterhuis is onderdeel van een groeps-
accommodatie voor 25 personen. Een drietal vakan-
tiehuizen zijn apart te huur, maar tevens onderdeel 
van de groepsaccommodatie. Verder is er op het erf 
nog een mini-camping en lopen er geiten en kippen.

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

In 2006 hebben we het huis gekocht. Vanaf die tijd 
zijn we continu bezig om het erf op te knappen en 
er een heus Drents erf van te maken. De vakantie-
huizen zijn verbouwd tot sfeervolle onderkomens. 
Het achterhuis van de boerderij is verbouwd tot 
een centrale groepsruimte. De camping heeft een 
nieuwe toiletvoorziening gekregen + een gezellige 
ruimte om gasten te ontvangen.

3. Hoeveel mensen werken er in uw bedrijf?
Wij zijn met zijn tweeën werkzaam binnen het be-
drijf.

4. Wat is de voornaamste taak van uw bedrijf?
Gasten ontvangen en er mede voor zorgen dat 
ze een prettig verblijf hebben, dat ze weer terug 
komen in Ruinerwold en in Drenthe. Daaraan vooraf 
gaat een heel PR gebeuren, de nodige administratie 
en acquisitie.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u het 
minst leuk aan uw werk?

Het leukste is dat de gasten eigenlijk altijd vrolijk 
zijn. Of ze nu voor een weekend of een week in de 
groepsaccommodatie komen met familie en vrien-
den of ze komen kamperen. Ze hebben er allemaal 
zin in en verheugen zich hier al maanden op.
Het minst leuk is het schoonmaken.

6. Heeft u een leuke anekdote?
We maken regelmatig hilarische situaties mee. 
Vooral met Cor en Marja, beiden vrachtwagenchauf-

feur en rasechte Hagenaars. Op een gegeven mo-
ment kwamen ze met een spiksplinternieuwe grote 
truck. Deze werd keurig op het (net nieuw aange-
legde) parkeerterrein gezet, vlak tegen de bosjes, 
waar de grond nog een beetje zacht was. Je snapt 
het al, truck zakt weg en komt er op eigen kracht 
niet meer uit. Een trekker krijgt hem er ook niet uit. 
Uiteindelijk komt Kleis met een sjofel om de truck 
er, onder grote belangstelling, uit te duwen. Sinds-
dien zijn Cor en Mar verliefd op Ruinerwold en de 
Ruinerwolders.

7. Wat is uw hobby?
Voordat we de boerderij kochten waren we de trot-
se eigenaren van een zeilboot en fervente zeilers. 
Voor deze hobby hebben we nu geen tijd meer.
Af en toe gaan we nog wel eens met de caravan zelf 
kamperen en fietsen.

8. Wat zou u er graag bij hebben in Ruinerwold.
Een vorm van wonen voor 50+. Zelfstandig, met 
voldoende privacy, maar met de mogelijkheid om 
dingen samen te ondernemen en voor elkaar te 
zorgen als dit nodig mocht zijn. 

9. Hoe ziet u de toekomst?
Zonnig. We hebben plannen voor de bouw van nog 
een vakantiewoning.
Verder gaan we ons richten op de zakelijke markt. 
Bedrijven en instanties die ruimte zoeken om te 
vergaderen, workshops te houden, met de moge-
lijkheid tot eten en overnachten, bieden wij een 
sfeervol onderkomen.

10.  Aan wie geeft u de pen door?
Aan Sylvia Zorge. Naast makelaar ook actief in het 
wandelgebeuren in Ruinerwold.

11.  Wilt u nog wat toevoegen?
Recreatie en toerisme valt tegenwoordig onder Rui-
nerwold Onderneemt. Een actieve, constructieve 
club van enthousiaste Ruinerwoldse ondernemers. 
Een oproep aan die ondernemers die nog geen lid 
zijn om er ook lid van te worden.

geeft de pen door



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl   

 

Donderdag 4 mei 
dodenherdenking zijn 

wij om 19:00 uur 
gesloten  

 

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

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

Aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 6 mei 

 

 



