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Volgend nummer 
verschijnt 

31 mei
Kopij inleveren voor 26 mei 

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

Harm en Roelof21
j u n i

Op woensdagavond 21 juni 2017 treden Harm en 
Roelof  “oet Slien” op in de Karstenhoeve. Aanvang: 
20.00 uur.

30 jaar Harm en Roelof
In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende, pro-
beren Harm en Roelof één en ander te relativeren, 
op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en 
vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt U 
voorgehouden, maar op een Drentse manier: geraf-
fineerd, en niet platvloers, maar vol verbazing en 
herkenning over vanalles en nogwat.
Een voorstelling van Harm en Roelof is een heerlijk 
feestje van herkenning! Ook voor niet Drentstaligen!

Kaarten (á € 12,50 ) kunt u bestellen: telefonisch 
0522-481447 of via de mail info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21 
Ruinerwold.

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 mei 
a.s.. Eventueel kan vervoer geregeld worden. U kunt 
zich opgeven bij:

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

Gift van Stichting 
historie aan de 
basisscholen
Afgelopen week hebben de basisscholen in Ruiner-
wold het boek: In de stilte van de nacht, cadeau 
gekregen van de Stichting Historie Ruinerwold. 

De uitgave is mede mogelijk dankzij bijdragen van: 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Het Bur-
gerweeshuis Meppel, Ga creatief en Kringloop De 
Wolden. 



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 ” 

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

 ➜ 19 mei Mega Teenage Party m.m.v. DJ 
Johnny 500, aanvang 19.30 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 19 mei Rock and Roll m.m.v. DJ Ton Up, 
aanvang 21.00 uur café de Kastelein

 ➜ 20 mei Rock and Roll m.m.v. Rock a Billy The 
High Five Four, aanvang 21.00 uur café 
de Kastelein

 ➜ 22 mei Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 24 mei Perenbomenwandeltocht start 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 25 mei Buurtver.Oosteinde fietstocht voor 
leden en niet leden, start tussen 
13.00 – 14.00 uur Speel-en IJsboerderij 
de Drentse Koe

 ➜ 26 mei Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 27 mei OBS de Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 27 mei Boerendrokte  van 11.00 – 16.00 uur de 
Karstenhoeve

 ➜ 29 mei Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Budsdingehof

 ➜ 4 juni De Klok op zondag draait doooor, 
aanvang 21.30 uur Uitgaanscentrum 
De Klok

 ➜ 12 juni Buurtkamer, van 9.30 uur – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 14 juni De Woldklimmers Nationale 
Buitenspeeldag

 ➜ 17 juni OBS de Wezeboom, ophalen oud 
papier incl.textiel

Kerkdiensten  21 mei 2017
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W.H.D. Pastoor
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Vd Wetering
15.30 uur ds.  V Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.P. Vis

Kerkdiensten  25 mei Hemelvaartsdag
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds.  L. Sollie

Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur dhr. H. Feijen

Kerkdiensten  28 mei 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. G. Venhuizen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds.  De Haan
16.30 uur ds.  R.M. Meijer



Echtscheiding?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

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

06-83212071 •	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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



Kennismaking met de persoon achter het  
bedrijf

1. Stel uw bedrijf voor
Huys makelaars is een kleine franchise orga-
nisatie van 3 makelaars waar ik als zelfstandig 
makelaar aan verbonden ben. Het kantoor is 
in Hoogeveen gevestigd maar we werken ook 
vanuit huis en dat is voor mij de dr Larijweg 20 
in Ruinerwold. Het voordeel van meerdere col-
lega’s is dat we een groter netwerk hebben, de 
overheadkosten lager kunnen houden, overleg 
kunnen hebben en natuurlijk is het ook gezelli-
ger. Mijn specialisatie is het landelijk onroerend 
goed, waar we een speciale website www.huy-
senpaard.nl voor hebben, maar ook alle andere 
woningbouw in stad en dorp. Daarbij doe ik  
taxaties voor financiering.

2.  Hoelang ben u werkzaam in het bedrijf en 
hoelang bestaat dit al?

Ik ben sinds 2002 makelaar en werk ook sinds 
die tijd samen met mijn collega’s Jogchum van 
der Pal en Bert Jonkman

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

Inmiddels zijn we met 7 mensen werkzaam. 
Martine en Aniek regelen alles op kantoor en 
Yvonne en Laura helpen mee in de buiten-
dienst.

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

Het is natuurlijk enorm leuk om met heel veel 
verschillende mensen en situaties in aanraking 
te komen. Mijn werk is heel afwisselend. Het 
is daarbij nog extra leuk om het in zo’n mooie 
omgeving te doen. Ik kan enorm genieten als 

ik met mijn auto in deze prachtige tijd door 
het Drentse landschap rijd naar mijn volgende 
klant. Helaas hebben mensen niet altijd een 
vrolijke reden om hun huis te verkopen. Dat is 
dan weer de mindere kant.

5. Heeft u een leuke anekdote?
Er zijn zoveel anekdotes dat we wel eens zeg-
gen, later moet er een boek van komen. We 
moeten de privacy echter wel in het oog hou-
den en dat doen we dan ook.

6. Wat is uw hobby?
Mijn hobby paardrijden heb ik helaas een aantal 
jaren geleden op moeten geven. Wel vind ik het 
leuk om wandelingen te maken met de hond in 
en rond Ruinerwold. Hou ik van lezen en sport, 
met name voetbal kijken.

7. Wat zou u er graag bij hebben in Ruiner-
wold?

Ruinerwold is een leefbare gemeenschap waar 
gelukkig nog veel voorzieningen zijn. We zijn 
met een werkgroepje wandelen bezig meerdere 
wandelroutes rond Ruinerwold uit te zetten en 
aan te sluiten op het landelijk wandelnetwerk. 
Om Ruinerwold leefbaar te houden is het ook 
belangrijk het toerisme te blijven promoten. 

8. Hoe ziet u de toekomst?
Op dit ogenblik is de markt uitstekend zonder 
dat het oververhit is. We hopen dan ook dat het 
zo nog even doorgaat.

9. Aan wie geeft u de pen door?
Marketing & Communicatie| Ingrid Mascini. Net 
als mij lid van de vrouwelijke ondernemers de 
Wolden

geeft de pen door



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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 

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



Boerendrokte bij de 
Karstenhoeve
Waan je in 1920 en beleef het “drokke” 
boerenleven uit die tijd!!
Op zaterdag : 27 mei, 1 juli, 22 juli en 2 september 
2017 van 11.00 uur tot 16.00 uur wordt er druk ge-
werkt in en rond de boerderij, vergeten ambachten 
komen weer tot leven.
Museumboerderij de Karstenhoeve stamt uit de 
17e eeuw en is eeuwenlang bewoond geweest door 
een rijke boerenfamilie. Het prachtige voorhuis is 
grotendeels authentiek en ingericht alsof de boer 
elk moment kan binnenlopen. Zo is daar de keuken 
met zijn mooie schouw en antieke tegels, de weck in 
de kelder, en de chique pronkkamer en de opkamer. 
In het achterhuis vindt men niet alleen de veestal-
ling, maar ook de karnmolen, de gereedschappen 
en de koetsen van de boer. De Karstenhoeve is gele-
gen aan de karakteristieke 7 kilometer lange Dokter 
Larijweg  met zijn meer dan 1000 perenbomen.
Tijdens Boerendrokte ziet men hoe het vroeger 
toeging op de boerderij. Het werk is nooit klaar voor 
de meiden: er wordt gepoetst, genaaid, gekarnd 
en ook wordt er gebakken en gekookt.  Bezoekers 
kunnen proeven van ouderwetse gerechten die ter 
plekke in het ovenhuisje bereid worden. Ook de 
knechten hebben dagelijks werk zat!  De koets moet 
nog gerepareerd en opgepoetst worden ( want de 
boer wil zo weg ) , opoe zeurt en de TBC patiënt 
moet worden verzorgd. Als dan ook nog de negosie-
keerl, de kalverschetser en een stel ongure land-
lopers langs komen, is het een hele boerendrokte! 
Waan je in 1920 en beleef het mee!
Kinderen mogen helpen met de klussen, er is een 
ouderwetse speelhoek en er kan een ritje op de 
ponykar worden gemaakt.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold. 
Info: info@karstenhoeve.nl , telefoon: 0522-481447.