Veel nieuwe ideeën 
voor de ideepeer van 
Dorpsvisie 2.0
Afgelopen woensdag 19 april hield de dorpsbe-
langenvereniging Ruinerwold/Berghuizen haar 
jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke 
agendapunten hebben we afscheid genomen van 
Annebett Oldenbanning-Slomp. Zij heeft zes jaar 
de financiën van onze vereniging behartigd en de 
voorzitter bedankte haar voor haar vele werk en 
ook voor haar overige bijdrages aan dorpsbelangen. 
Als nieuwe bestuursleden zijn Anne Marie Verkade-
Diphoorn, Joke Telman en Danny Tanghe toegetre-
den tot het bestuur. Wim Slomp blijft nog een jaar 
langer secretaris van dorpsbelangen. 

Tijdens deze ledenvergadering zijn onderstaande 
ideeën voorgedragen voor een dorpsvisie 2.0.
1) Om Ruinerwold Energie Neutraal  te maken is 

Windenergie een optie.
2) Ouderenbeleid, vergrijzing neemt toe, vraag naar 

woningen voor ouderen neemt toe.
3) Bibliotheek voor Ruinerwold behouden.
4) Leefbaar Berghuizen. Nu de basisschool dicht 

gaat moet dit dorp wel  leefbaar blijven.
5) Ontsluiting en uitbreiding Industrieterrein Hoge 

Akkers.
6) Inrichting van de voetbalvelden. Is kunstgras een 

optie?
7) Wandel/fietspaden. Verbinding zoeken met 

omliggende dorpen voor het opzetten van een 
netwerk.

8) Aanleg Fietspad Havelterweg.
9) Voorzieningen/activiteiten voor de jeugd.

Zit uw idee er niet tussen en u vindt deze toch de 
moeite waard? Stuur deze dan naar info@dbvrui-
nerwoldberghuizen.nl of drop hem in de ideepeer 
die bij dorpshuis Buddingehof staat (zie foto).
Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen. 
Volg ons ook op Facebook en Twitter

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven.
Zo wordt er over allerlei onderwerpen gepraat.
Het is voor iedereen toegankelijk. Zowel dames als 
heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof.

Bloemenactie Woldzang
Zangvereniging Woldzang heeft weer haar jaarlijkse 
bloemenactie.
Vanaf 5 mei gaan we weer rond.  Ook is het mogelijk 
zelf te kopen bij onze opslag bij de fam.Kwant, hoek 
Buddingerstraat/Dijkhuizen.

Het bestuur

Start musical Esther
Drie jaar geleden is door de PKN-kerken in Ruiner-
wold-Koekange-IJhorst-De Wijk een musical over 
koning Saul uitgevoerd. We willen dit graag een 
mooi en enthousiast vervolg geven door in april 
2018 opnieuw een musical op te voeren.
Op 19 mei is er in de Gereformeerde Kerk te Berg-
huizen een informatieavond over de musical ‘Ester’. 
Deze musical volgt het verhaal uit het kleine, mee-
slepende en in sommige opzichten ook humoristi-
sche, gelijknamige Bijbelboek. 
Tijdens de informatieavond zal een impressie wor-
den gegeven van dit verhaal, de rollen en de organi-
satie. We hebben natuurlijk veel medewerkers no-
dig: denk aan spelers, een projectkoor met dirigent, 
muzikale begeleiding, decorbouwers, technici voor 
licht en geluid, mensen die zich richten op kleding 
en schmink, etc. etc.
Op intekenlijsten kan iedereen die avond aangeven 
waar men graag aan mee wil werken.

De voorbereiding en de uitvoering van de musical 
over koning Saul was drie jaar geleden een groot 
succes. We hopen dat de musical over Ester op-
nieuw een succes zal zijn!
De informatieavond op 19 mei begint om 19.30 uur.
Wie die avond verhinderd is, maar wel mee wil 
doen, kan zich aanmelden bij:
 
Jan Muis Mail: janmuis@planet.nl



Alle medeleven tijdens het ziek zijn en na het 
overlijden  van onze lieve vader en opa

Klaas Botter
en de overweldigende belangstelling bij de 
afscheidsdienst zijn een grote steun voor ons.
Wij willen u daar hartelijk voor bedanken.
Hierbij gaat onze dank ook uit naar Dr Ganzinga 
en medewerkers verzorgingshuis ’t Vonder.

Kinderen en kleinkinderen
Ruinerwold, mei 2017

Tuinhulp gezocht
Wie wil mij tegen een redelijke 

vergoeding helpen,  
1x per 14 dagen,  mijn tuin  

netjes te houden?

Meer informatie: tel. 0522 48 1850

SV  De Losse Flodder
Het seizoen 2016 – 2017 werd afgesloten met een 
gezellige middag bij De Klok  te Ruinerwold, dit 
jaar met een speciaal tintje ter ere van het 35-jarig 
bestaan van de  schietvereniging. Na de koffie met 
gebak werden de leden en partners in groepjes ver-
deeld voor een speurtocht door het dorp (lopend en 
voor enkelen op de fiets).  Het was een speurtocht 
naar diverse afbeeldingen die op de route te vinden 
waren. (of niet) Bij terugkomst was het tijd voor een 
drankje en werd door voorzitter Lars en assistent 
Luuk de uitslag bekend gemaakt van de onderlinge 
competitie en het koningsschieten. Daarna kon een 
ieder zich te goed doen aan een koud en warm buf-
fet met lekkere salades en div. soorten vlees en vis.  

Poule A
1 Johnny Ringeling 5962 + wisselbeker
2 Ruud Bomert 5919 
3 Anne Jan Dunning   5884
4 Johan Klok 5834
5  Paul de Vries 5831

Poule B
1 Alfred Vrieling 5780 + wisselbeker
2 Gerrit Figeland  5755
3 Henri Jans  5731
4 Johan Nijboer  5708

Het koningsschieten werd gewonnen door Johan 
Nijboer met 15 punten. Omstreeks  18.30 uur keerde 
iedereen voldaan huiswaarts 
Op de eerste dinsdag van oktober gaat de nieuwe 
competitie weer van start
Belangstellenden zijn van harte welkom  in zaal De 
Klok 

Gouden Koralen concert 
Zondagavond 23 april,  was het dan zover. Na een 
gedegen voorbereiding; het gouden koralen concert 
van de Bergklanken met samenzang. In de  goed 
gevulde kerk van Berghuizen, werd het publiek een 
samenstelling van prachtig verstilde koraal be-
werkingen, en gezangen geboden. Voor de eerste 
keer stond het concert van de Bergklanken onder 
leiding van Alfred Willering, die sinds januari het 
orkest leidt. Bergklanken heeft tijdens het concert 
van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de vorige 
dirigent, Jan Hibma, officieel te bedanken voor zijn 
inzet van de afgelopen jaren. Na het openingsnum-
mer werd het stuk: There is a land of pure delight, 
door hem gedirigeerd en hierna is het stokje offici-
eel doorgegeven. Daarna werd het concert vervolgd 
door Crimson Tide, film muziek gearrangeerd door 
Alfred Willering. Verder waren er verscheidende 
koralen met samenzang. Onder andere; Eens als de 
bazuinen klinken. Het concert werd afgesloten met 
het prachtige;  God and God alone. 
Na een dankwoord van de voorzitter volgde als toe-
gift het meest uitgevoerde stuk van Jacob de Haan, 
Concerto d’Amore, waarmee aan elk muzikaal as-
pect werd voldaan.