Dijkhuizenruntraining
Ook dit jaar organiseert loopgroep Ruinerwold 
(LGR’88) in de zomer de mogelijkheid om je voor te 
bereiden op de 5 of 10 kilometer van de Dijkhuizen-
run. 

Wat houdt het in? Op 13 woensdagavonden train je 
onder deskundige leiding met nieuwe en ervaren le-
den van de loopgroep. We starten om 19.00 uur op 
het plein voor het oude gemeentehuis bij de roton-
de. Inlopen doe je met alle LGRers. Daarna krijg je 
opdrachten op je eigen niveau. Eerst een uur, later 
misschien een half uur langer. Dit begint woensdag 
7 juni en gaat door tot de laatste woensdag voor 
de Dijkhuizenrun, dit jaar op zaterdag 2 september. 
Meer informatie is te vinden op www.lgr88.nl

Je kunt natuurlijk ook met deze training meedoen 
als je in de zomer je conditie op peil wilt houden of 
verbeteren. Iedereen is van harte welkom, ook als je 
een langzame loper bent en nog geen grote afstand 
kunt afleggen.

De kosten zijn €15, inclusief startnummer voor de 
Dijkhuizenrun. Dit bedrag kun je overmaken op de 
rekening van LGR’88: NL18 RABO 0371 802 768. Je 
kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar 
info@lgr88.nl met vermelding van je naam, geboor-
tedatum en telefoonnummer.

Beste Spekbraanders!
We zijn onlangs verhuisd naar Meppel na 40 jaar in 
Ruinerwold te hebben gewoond.
’n Hele tijd! En toch ook weer niet, omdat in Ruiner-
wold wonen zo bijzonder is. De rust met daarnaast 
enorm veel activiteit. Ruinerwold (de mensen!) is 
daarom ’n heel bijzonder dorp. 
We zijn u allen dankbaar voor de prachtige tijd, die 
we hier hebben gehad. Het gaat u goed!
Frank en Lineke Visser
Ex-Haakswold 2a

Buurtkamer in De 
Buddingehof
De Buurtkamer in dorpshuis de Buddingehof is er 
voor iedereen die graag meer contact wil met buurt- 
of leeftijdgenoten. Met het klimmen van de jaren 
dunt de kennissenkring vaak. Daardoor kunnen 
mensen vaker alleen zijn dan ze zouden willen. De 
Buurtkamer kan dan uitkomst bieden. De Buurtka-
mer is er iedere maandag van 9.30 – 11.30 uur. 
Er wordt gestart met koffie en thee en gezellig bij-
praten met elkaar. Na de koffie kan worden mee-
gedaan aan een activiteit waarbij rekening wordt 
gehouden met wensen van de bezoekers. 
Kom gerust eens een ochtend vrijblijvend koffie-
drinken en meedoen met een activiteit.
Activiteiten; 22 mei een spel ochtend, 29 mei iets 
maken voor Pinksteren. Op 5 juni i.v.m. Pinksteren 
is er geen Buurtkamer. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
buurtwerker Gina van den Berg, tel: 06-19514793



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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

altijd scherp!

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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



Café racers en Rock and 
Roll naar Ruinerwold
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei komt de caféracer 
club de “Roadrockers” i.s.m café de Kastelein weer 
naar Ruinerwold.
Ze overnachten op camping de Kalverhoek waar ze 
hun tenten opslaan.
Vrijdagavond is er een optreden van de rock and roll 
dj “Ton Up” uit Kampen. Hij heeft ook met Daniel 
Lohuis door Amerika getoerd.
Voor zaterdag middag is er een tourtocht naar het 
Harley museum van Max Middelbos in Raalte.
Zaterdag avond speelt in de kastelein de rock a Billy 
band “ high five four”.
De entree is gratis en het begint om 21.00 uur.

Wat is verdriet
Verdriet is; als je zo ziek bent en niemand meer 
herkent.
Verdriet is; als je je vrouw daar zo gesloopt ziet lig-
gen.
Verdriet is; als je haar ziet liggen met alle toeters en 
bellen.
Verdriet is; als daar je vrouw ligt waar je zo van 
houdt.
Verdriet is; als je denkt dat sommigen vrienden zijn.
Verdriet is; als je lichaam weer een stuk minder 
wordt.
Verdriet is; als je door je ziekte weer meer hulp 
nodig bent.
Verdriet is; alles bij elkaar is dit hartverscheurend.
Onthoudt één ding dorpsgenoten; gezondheid is al-
les, want alles wat je bezit op deze aarde is allemaal 
geleend.
Aan het einde is iedereen gelijk.

Henk en Klaasje Coeling

Verkeerexamens 
scholen De Wolden
De vrijwilligers van Veilig Verkeer De Wolden hebben 
de afgelopen weken hun medewerking verleend 
aan de verkeersexamens voor de scholen in De Wol-
den. In totaal namen 241 kinderen uit de groepen 
7 of 8 deel aan dit examen. Van 6 scholen slaagden 
alle kinderen in een keer. Van de overige 8 scholen 
hebben 10 kinderen (4,15%) het examen over moe-
ten doen, maar ook zij zijn alsnog geslaagd. Vorig 
jaar slaagden van de 220 kinderen er 211 (4,5%) in 
een keer en de overige 9 na een herexamen. De leer-
lingen konden het examen oefenen via de verkeers-
educatielijn van VVN Nederland.

Wever& Co wonen is 
vernieuwd en dat gaan 
we vieren! 
De afgelopen maanden hebben wij onze collectie 
uitgebreid. Naast de bekende prachtige banken 
en heerlijke stoelen, hebben we onze woonwinkel 
aangevuld  met nog meer banken en stoelen, fan-
tastische kussens, fijne plaids, bijzondere lampen, 
stoere potten en vazen prachtige zijden bloemen 
en houten tapasplanken. Wever& Co is hiermee een 
leuk adres voor mooie lifestyle accessoires voor je 
eigen woonkamer... of als verrassend kado.

Voor een sfeervol landelijk interieur met een stoere 
moderne twist kun je bij ons terecht. Natuurlijk 
geven we ook persoonlijk advies op maat, Voor 
de inrichting van het complete plaatje kunnen we 
samen om tafel gaan om een nieuwe look voor je 
woonkamer of woonkeuken vorm te geven.

Vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei ben je van harte 
welkom om onze collectie te komen bekijken,er 
staan borrels& bites klaar.

Vrijdag 19 mei 12:00 uur - 21:00 uur en
Zaterdag 20 mei 12:00 uur - 17:00 uur

Annemarie Kremer van ‘Natuurlijk Annemarie’ 
komt langs voor advies over het gebruik van zijden 
bloemen en Simone Koekoek van Moonart vertelt 
over haar bijzondere lampen en tapasplanken die 
exclusief bij Wever en Co te koop zijn.

Alleen dit weekend profiteer je van de volgende 
acties:
• 10% korting op alle woonkussens.
• 50 euro aan gratis accessoires uitzoeken bij aan-

koop van een bank.
• Gratis eetkamerstoel bij aankoop van 6 stoelen 

of 15% korting bij aankoop van 4 stoelen.
• Elke bezoeker maakt dit weekend kans om voor 

100 euro kussens uit te mogen zoeken!

Kom je ook? Wij kijken ernaar uit!
Alex en Ageeth Wever



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adverteren?
www.optwold.nl

Twee Recht Twee Averecht 
in de Karstenhoeve!!

De voorstelling van  
2 Recht 2 Averecht op  

vrijdag 19 mei a.s. in Museumboerderij 
De Karstenhoeve is 

uitverkocht!

 

                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 19 mei 
 
 
 
 Zat: 20 mei 

                    
 

                                                                                                  
                                                               
     Aanvang 21.00uur, entree gratis 
      

                               



 Is dat nu wel zo? Helpt ontkennen, terecht of ten 
onrechte of maakt het de zaken alleen maar in-
gewikkelder? Waarom ontkennen we ? Het meest 
voor de hand liggende antwoord is dat we echt 
niet gedaan hebben waar we van verdacht worden. 
Een andere mogelijkheid is dat we hopen de dans 
te ontspringen vanwege de kans op straf of andere 
onaangename gevolgen. Een derde mogelijkheid is 
dat we iets gewoon niet waar willen hebben: er is 
een ongeluk gebeurd met ernstige gevolgen, ie-
mand is plotseling ziek geworden, het bedrijf waar 
we jarenlang hebben gewerkt is failliet gegaan. We 
willen het niet geloven en  daarom ontkennen we 
het.
 
Het kan ook zijn dat iets onwaarschijnlijk is maar 
dat de werkelijkheid in strijd is met wat we eigenlijk 
dachten en hoopten. Eeuwenlang ging men er in 
kerkelijke en wetenschappelijk kringen van uit dat 
de aarde een plat vlak was en hoogstens een beetje 
bol. Maar toen de Portugese ontdekkingsreiziger 
Fernando de Magalhaes er in 1522 in slaagde de 
eerste reis rond de wereld te maken was dat van-
zelfsprekend niet vol te houden. Overigens heeft  
De Magelhaes die reis zelf niet overleefd, maar er 
is wel een zeestraat naar hem genoemd. Die ligt 
bij Vuurland,  aan het uiterste zuidpuntje van Zuid 
Amerika, en vormt  de scheiding vormt tussen de 
Atlantische Oceaan en de Stille Zuidzee, of wel de 
Grote Oceaan. Zo’n dertig jaar eerder had Colum-
bus al bewezen dat er land was aan de andere kant 
van al dat water. Maar de paus moest er aan te pas 
komen –  bijna een eeuw later ! – om vast te stel-
len  dat de zogenaamde “roodhuiden” die daar 
woonden toch mensen waren die voor de zending 
in aanmerking kwamen. Nou, dat hebben ze gewe-
ten, tot op de huidige dag. Kenmerkend was dat 
men toen niet wilde geloven dat er ook niet-blanke 
mensen bestonden. De eenvoudige oplossing was 
te ontkennen dat die rare kerels met hun onver-
staanbare taaltje, zonder fatsoenlijke kleren maar 
met zonderlinge gebruiken ook mensen konden 
zijn. Dat idee is eigenlijk de grondslag voor slavernij: 

mensen zijn blank en als je niet blank bent ben je 
dus geen mens. In economisch opzicht kwam dat 
ook goed uit ! 

Misschien lachen we er om, maar dan vergeten we 
dat tot aan de dag van vandaag nog talloze men-
sen zijn die de klimaatveranderingen ontkennen. 
Sterker nog: in verschillende Europese landen is het 
streng verboden de gruwelen van de Holocaust te 
ontkennen: de massamoord van miljoenen mensen 
in de Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Bij een patiënt is een dodelijk ziekte 
vastgesteld maar het kan toch niet waar zijn  dat hij 
nog maar een paar maanden te leven zou hebben? 
Zo zijn er ontelbare voorbeelden van zaken die we 
niet willen geloven en die we daarom ontkennen. 
Geloven begint waar weten ophoudt en dat is al 
heel gauw. Dat kan  heel bedreigend zijn want het 
is bij voorbeeld een doodgriezelig idee dat we als 
mensheid maar een heel klein clubje zijn dat op een 
onnoemelijk klein  brokje graniet met wat water en 
metalen door de onmetelijke ruimte vliegen, zonder 
duidelijk aanwijsbare richting of bedoelingen. Daar 
valt niet mee te leven en daarom gaan we op zoek 
naar verklaringen en we bouwen hele stelsels van 
levensbeschouwelijke aard die zin geven aan ons 
bestaan en de samenhang van de dingen duidelijk 
maken. Natuurlijk krijgen we te maken met feiten 
die niet kloppen met onze opvattingen maar die 
ontkennen we dan of we geven er een draai aan 
waardoor het toch wel weer een beetje past. Vroe-
ger zetten we mensen op de brandstapel omdat ze 
andere ideeën  verkondigden en ontkenden wat 
officieel gangbaar was, nu maken we hen een kopje 
kleiner of sluiten hen op in gevangenissen. Voor 
wie de macht heeft is ontkenning van de denkwe-
reld van andersdenkenden een manier om aan de 
macht te blijven, De kranten staan er vol van. 
Nou ja, het is een langdurig leerproces dat we din-
gen niet moeten ontkennen alleen maar omdat we 
ze niet begrijpen.
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN 

Of we tot een vaste kijkersgroep behoren of alleen maar nu en dan,  we zien allemaal wel eens een mis-
daadfilm op televisie of misschien in de bioscoop. Het patroon is bekend: er wordt iemand vermoord, er 
is een kolossale hoop geld gestolen of allebei. Er is of er zijn een of meer verdachten maar die ontkennen 
natuurlijk want anders zou de film veel te gauw zijn afgelopen. Het is voor iedereen duidelijk hoe de vork 
aan de steel zit en wie de dader is. Er is echter een slimme rechercheur die  iemand anders verdenkt maar 
ook die ontkent iets met het gebeuren te maken te hebben. Maar de slimme rechercheur weet iets wat je 
als kijker niet weet, of hij vindt of hoort iets en daarmee wordt dan het wettig en overtuigend bewijs gele-
verd dat de slimme gelijk heeft. Gelukkig maar. Het feitelijk vervolg van de behandeling van de rechtszaak 
is meestal een onderwerp voor een ander soort films van vooral Amerikaanse bodem.  Dezelfde opzet vind 
je terug in boeken, detectives geheten, en ook dan loopt het allemaal goed af. De (sympathieke) onschul-
dige verdachte blijkt lelieblank te zijn en de boef verdwijnt in het gevang. Mooi zo. Ontkennen heeft dus 
niet geholpen ! Het recht heeft gezegevierd.