Olyphia troeft 
Ruinerwold af
Het treffen tussen Ruinerwold en Olyphia betrof een 
heus duel in de subtop. Beide ploegen strijden voor 
het hoogst haalbare, namelijk plek vier. In de vorige 
ontmoeting ‘won’ Ruinerwold in Noordwolde een 
punt, maar vandaag was het vastberaden echt te 
winnen. Om 14.00u werd er afgetrapt in Ruinerwold 
en de thuisclub kwam prima uit de startblokken. Na 
zes minuten spelen werd een corner van Erik Tel-
kamp door Mark Brinkman verlengd, waarna Ewout 
Kleene bij de tweede paal hard in het dak van het 
doel schoot: 1-0. Ruinerwold had ook in de fase 
hierna een lichtelijk overwicht, maar na een half uur 
kwam Olyphia langszij. Brinkman verdedigde wel 
erg enthousiast in eigen zestien en vloerde daarbij 
Jakko Veenstra. Scheidsrechter Van Scherpen wees 
naar de stip en Ron Bethlehem schoot beheerst bin-
nen: 1-1. Olyphia kwam beter in de wedstrijd, maar 
toch kwam Ruinerwold wederom op voorsprong. 
Een voorzet van Kevin Loof vond het hoofd van Mar-
cus Koetsier en hij tekende voor zijn negentiende 
treffer van het seizoen: 2-1. De zongebruinde Eddy 
de Wit zag daarna bijna Ewout Kleene een geweldi-
ge 3-1 scoren, maar zijn volley/omhaal belandde op 
de lat. Desalniettemin kon Ruinerwold terugkijken 
op een aardig eerste helft en met een voorsprong 
ging het dan ook de rust in. 

Feest in de Tuun
Museumboerderij de Karstenhoeve is zaterdag 13 
mei het decor voor de sfeervolle tuinmarkt van de 
Tuinkring.
Vijfenveertig standhouders zullen aanwezig zijn met 
een bijzonder en gevarieerd aanbod.
Waaonder gespecialiseerde kwekers met o.a. Brian 
Kabbes uit Suameer met nieuwe vaste planten.
Daarnaast zijn er stands met rozen, kruiden, vrucht-
bomen, tuinplanten, eenjarigen en  (biologische) 
producten vooor de moestuin. Ook zijn er hoveniers 
aanwezig voor info en advies met betrekking tot 
tuinontwerp,-aanleg en –onderhoud en veranda-
bouw.

Het belang van bijen in de kringloop is heel groot, 
dit weet iedereen. Bij de bijenstal zullen imkers 
vertellen over hun hobby/werk en allerlei heerlijke 
honingproducten aanbieden.
Ondermeer de echte zuivere Drentse honing.

Mirjan Strijker uit Pesse, winnares van Hollands 
Beste Bloemstylist (2015), is ook present. Zij zal 
verrassende demonstraties verzorgen om 11.00u en 
14.00u. De gemaakte bloemstukken zullen  worden 
verloot (gratis) onder de bezoekers.

Hergebruik en inspiratie
Het is zeker de moeite waard om te komen kijken 
bij de stands waar men  tweedehands textiel een 
nieuwe kans geeft en bij de stoere (tuin)meubelen 
van gebruikt hout.
Koffiedik krijgt een tweede leven bij Oesterzwam-
menkwekerij De Westerzwam.  Bezoekers kunnen 
een growkit kopen om zelf koffiedik om te zetten 
in oesterzwammen. Hoe leuk is het, om straks zelf 
oesterzwammen te kweken op je eigen aanrecht.
Ook leuke creatieve kunstwerkjes gemaakt door 
mensen met een verstandelijke beperking, zeer 
inspirerend!
Daarnaast ondermeer originele woon-en tuinac-
cessoires in landelijke of brocante stijl, keramiek en 
houtsculpturen, buitenkleding, bloemsieraden.
Wie op de dag voor moederdag op zoek is naar een 
kado slaagt hier vast!

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Van 
zoet tot hartig, van homemade chocolate tot iti-
liaanse specialiteiten en van perensap tot Eau de 
Vie. De catering is in goede handen van de Karsten-
hoeve en op het sfeervolle terras kunt u genieten 
van diverse Drentse lekkernijen en live muziek van 
muziekgroep Fluitekruid uit Zutphen en bij aanvang 
van de markt zal Sep Benak met een mini orgel een 
muzikale bijdrage leveren.

Verder vinden we het leuk dat leden van honderd 
jaar bestaande toneelvereniging UDI bereid zijn 
gevonden om een feestelijk cachet aan ons jubile-
umfeest te willen geven.
Daarnaast fleuren twee leerlingen van Terra Bloem 
& Styling de dag op met tentoonstelling van prach-
tige bloemstukken, waaronder hun zelf ontworpen 
kamerschermen met plantaardige decoraties.

Het museum zal op deze dag ook open zijn, wat 
zeer zeker een bezoek waard is. Tenslotte wordt er 
rekening gehouden met de kinderen. Zij kunnen 
zich vermaken in een speciaal ingerichte speelhoek.
Het wordt dus goed vertoeven in Ruinerwold, maak 
er een dagje uit van!
Entree: € 3,- kinderen tot 12 jaar gratis.
                Gratis toegang op vertoon van het pasje voor 

leden Tuinkring Ruinerwold en vrienden van 
de Karstenhoeve 

Info: www.tuinkringruinerwold.nl
 www.karstenhoeve.nl   



4 mei herdenking 
“vrijheid geef je door”
Het bestuur van het zomerfeest Ruinerwold nodigt 
belangstellenden uit voor het bijwonen van de 
4 mei herdenking in Ruinerwold. 

De herdenking vindt plaats in de Hervormde kerk, 
Blijdenstein 3 te Ruinerwold en begint om 19.30 
uur. Elk jaar worden de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht en met hen ook degenen die 
die vielen bij andere oorlogssituaties en vredesmis-
sies waar ons land bij betrokken was.

Tijdens de herdenking zal gesproken worden door 
onder andere Ds. R. Kloosterziel en door burge-
meester R. de Groot als afgevaardigde van de 
gemeente de Wolden.

Na deze toespraken vertrekt er een stille tocht 
richting het monument op de begraafplaats waarna 
het moment van stilte bloemen worden gelegd door 
onder andere de leerlingen van de basisscholen.

Lang treuren over het verlies levert weinig op en 
aankomende zondag wacht weer een mooie wed-
strijd. Ruinerwold gaat dan op bezoek bij Peize, wat 
een goed voetballende ploeg is. Hoewel het een 
stukje rijden is, zal het een mooie wedstrijd worden 
en daardoor zeker het bezoeken waard. Graag zien 
we u zondag langs de lijn. Tot dan.

Programma VVR
7 mei:
VVR 1 - GAVC 1 14.00 uur.
VVR 2 - Dw.loo 2  10.00
Dio O.wolde 3 - VVR 3 11.00
Pesse 3 - VVR 5  11.00

11 mei:
VVR 3 - H.smilde 2 19.00

14 mei:
Stadspark 1 - VVR 1  14.00 uur. Adres: Con-

courslaan 1, 9727 KC 
Groningen.

VVR 3 - Stanfries 2 10.00
GAVC 4 - VVR 4 10.00
Wit.boys 2 - VVR 5 10.00 

Aan de thee van Huiskes kan het niet hebben gele-
gen, maar Ruinerwold wist in de tweede helft niet 
haar gewenste niveau te halen. Olyphia begon in 
een resultaat te geloven en na een uur spelen was 
het dan ook gelijk. Een kopbal van Capello beland-
de onhoudbaar achter Ewout Knol: 2-2. Ruinerwold 
ging van matig naar slecht en van slecht naar be-
roerd en mocht blij zijn dat Olyphia enkele kansen 
niet goed uitspeelde. Spijkerman besefte dat er iets 
moet gebeuren en liet Sem Hogenhorst warmlo-
pen. Dat deze vervolgens op de verkeerde helft ging 
warmlopen hielp ongetwijfeld ook niet echt mee en 
Ruinerwold begon maar te hopen op een puntje. 
Sem verving uiteindelijk zijn broer Tim en Kristian 
de Bruin ging horizontaal het veld af na een gevalle-
tje kramp. Voor hem kwam Jurrian Nijmeijer binnen 
de lijnen. Verder kwam Tom Everts in de ploeg voor 
Marcus Koetsier met het voornemen zijn eerste tref-
fer in het eerste tegen de touwen te schieten. 