Ontkennen



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 15 mei t/m zondag 21 mei 2017. Week 20. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

MAX. 8 
STUKS
PER KLANT

8.788.788. 5.997.387.387.

Senseo of Douwe  
Egberts aroma rood 

ko�epads
2 zakken à 20/36 pads 

alle combinaties mogelijk 2
STUKS

7.777.777. 5.18
PICK & MIX
Maggi roerbaknoedels, -pasta,  
ovenschotel, braadstomen,
dagschotel of wraps
3 zakjes à 23-187 gram of 3 pakken à 156-198 gram
alle combinaties mogelijk

2+1 GRATIS*
bijv. 3 pakken wraps tandoori

Heineken bier
krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
KRATTEN
PER KLANT

15.499.99

0.99
Lay’s Superchips, Cheetos,  
Nibb-It, Chipito, Spinners,  

Ringlings of Deep Ridged
zak 110-215 gram

1.041.041.
1.291.291.

7.387.387. 3.-4.904.904.

Dr. Oetker  
Ristorante 

pizza
alle combinaties mogelijk 2

STUKS

2 STUKS

Mandarijnen
net à 750 gram

witte pitloze druiven
bak 500 gram

mango per stuk
alle combinaties mogelijk

4.784.784. 3.-3.98

witte pitloze druiven

TIP

Maak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  MMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  MMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  aMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  aMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  kMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  kMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  hMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  hMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  eMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  tMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  sMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  nMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  iMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  iMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  jMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  jMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  iMaak het snijden van de mango  jMaak het snijden van de mango  iMaak het snijden van de mango  Maak het snijden van de mango  iMaak het snijden van de mango  jMaak het snijden van de mango  iMaak het snijden van de mango  
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OP=OP

2 STUKS2.99

Vers uit  Vers uit  
eigen oven!eigen oven!

Molenbrood Molenbrood 
vloerbrood
spelt, donker spelt, biologisch donker  spelt, donker spelt, biologisch donker  
of licht meergranen
heel brood

half brood van 1.35 voor 1.05 2.2.59592.592.2.592. 1.99

2 STUKS

Alle Vivera 
vleesvervangers*

2 pakjes à ca. 500 gram 
alle combinaties mogelijk

6.006.006. 3.-3.983.983.
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GRATIS
HOTELVOUCHER BIJ € 25,-   * *   OF 
MEER AAN BOODSCHAPPEN
** Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen 
(rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen,  babyvoeding tot 1 jaar, 
geneesmiddelen, postzegels,  loten en telefoonkaarten). 

GENIET VAN KORTING OP EEN HOTELOVERNACHTING

EVEN 
HELEMAAL

HOTEL
DEBOTEL!

KoetsierKoetsierKKoetsierKoetsieroKoetsierKoetsiereKoetsierKoetsiertKoetsierKoetsiersKoetsierKoetsieriKoetsierKoetsiereKoetsierKoetsierrKoetsier
HaHaHHaHaaHavevevvevevveveeveveevelterweg 3, Ruilterweg 3, Ruillterweg 3, Ruilterweg 3, Ruitlterweg 3, Ruilterweg 3, Ruielterweg 3, Ruilterweg 3, Ruirlterweg 3, Ruilterweg 3, Ruiwlterweg 3, Ruilterweg 3, Ruielterweg 3, Ruilterweg 3, Ruiglterweg 3, Ruilterweg 3, Rui3lterweg 3, Ruilterweg 3, Rui,lterweg 3, Ruilterweg 3, RuiRlterweg 3, Ruilterweg 3, Ruiulterweg 3, Ruilterweg 3, Ruiilterweg 3, Ruinenenneneeneneenerwoldrwoldrrwoldrwoldwrwoldrwoldorwoldrwoldlrwoldrwolddrwold
0522-2390522-23900522-2390522-23900522-2390522-23950522-2390522-23920522-2390522-23920522-2390522-23920522-2390522-23920522-2390522-239-0522-2390522-23920522-2390522-23920522-2390522-23930522-2390522-23990522-2390522-23990522-2391111111111111111
Koetsier.ruKoetsier.ruKKoetsier.ruKoetsier.ruKKoetsier.ruKoetsier.ruoKoetsier.ruKoetsier.rueKoetsier.ruKoetsier.rutKoetsier.ruKoetsier.rusKoetsier.ruKoetsier.ruiKoetsier.ruKoetsier.rueKoetsier.ruKoetsier.rurKoetsier.ruKoetsier.ru.Koetsier.ruKoetsier.rurKoetsier.ruKoetsier.ruuKoetsier.ruineineiineinenineineeinerworworrworwowrworwoorwoldldlldlddld@coop.nl@coop.nl@@coop.nl@coop.nlc@coop.nl@coop.nlo@coop.nl@coop.nlo@coop.nl@coop.nlp@coop.nl@coop.nl.@coop.nl@coop.nln@coop.nl@coop.nll@coop.nl@coop.nll@coop.nl



Opening nieuwe 
museumseizoen 30 april 

Zondagmiddag 30 april 2017 is het nieuwe mu-
seumseizoen geopend. Na een welkomstwoord 
en inleiding door voorzitter Jan van Calker werd 
door beheerder Petra Nieuwenhuis een toelichting 
gegeven op de nieuwe expositie van Pochen en 
Pronken. Een expositie met kleding en sieraden van 
vroeger, vooral aan de sieraden kon men zien met 
wie men te maken had, arm of rijk. Wie geld had 
mocht er graag mee pronken! Hierna volgde een 
mooie uiteenzetting over letterlappen door Rinske 
Krale, voorzitster van de vereniging Merkwaardig. 
Op de zolder van de museumboerderij bevindt zich 
een collectie merklappen, borduur- en letterlappen 
, waarmee de meisjes vroeger hun uitzet verfraai-
den. Frens Karsten nam als laatste het woord, hij 
vertelde vergezelt van enkele prachtige anekdotes 
over het nieuwe evenement “Boerendrokte” welke 
zal plaatsvinden op zaterdag 27 mei, 1 juli, 22 juli en 
2 september.

Het museum is weer geopend voor bezoekers dins-
dag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Fietstocht 
Hemelvaartsdag  
25 mei 2017
Ook dit jaar organiseert de Buurtvereniging Oost-
einde weer een fietstocht op Hemelvaartsdag. 
Deze tocht begint bij Speel- en IJsboerderij de 
Drentse Koe aan de Wolddijk. Leden en niet leden 
van de buurtvereniging mogen aan deze prachtige 
fietstocht deelnemen. 
Zoals gebruikelijk voert de tocht over rustige wegen 
en (fiets) paden. 

Dit jaar gaat de tocht in zuidelijke richting eerst 
langs zwemplas Engelengaarde en dan richting 
Meppel en de Wijk.   
Nabij de Wijk is de pauze tijdens de fietstocht ge-
pland. De lange route gaat vervolgens richting de 
Zwarte Dennen en over IJhorst en de Wijk weer te-
rug naar Oosteinde. Ook dit jaar is het volgens ons 
weer gelukt om fietspaden in de route op te nemen 
waar de meeste mensen nog niet zijn geweest. 