Alle goede bedoelingen ten spijt, wist Ruinerwold 
maar niet gevaarlijk te worden. Éénmaal leek het er 
op, toen Kevin Loof op snelheid over de linkerkant 
denderde en met een voorzet Jeroen van den Berg 
vond. Deze had het vizier echter niet op scherp en 
zijn hakje vond geen doel. Zodoende moest Bert de 
Boer het dan maar gaan doen. Echter, Bert was een 
dag eerder getuige van de meest beroerde inspeel-
pass in de historie van Vitesse’63, uitgevoerd door 
Kees de Boer. Met deze beelden nog op het netvlies 
was het lastig voetballen. Olyphia begon in de 
slotfase steeds meer aan te dringen en Ruinerwold 
moest zich beperken tot tegenhouden. Jetset-Eddy 
zag dat het niet meer goed was, maar toch zag het 
er naar uit dat Ruinerwold een punt ging pakken. 
Tot de 91e minuut. Een gemakkelijk weggegeven 
vrije trap werd gekeerd door Ewout Knol, maar in 
de rebound schoot Dolstra de belangrijke 2-3 tegen 
de touwen. Hoewel er nog enkele minuten te spelen 
waren, was het duidelijk dat de fysiek sterke Noord-
woldigers de voorsprong niet meer gingen wegge-
ven. Na 93 minuten maakte de prima leidende Van 
Scherpen een einde aan de wedstrijd. 

Ruinerwold lijkt de vierde plek te kunnen verge-
ten en zal dan ook ontevreden terugkijken op het 
behaalde niveau. Ook Machiel Morsink - overigens 
de meest talentvolle kickboxer uit De Wijk sinds 
Koos Wessels Boer -  was ontevreden, maar ver-
zaakte zelf ook enigszins door de airfryer niet mee 
te nemen. Wat verder zondag voor u niet zichtbaar 
was, maar wel het vermelden waard is, is de mara-
thon die Jesper De Wit in Afrika afwerkte. De inmid-
dels veredelde blanke Keniaan liep na een lange 
voorbereiding een uitstekende marathon, waarvoor 
complimenten. 



Tourist info Ruinerwold 
gaat veranderen
Afgelopen 20 februari hebben de leden van de 
Tourist Info Ruinerwold, ook wel TIP genoemd, 
ingestemd met grote wijzigingen ten aanzien van 
het besturen van de Tourist info Ruinerwold. De 
reden van de bestuurlijke wijziging is om de Tou-
rist Info in Ruinerwold te behouden en deze aan 
te laten sluiten bij de sterk veranderende markt 
van recreatie en toerisme. De bezoekers vergaren 
voor een groot deel de toeristische informatie 
via internet en dit zal steeds meer toenemen.  
Wel blijft de behoefte om folders van toeristische 
bedrijven/activiteiten in te kunnen kijken en mee 
te nemen.

Ook zal Ruinerwold zich blijvend moeten presenten-
teren als actief dorp voor recreatie en toerisme met 
zijn  mooie overnachtingsmogelijkheden en enkele 
prachtige dagrecreatie bedrijven.  Verder zullen de 
dorpse activiteiten die worden georganiseerd door 
Tourist info Ruinerwold – de Perenbomenwandel-
tocht en de fiets-3 daagse - behouden moeten blij-
ven voor Ruinerwold en daar zijn we druk mee bezig.
Het grootste deel van de leden van Tourist Info 
Ruinerwold wordt gevormd door ondernemers 
uit Ruinerwold. Daarom is contact gezocht met de 
ondernemersvereniging “Ruinerwold Onderneemt” 
met de vraag of Tourist Info Ruinerwold opgeno-
men kan worden in “Ruinerwold Onderneemt”. Zij 
hebben hiermee ingestemd. 
De basis voor het toeristisch ondernemen wordt 
daardoor vergroot en ondernemers hoeven alleen 
lid te worden van Ruinerwold Onderneemt.  Verder 
kunnen bewoners die het belangrijk vinden dat 
Recreatie en Toerisme behouden blijft donateur 
worden van Ruinerwold Onderneemt. 