De tocht, waarbij het grootste gedeelte over fietspa-
den gaat, voert u door de landerijen, de bossen en 
de heide.
Vergeet dus niet het picknickkleed mee te nemen 
zodat je kunt genieten van de mooie natuur. 
Het einde van de fietstocht is bij de ijsboerderij. Hier 
kunnen de deelnemers een gratis consumptie nut-
tigen. 

Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.00 uur. De 
afstanden zijn ongeveer 25 en 40 km. 
De kosten bedragen voor leden € 1,= en voor niet 
leden € 3,=.

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten!

Jona in de Polletuin
De Bijbelse Jona moet van God slecht nieuws naar 
Ninevé brengen. De stad zal worden vernietigd. Ge-
lukkig loopt het komische verhaal van deze onheils-
profeet heel anders dan je zou denken. Niet alleen 
verdwijnt hij korte tijd in een grote vis, maar zijn 
boodschap brengt wonder boven wonder verande-
ring. Op zondagmiddag 28 mei 15.00u komt ‘Jona’ 
naar de Polletuin (Haakswold 33). 

Bij een gratis kopje koffie en een plakje cake horen 
we hoe hij vandaag met zijn humoristische verhaal 

iets te zeggen heeft in onze wereld die aan alle kan-
ten bedreigd wordt. 

Verteller/Jona in dit mini-theater is ds. Roelof 
Kloosterziel; piano: Harmke Kloosterziel-Smit. Vrij 
entree (vol is vol). Drankjes na afloop zijn voor eigen 
rekening.



Kios wint door goede 
eerste helft 
Vandaag moest Kios 1 aantreden in Leiden tegen 
KZ Danaïden. Het gat tussen beide was vooraf-
gaand 8 punten. Kios kon zich bij winst definitief 
veilig stellen en vol gaan richten op een misstapje 
van de koplopers. 

Onder winderige omstandigheden begon de strijd 
tussen de Spekbraanders en blauw/zwarten. De 
thuisploeg opende de score, maar het was wel 
direct duidelijk waarom het verschil in stand tus-
sen beide zo groot is. Kios had een hoger tempo en 
was in de afronding scherper. Verdedigend werden 
de speerpunten van KZ lam gelegd. Hierdoor kon 
Kios meteen het heft in handen nemen en liep het 
uit naar een 1-3 voorsprong. Met 2-7, 3-9 en 4-10 
kon het naar hartenlust aanvallen en was de druk 
er al gauw af. De Spekbraanders waren gewoon een 
maatje te groot. Met name het lengte verschil bij de 
heren zorgde voor veel aanvallende rebounds. 

Kansen uit de tweede bal werden vakkundig af-
gemaakt aan het einde van de 1ste helft en Kios 
cruisde naar een 5-15 ruststand. 

Trainer Adri Kok hamerde er op om deze lijn door te 
zetten. Maar dan moet die bal er wel in vallen. Want 

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 4 van de bridge-
club Ruinerwold, van maandag 1 mei 2017.

Lijn A
1 J de Boer & G Wassing 66,17%
2 H Reinders & G Scheper 60,92
3 H & R Kuik 56,09
4 J Bennink & L Drost 56,00
5 R v Ommen & M Velthuys 54,92
6 R Nijland & J Schuphof 52,83
7 L Krapels & J Mansier 48,42
8 H & P Bennink 45,92
9 T ten Heuvel & A Kreulen 41,92
10 O Hobma & J Vedder 40,75
11 E v’t Rood & E Wienen 40,00
12 H Tissingh & J Koops 35,92

Lijn B
1 J Klomp & L Veen 62,35%
2 W & A Flier 59,63
3 H & H Hauwlo 59,39
4 D & M Geel 51,13
5 W Niemer & A Ridderman 50,61
6 M Blaauw & K Scheper 50,17
7 H Turksma & R Lubach 48,91
8 I & L vd Molen 48,29
9 J Inberg & K Tissingh 47,65
9 R Knippels & R Pijper 47,65
11 L Boerhof & M Brals 40,61
12 G Benak & M Vedder 35,00

Leeg lijkt de leegte 
Leeg lijkt de leegte
in de verte
zingt een vogel

Langzaam priemen
de eerste zonnestralen
door de nevel

Lichtgroene bomen
met tere takken
omlijsten mijn blik

Een duif versterkt 
met zijn roep
de ruisende rust

Stil 
slinkt 
de stilte

© Gerdina, www.gerdina.nl

dat was het probleem in de tweede helft. Aanval-
lend creëerde de Eismann/Ensing équipe vele kan-
sen, maar vergat het de bal door de korf te schieten.
 
Door wel goed te blijven verdedigen kwam KZ ook 
niet terug in de wedstrijd. Kios bleef de dans leiden 
met 7-17, 10-18 en 12-19. Hierdoor zag trainer Kok 
de mogelijkheid om Frank Wagter in te brengen 
voor Rogier Nijdam. Frank zorgde weer wat voor 
nieuw elan en snelheid in het vak. Kios won door 
vooral een goede 1ste helft met 14-22. 

Scores: Martijn Ziel en Judith Nijdam beide 5x, Ja-
nita Zantinge 4x, Rogier Nijdam 3x, Hilde Tabak en 
Luco Zantinge beide 2x en Janneke de Lange 1x. 



Pilot klaar of niet klaar?
In de laatste nieuwsbrief van Glasvezel De Wol-
den meldden wij dat de pilot op een haar na klaar 
was. Dat ging voornamelijk over de civiele gedeel-
te van de aanleg, dus het graven en dergelijke. 
Ook noemden wij de redenen voor de opgetreden 
vertragingen: vorst, materiaalschaarste en an-
dere onvoorziene omstandigheden.

Wat betekent dit voor de bewoners van 
het pilot-gebied?
Er vinden vrijwel geen graafwerkzaamheden voor 
de aanleg meer plaats. De glasvezelkabels zijn nu 
overal iin de grond gelegd, door de tuinen gegraven 
of geschoten en de kabel ligt overal voor de gevel, of 
al in huis. Waar de kabel nog tegen de gevel aan ligt, 
ploft eerdaags een brief in de brievenbus met een af-
spraak voor de HAS, de HuisAanSluiting. In die brief 
staat een inlogcode waarmee de afspraak beves-
tigd of gewijzigd kan worden. Wie geen toegang tot 
internet heeft, kan ook zelf bellen met het bedrijf dat 
de monteurs uitstuurt en dus ook inplant (Teltec, tel. 
nr. 0548-545022) als de afspraak bevestigd of verzet 
moet worden. U ontvangt deze brief ongeveer drie 
weken voordat de huisaansluiting wordt uitgevoerd. 
Nog net op tijd om een abonnement af te sluiten en 
de 400 euro activatiekosten te vermijden!

Huisaansluiting
De kabel die nog voor de gevel ligt, wordt bij de 
huisaansluiting naar binnen gebracht, precies zoals 
u dat heeft afgesproken met de schouwer. Het 
kastje met de glasvezelaansluiting wordt gemon-
teerd en er wordt gecontroleerd of de verbinding 
in orde is. De monteur meldt uw aansluiting af in 
het systeem van de aannemer en die meldingen 
worden doorgegeven aan de providers. Uw provider 
neemt dan contact met u op voor de laatste fase 
van uw aansluiting: de montage van het modem. 