Wat gaat er nu gebeuren:
• De vereniging Tourist Info Ruinerwold wordt per 

1 mei opgeheven
• Het vertrouwde TIP kantoor naast de Karsten-

hoeve wordt per 1 mei gesloten
• Er komt m.i.v. 1 mei een folderpunt in de COOP 

met zowel gratis folders als betaalde informatie 
zoals b.v. wandel- en fietskaarten 

• Op toeristische bedrijven waar veel bezoekers 
komen worden folderpunten ingericht

• Het beheer van de site (touristinforuinerwold.nl) 
en de folderpunten gaat naar Ruinerwold Onder-
neemt

• Per 1 mei worden de toeristisch belangen door 
Ruinerwold Onderneemt vertegenwoordigd

Als er ondernemers zijn die lid willen worden van 
Ruinerwold Onderneemt kunnen zij zich aanmel-
den via het contactformulier van www.ruinerwol-
donderneemt.nl.  Als er mensen zijn die recreatie 
en toerisme een warm hart toedragen kunnen zij 
donateur worden en dit ook aangeven via het con-
tactformulier van www.ruinerwoldonderneemt.nl. 
We willen de leden/donateurs en anderen die zich 
ingezet hebben voor Tourist Info Ruinerwold, be-
danken voor de jarenlange inzet en steun.

Namens het bestuur van Tourist Info Ruinerwold,
Anna Rumph
Pien Buitink
Bert Bal

Glasvezel de Wolden
De pilot is bijna klaar. De laatste graaf- en aansluit-
werkzaamheden vinden daar plaats. De schouwers 
zijn aan de slag in Gebied 2: Ruinen, Ansen, Eursin-
ge, Echten. Een goed moment om niet alleen voor-
uit te kijken naar wat er in dat gebied allemaal nog 
moet gebeuren, maar ook om even terug te blikken 
op de gang van zaken in de pilot.

Eerst een terugblik
In het najaar van 2016 zijn de graafwerkzaamheden 
in het pilot-gebied begonnen. In de maanden daar-
na is er heel wat gebeurd. Goede dingen, maar ook 
minder goede dingen. Het aanleggen van glasvezel 
in het pilot-gebied is voor Glasvezel De Wolden een 
leerzaam proces geweest. Gelukkig waren de bewo-
ners van De Wolden ons behulpzaam met de nodige 
feedback. Bij deze onze dank daarvoor, dankzij u 
kunnen wij onze prestaties verbeteren!

Vertragingen
Om verschillende redenen is er in het hele proces af 
en toe een vertraging ontstaan. Eén van de vertra-



jaar 2020 nog maar 100 kg restafval per inwoner per 
jaar wordt ingezameld en dat 75% van al het afval 
gescheiden wordt ingezameld. Gemeente De Wol-
den wil haar inwoners bedanken voor de inzet die 
zij tonen om deze doelstellingen te realiseren.

Hoogste scheidingspercentage
In 2016 heeft de gemeente op verzoek van inwoners 
de ophaalfrequenties veranderd van de restafval-
container en de PMD-container (Plastic, Metaal en 
Drankenkartons). Dit nieuwe beleid is pas een half 
jaar onderweg maar levert nu al op dat er meer 
PMD ingezameld wordt. In 2015 werd er nog 17,8 
kilo ingezameld per inwoners per jaar en vorig jaar 
was dit al 30,3 kilo.

De afvalbeheerprestaties van de Drentse gemeen-
ten worden jaarlijks in beeld gebracht en vergele-
ken. Voor De Wolden in 2016 valt op dat: 
• De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is 

afgenomen van 239 kilo naar 199 kilo.
• Het afvalscheidingspercentage bedraagt 73%. 

Een toename van 6% ten opzichte van 2015. De 
Wolden heeft hiermee (samen met gemeente Aa 
en Hunze) het hoogste afvalscheidingspercentage 
van Drenthe.

• Volgens de sorteeranalyses zit in het aangeboden 
restafval nog 97 kilo aan herbruikbare grondstoffen 
en bestaat het overige deel uit 71 kilo ‘echt’ restaf-
val. Het overige deel bestaat uit 31 kilo grof restaf-
val dat bij de milieustraat wordt aangeboden.

Verdere verbetering in 2017
Omdat de wijzigingen in ophaalfrequenties voor 
restafval en de PMD-container pas halverwege 2016 
werden ingevoerd, is de verwachting dat de presta-
ties in 2017 een nog grotere verbetering zullen laten 
zien. Daarnaast is er ook nog ruimte voor verbete-
ring. Inwoners van De Wolden horen al bij de beste 
afvalscheiders van Drenthe, maar in het restafval zit 
nog ongeveer 97 kilo aan herbruikbare grondstof-
fen. Dit is bijna de helft van wat er nu nog verdwijnt 
in de grijze container. Er kan nog meer afval ge-
scheiden worden ingezameld.