Laatste fase
Uw provider neemt contact met u op, via mail, een 
brief of een telefoontje en spreekt met u af wan-
neer de monteur langs komt voor de installatie 
van het modem. En dat is de laatste stap die u nog 
scheidt van het gebruik van supersnel internet, van 
het genieten van haarscherp televisiebeeld en van 
kraakhelder bellen.

Vragen?
Met vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen 
met de vrijwilligers van Glasvezel De Wolden. Maar 
bij vragen over het modem, het internet (snelheid, 
wifi), de televisieontvangst of het bellen, kan alleen 
uw provider u verder helpen. In die gevallen is het 

dus verstandig om eerst contact op te nemen met uw 
provider. Mocht u wel wat hulp kunnen gebruiken op 
computergebied, dan is misschien de Sleutelstudent 
een goed idee. Een bedrijf van jonge inwoners van 
De Wolden die voor zeer schappelijke tarieven hulp 
bij alllerlei computerproblemen verlenen. U vindt 
Sleutelstudent op  www.sleutelstudent.nl. 

Meer informatie
Mocht u meer informatie willen, neem dan eens 
een kijkje op www.glasvezeldewolden.nl En vergeet 
vooral niet: wie geen 400 euro activatiekosten wil 
betalen, moet vóór de huisaansluiting een abon-
nement afsluiten. Tip: er zijn abonnementen die per 
jaar minder kosten dan de activatiekosten! Meteen 
afsluiten? Ga naar www.glasvezeldewolden.nl/ja

vriendelijke groet
Communicatieteam Glasvezel De Wolden

Vrouwen van Nu 
Excursie naar de Koloniehof in 
Frederiksoord
 11 dames gingen 19 april met de culturele com-
missie van de Vr. van Nu Ruinerwold  naar de Kolo-
niehof in Frederiksoord. Wij werden hartelijk  ont-
vangen door Dhr. Jan Jansen die deze middag onze 
gids was.   Jan  vertelde enthousiast  en liet ons de 
geschiedenis  zien  en horen van het ontstaan van 
de Maatschappij.
Johannes van den Bosch, geboren in Herwijnen in 
1780 kreeg als kind  de kans om naar school te gaan 
maar wilde niet. Hij wilde als  soldaat naar Indië, 
kwam terug als een schatrijk generaal. Bij terug-
komst wilde hij wat  aan het armoede probleem 
doen. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadig-
heid opgericht. In 1818 had de vereniging 20.000 be-
talende leden. Voor 1.700 gulden kon de Maatschap-
pij 16 jaar voor een gezin met 4 kinderen zorgen.
Van de koning kreeg hij de vrije hand. Zo kocht Johan-
nes van den Bosch  530 ha woeste grond en bouwde 
er huisjes.  In totaal had de Maatschappij van Wel-
dadigheid  435 huisjes met elk 3 ha grond. Johannes  
legde alles in rechte lijnen  vakken,  aan.  Alle huisjes 
waren gelijk ingericht opdat er geen verschil zou 
zijn, ook de kleding was gelijk. Zijn doel was de arme 
mensen werk, scholing en zorg te geven. De nieuw 
opgerichte leefgemeenschap kende zijn eigen voor-
zieningen, die heel bijzonder waren in die tijd. Met de 
leerplicht vanaf 1819, verplicht ziekenfonds en oude-
renzorg liep men ver vooruit op de landelijke ontwik-
kelingen. De arme gezinnen, paupers,  kwamen uit het 
westen. Door op de boerderijen te werken  konden ze 



Werkzaamheden 
op begraafplaats 
Blijdenstein
De gemeente gaat op de begraafplaats Blijdens-
tein in Ruinerwold vanaf 15 mei beginnen met 
het vervangen van de verharding. Het hoofdpad 
wordt opnieuw geasfalteerd en de zijpaden worden 
voorzien van klinkers. Ook de bestrating rondom 
de urnenmuur wordt vernieuwd. De berging op de 
begraafplaats wordt gesloopt vanaf 11 mei omdat 
deze in slechte staat verkeert. De spullen uit deze 
berging komen op de zolder in het onderkomen van 
de beheerder. In het najaar worden nog een aantal 
plantvakken voorzien van nieuwe beplanting. Heeft 
u vragen dan kunt u contact opnemen met de ge-
meente de Wolden, telefoonnummer 14 0528.
Dit is een bericht van Dorpsbelangenvereniging Ruiner-
wold/Berghuizen. Volg ons ook op Facebook en Twitter 
of mail naar info@dbvruinerwoldberghuizen.nl.

Onthulling monument
Aan de Hardenweg, op de plek bij Ruinerwold 
waar in 1943 een bommenwerper werd neerge-
schoten, werd 3 mei een monument onthuld.

Albert Boverhof, Egbert Wever en Frans Bork 
vormden een werkroep voor de oprichting van 
het monument. Ze vinden dat de gedenksteen het 
verhaal compleet maakt en de zeven omgekomen 
bemanningsleden eert. Boverhof: ‘Jarenlang was 
er nauwelijks iets bekend over de Halifax II-bom-
menwerper die hier was neergeschoten door de 
Duitsers. Aanvankelijk wist men niet eens dat er 
zeven mannen waren omgekomen. Er waren zes 
lichamen geborgen, maar in een bommenwerper 
van dat type zitten altijd zeven mannen. Veel later 
is pas bekend geworden dat de zevende man onder 
de vleugel van het vliegtuig begraven is.’
Het monument attendeert voorbijgangers op de 
gruwelijke crash en draagt op die manier bij aan het 
‘nooit vergeten’ van de Tweede Wereldoorlog. Op 
de begraafplaats bij Blijdenstein zijn de zes gevon-
den bemanningsleden begraven en de gedenksteen 
verbindt die twee plaatsen met elkaar. De steen 
krijgt een plaats aan een bossingel, goed zichtbaar 
vanaf de weg, en vertelt voorbijgangers dat de Hali-
fax is neergestort op het tegenoverliggende perceel 
op ongeveer 290 meter vanaf het monument. De 
namen, functies en leeftijden van de bemanningsle-
den staan erop en die opsomming wordt afgesloten 
met de zin: ‘Zij gaven hun leven voor onze vrijheid’. 
In het toestel zaten zes Britten en een Canadees, 
tussen de 20 en 23 jaar oud.

in hun onderhoud voorzien. De mensen hadden 1 vrije 
dag, de zondag, na de verplichte kerkgang. 
Ongeveer 70 procent van de bewoners ontwor-
stelden zich aan hun armoede en keerden kansrijk 
terug in de gewone maatschappij. De Maatschappij 
van Weldadigheid bestond uit 7 koloniën, waarvan 
2 straf koloniën,  Ommerschans en Veenhuizen.
Na dit verhaal kregen we een rondleiding door het 
museum en op het terrein waar een schooltje, en 
een huisje staan. Daarna een rit met de kolonie-
tram en onze gids. We gingen  langs o.a  huisjes, 
grotere boerderijen,  winkel, scholen , kerken, en  
het rusthuis. Ook zagen we de nieuw gebouwde 
koloniehuisjes. Een  prachtig , uniek gebied met een 
boeiende geschiedenis . Johannes van de Bosch, 
een man met een bijzondere missie heeft veel voor 
velen betekend. Wij kunnen daar nu nog van genie-
ten. In 2018 hopen ze definitief de status van We-
relderfgoed van Unesco te krijgen.

Boverhof is één van de schrijvers van een boek over 
de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeen-
te Ruinerwold en sprak met diverse mensen die 
bij de crash waren. ‘Een belangrijke getuige is Jan 
Postema, die ongeveer twee jaar geleden de Stich-
ting Historie Ruinerwold benaderde omdat hij zijn 
verhaal wilde delen. Hij heeft destijds in opdracht 
van de Duitsers het gat dicht gegooid waar het 
zevende bemanningslid lag. Postema is nu 92 jaar 
oud en wilde na al die jaren zijn hart luchten.’ In het 
verleden werden al een restanten van het vliegtuig 
gevonden, die door Defensie zijn verzameld en on-
derzocht. De vleugel en het zevende bemanningslid 
moeten er volgens velen echter nog liggen.
De steen wordt morgen onthuld door Patricia Anne 
Newby, dochter van één van de bemanningsleden, 
en haar halfbroer Paul Skelly. Patricia was drie 
maanden oud toen haar vader Philip John Green-
mon het leven verloor in Ruinerwold. Ook de na-
bestaanden van het Canadese bemanningslid zijn 
van plan om de onthulling bij te wonen. Een aantal 
nabestaanden heeft de plek al eens eerder bezocht.
Boverhof, Wever en Bork prijzen de saamhorigheid 
in Ruinerwold ten aanzien van dit monument. ‘Alles 
is door middel van sponsoring tot stand gekomen’, 
vertelt Boverhof.  Het boek ‘In de stilte van de nacht’ 
werd woensdagavond gepresenteerd in dorpshuis De 
Buddingehof. Het bevat een hoofdstuk over de crash, 
dat voor de nabestaanden is vertaald in het Engels.
Bron: http://www.dasmooi.nl/nieuws/52084/eerbe-
toon-voor-geallieerden-in-ruinerwold/



Bloedstollende 
workshop in 
Bibliotheken De Wolden
Spannende Boeken Weken 9 t/m 25 juni
In het kader van de Spannende Boeken Weken or-
ganiseren de bibliotheken in De Wolden ‘bloedstol-
lende’ schrijfworkshops. Mensen die altijd al een 
spannend (kort) verhaal wilden schrijven, kunnen 
meedoen aan de schrijfworkshop van Marja West. 
Marja leert de deelnemers de do’s en don’ts. Op-
bouw, personages, dialoog, spanningsboog, alles 
komt aan bod in deze drie uur durende workshop.

Spannende Schrijfwedstrijd
Bibliotheken, het Algemeen Dagblad en Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 
(CPNB) slaan de handen ineen voor de Spannende 
Schrijfwedstrijd. Op zaterdag 3 juni staat er in het 
Algemeen Dagblad een oproep om een spannende 
vakantieverhaal van maximaal 1000 in te sturen. 
De schrijvers in spé die met hun korte verhaal kans 
willen maken in de landelijke Spannende Schrijf-
wedstrijd van het Algemeen Dagblad, CPNB en 
bibliotheken krijgen na afloop van de workshop van 
Marja West redactie en feedback op hun verhaal!

Bloedstollende workshops
De workshop start om 19.00 uur en duurt tot 
22.00  uur:
Donderdag 18 mei Bibliotheek Ruinerwold
Deelname is € 10,- voor bibliotheekleden en € 15.- 
voor niet-leden. Opgave via de plaatselijke biblio-
theek.

Zomertraining voor 
jonge hardlopers
Voor het vierde jaar organiseert loopgroep Ruiner-
wold (LGR’88) een zomertraining voor jonge hardlo-
pers. Wil je kennismaken met de hardloopsport? Of 
je conditie op peil houden tijdens de zomerstop van 
de voetbal of de korfbal? Of wil je je goed voorberei-
den voor de Dijkhuizenrun op zaterdag 2 septem-
ber? Welke reden je ook hebt, dit is een mooie gele-
genheid voor hardlopers van 8 tot en met 13 jaar.
De training wordt gehouden op woensdagavonden 
van 18.00 tot 18.45 uur, op het korfbalveld.
Drie van de veertien trainingen vinden plaats in 
het natuurgebied van Havelte, steeds op de eerste 
woensdag van de maand. We gaan daar met de 
discobus naar toe.
We beginnen op woensdag 7 juni en de laatste trai-
ning is op woensdag 6 september.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@
lgr88.nl onder vermelding van naam, geboorteda-
tum en telefoonnummer. Het kost €10. Dat kun je 
meenemen op de eerste training.

Een leven lang wonen in 
De Wolden
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het concept Woonplan 2017-2022 vastge-
steld. Er ligt een ambitieus concept Woonplan wat 
voorziet in een fors woningbouwprogramma van 
440 woningen in de periode van 2017 tot 2022. 

Opgave
In het Woonplan wordt een behoorlijke opgave voor 
de gemeente geformuleerd.  Hierin worden alle 
doelgroepen voorzien, zowel onze eigen inwoners als: 
nieuwe inwoners, starters, alleenstaanden, (jonge) ge-
zinnen, senioren en zorgbehoevenden. De gemeente 
streeft naar een woningbouwprogramma met zowel 
goedkopere als duurdere huur- en koopwoningen. In 
alle dorpen is er ruimte om te bouwen. De gemeente 
houdt, net als in het vorige Woonplan, vast aan een ri-
sicodragende rol in de kerndorpen en een faciliterende 
rol in kleine kernen. Daarnaast houdt de gemeente 
ook vast aan het uitgangspunt inbreiding (bouwen 
binnen de bestaande bebouwing) boven uitbreiding. 

Betaalbare woningen
Een ander belangrijk punt is dat de gemeente zich 
blijft inzetten voor de bouw van voldoende goedkope 
woningen < € 150.000,- met een gemiddelde toevoe-

ging van twintig woningen per jaar. De grens van een 
sociale koopwoning blijft € 180.000,-.  Daarnaast wil 
de gemeente actief inzetten om langer zelfstandig 
thuis wonen mogelijk temaken. En ligt er een ambi-
tie om in 2040 alle woningen in De Wolden energie-
neutraal te maken. Naast deze ambities wordt ook 
gekeken hoe en/of welke (financiële) instrumenten de 
gemeente kan inzetten om deze doelen te bereiken.

Inzage
Concept Woonplan 2017-2022: ‘Een leven lang 
wonen’ ligt tot en met woensdag 10 mei 2017 ter 
inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen 
hierop een inspraakreactie indienen. Daarna wordt 
het Woonplan voorgelegd aan de gemeenteraad.



Verslag theemiddag 
interessegroepen op 
maandag, 8 mei 2017
Aanvang: 14.00 uur
Aanwezig: 65 personen

Opening: Willie Wiltinge heet ons welkom en vindt 
het fijn dat er zo’n grote opkomst is. De verschil-
lende interessegroepen komen aan bod en kunnen 
laten zien en horen wat ze allemaal doen! Er is een 
tentoonstelling van: boeken; fotoboeken; brei/
haakwerkstukken en quiltstukken!