Uw persoonlijke afvalkalender
Sinds 1 januari 2017 biedt de gemeente de afvalka-
lender aan via de AfvalWijzer. U kunt uw persoon-
lijke afvalkalender inzien via dewolden.nl/afval. Of 
u kunt de gratis AfvalWijzer app downloaden op uw 
smartphone of tablet. De app is geschikt voor Ap-
ple, Android en Windows. U kunt de app downloa-
den in de App Store, Google Play en Windows Store 
als u zoekt op ‘AfvalWijzer’.
In de app staan ook nog meer tips en informatie 
over het scheiden van afval.

gende factoren was de vorst, maar ook de enorme 
vraag naar glasvezel in China zat ons dwars. Chine-
se bedrijven kopen alle glasvezelkabel op de markt 
voor onze neus weg. Dat is ook de reden waarom u 
soms oranje of groene kabel uit de grond ziet ste-
ken, in plaats van onze huiskleur paars. We vinden 
doorwerken nu belangrijker dan de kabelkleur. Bin-
nen afzienbare tijd zal alles weer 100% paars zijn.

Huisaansluitingen
Ook bij de huisaansluitingen (HAS) en de aansluitin-
gen door de providers ging niet alles 100% vlekke-
loos. Dat komt omdat wij noodgedwongen de werk-
volgorde iets moesten aanpassen. Normaal wordt 
er eerst een POP geplaatst en wordt dan stervormig 
vanuit de POP gezien gegraven en aangelegd. Maar 
onze POPs werden met vertraging geleverd. Dat 
was een domper. Om toch vast iets te kunnen doen, 
zijn de graafploegen her en der aan het werk gezet 
om vast sleuven te graven en door tuinen te schie-
ten. Maar ja, daarna duurde het natuurlijk wel veel 
langer dan normaal voordat de kabeltjes die al zo 
knus tegen de gevel van de woning aan lagen, via de 
kabels in de straten, op de POP aangesloten konden 
worden. Onze welgemeende excuses aan de bewo-
ners van de pilot voor die soms erg lange wachttijd. 
We konden er niets aan doen, maar we kunnen ons 
wel voorstellen dat het frustrerend is als je elke dag 
die paarse kabel bij de voordeur uit de grond ziet 
steken en de huisaansluiting zo op zich laat wachten

Providers
Providers Stipte en Fiber zijn inmiddels ook begon-
nen met het aansluiten van hun klanten. Op dit 
moment zijn er ruim 600 aansluitingen gerealiseerd 
en er wordt verwacht dat dit getal als een van de 
helling afsuizende sneeuwbal zal gaan groeien.

Door bewoners, voor bewoners
Kortom: onze start in de pilot ging soms gepaard 
met horten en stoten (per slot van rekening zijn 
wij een bewoners initiatief, niet de geoliede aan-
legmachine van een professioneel bedrijf). Maar 
langzamerhand loopt de aanleg ook bij ons steeds 
gesmeerder. Mede dankzij de feedback van onze 
medebewoners, waarvoor onze dank!

Van Afval Naar Grondstof
Gemeente De Wolden wil zich inzetten om inwoners 
te stimuleren hun afval nog verder te scheiden. 
Dit doet de gemeente onder andere door mee te 
doen aan het programma Van Afval Naar Grondstof 
(VANG). Hierin staan de doelstellingen dat in het 



Tuinkring Ruinerwold bestaat 50 jaar. Reden voor een feest! Onder het motto ‘Feest in de Tuun’ is op 
zaterdag 13 mei 2017 een sfeervolle tuinmarkt bij Museumboerderij de Karstenhoeve.  
 
Voor alle basisschoolleerlingen is er een kleurwedstrijd: lever je feestelijke kleurplaat in tijdens de 
tuinmarkt bij de bestuursstand en maak kans op een leuk prijsje! 

 
Naam: …………………………………………………………………………………………………… Leeftijd: ….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………… Huisnummer: ……. 
School: …………………………………………………………………………………………………. Groep: …… 