Koor: Trijnie de Boer vertelt dat de groep uit 24 van 
het Oosteinde en Ruinerwold samen. Ze zingen op 
ma.mi. van 13.30-15.00 uur bij Klok en ze hebben 
een breed repertoire. Ze zingen nu 5 liederen en 
samen met de zaal: Door de bossen.

Literatuurgroep: Annie Meester vertelt dat er 250 
groepen in Drenthe zijn met 2000 leden. De lite-
ratuurgroep bestaat uit 8 personen en ze komen 
4 avonden per jaar bij elkaar. De literatuurgroep 
bepaalt de boeken! Eerst worden ze besproken in 
Hoogeveen waar 2 leden heen gaan en dan terug in 
de groep het boek bespreken. Ali Stam leest voor uit 
een boek van de groep: “De ijsmakers”.

Werelddansgroep: Willy Pleister vertelt dat ze op 
do.mo. van 9.45-11.30 uur dansen. Het doel is gezel-
ligheid: samen lekker bewegen wat goed is voor 
lichaam en geest! Ze laten 4 dansen zien.

Quiltgroep: Lida Beuming vertelt dat de groep 
uit 11 personen bestaat uit Oosteinde en Ruiner-
wold. Ze komen 1x per maand op di.mi. bij elkaar 
in de Buddingehof. Di.mi 26 september beginnen 
ze weer! Iedereen is welkom om te komen kijken! 
Meestal maken ze eigen werk en er wordt ook wel 
veel gepraat. Nu 4 grote quilts voor vluchtelingen en 
1 groot kleed voor de verloting met het 85 jarig be-
staan! Alles hoeft niet met de hand genaaid worden 
er wordt ook wel een naaimachine gebruikt!

Breigroep: Geesje Timmerman vertelt dat we nu 3 
jaar een middag en avondgroep hebben en volgend 
jaar zo door gaan! Onder leiding van Klaasje Baylé 
en haar dochter Jenny Katoelje. We breien van eind 
oktober tot eind maart om de 14 dagen bij iemand 
thuis! ( 10 x per jaar)  Kosten €4.00 per keer per per-
soon. Als je je opgeeft gaan we er vanuit dat je een 
winter meedraait!

Koor: Trijnie de Boer vertelt nog dat ze begin sep-
tember starten tot eind april. Ze hebben afgelopen 
jaar 7 optredens (meestal in de buurt) gehad. De 
kosten zijn € 7,50 per maand. Ze laten weer 5 liede-
ren horen en sluiten af met gezamenlijk het lied van 
de Vrouwen van Nu!

Kookclub: Geesje Prins vertelt dat ze in 2013 zijn 
begonnen met 8 dames. Er zijn nu 12-14 dames die 
de heerlijkste gerechten bereiden! Er kunnen eigen-
lijk niet meer mensen bij omdat je dan niet meer in 
een huiskamer past, maar je kunt je wel voor een 
wachtlijst laten noteren! Ze komen nu 3x per jaar bij 
elkaar (okt./nov.; jan./febr.; apr./mei). De kosten zijn 
€10,00- € 15,00 per avond.De recepten worden altijd 
uitgewisseld en ze koken thuis en nemen het mee! 
Ze koken nu in groepjes van 4 of 5 personen a.s. wo. 
10 mei verrassingsmenu met het thema: In de kom.

Beweegcommissie: Dina Jalvingh vertelt dat het 
kaarten (klaverjassen en jokeren) uit 24 personen 
bestaat en dat er altijd mensen bij kunnen op 
maandagavond om de 14 dagen bij De Klok. De 
wandel/spelletjesmiddag is wo. 17 mei bij Dina om 
13.30 uur! Er kunnen nog mensen bij!

Henny van der Linde vertelt over het wandelen in 
de provincie 1x per maand de 2e donderdag van 
de maand. Als je hierover een mail wilt ontvangen 
moet je even een berichtje aan haar sturen! De 
afstanden zijn 8 en 12 km. Donderdag 11 mei naar 
Eelde gaan er 6 mensen mee!In oktober is er een 
uitzondering en wordt er gewandeld op 5 oktober 
dit i.v.m  de Vrouwen van Nu beurs 12 oktober in 
Drachten of Assen. De plaatsen waar gewandeld 
worden staan in het programmaboekje!

Werelddansgroep: Willy Pleister laat met de groep 
nog 3 dansen zijn en de leden mogen meedansen waar 
gretig gebruik van wordt gemaakt! Ze starten weer  
14 september! Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Sluiting: Willie Wiltinge bedankt Trijnie en Willy har-
telijk en biedt hun een enveloppe aan! Het bestuur 
bedankt iedereen hartelijk voor de gezellige middag 
en tot september en een fijne zomer!

Spannende Boeken Weken 
Tijdens de Spannende Boeken Weken van  
9 t/m 25 juni wordt kwalitatief hoogstaande mis-
daadliteratuur onder de aandacht van een breed le-
zerspubliek gebracht. De campagne van 2017 staat 
geheel in het teken van de thriller als vakantieboek.



Ruinerwold en Peize 
delen de punten
Op een stralende zondagmiddag mocht Ruinerwold 
in Peize een laatste poging ondernemen om zich 
alsnog richting nacompetitie te spelen. Er moest 
dan wel per sé drie punten worden gepakt, wat bij 
voorbaat geen gemakkelijke opgave zou worden. 
Om 12.05u vertrok de bus richting Peize en een 
uur later was het peloton op bestemming. Mark de 
Leeuw had de vorige avond verloren van de fles en 
verkoos dus ook de bus boven de fiets. 

Om 14.00u stonden beide teams klaar voor de 
aftrap. Enige verrassing in de opstelling aan Rui-
nerwoldse zijde was toch wel Rik de Wit. Hoewel hij 
eerder dit seizoen met voetbalpensioen ging, stond 
hij zowaar weer in de basis. Als linksback, met een 
gevreesd buitenkantje rechts in het wapenarsenaal, 
mocht hij gas geven langs de linkerbaan. Al met al 
begon Ruinerwold het duel echter niet zo goed. Pei-
ze was beter, kreeg de eerste kansen en na tien mi-
nuten was het dan ook raak. Simon Wekema kreeg 
te veel ruimte rond de zestien en schoot verdekt in 
de korte hoek: 1-0. Ruinerwold schrok niet bepaald 
wakker en mocht blij zijn dat het in de daaropvol-

Weinig klachten voor 
Ombudsman De Wolden
Net als in 2015 was 2016 een rustig jaar voor Om-
budsman Maas van Egdom. Ook met de overige 
klachtcontacten (via mail, brieven, telefoon of 
spreekuur) was het in 2016 niet erg druk voor de 
Ombudsman. 
Een mooie uitkomst, hoewel Ombudsman Van Eg-
dom daar zelf wel een kanttekening bij plaatst: “Ik 
denk dat inwoners van De Wolden nog steeds niet 
goed weten waar ze moeten zijn met hun klachten.”
In het verslag van de Ombudsman spreekt Van 
Egdom daarnaast over een goed contact met de 
sociaal Ombudsvrouw van De Wolden. Beide weten 
elkaar goed te vinden bij lastige vraagstukken. 
De klachten die in 2016 binnenkwamen lopen 
uiteen: van buurtbewoners die zich bezorgd maken 
over een melkveestal tot inwoners van Echten die 
zich zorgen maakten over het AZC. “Alle klachten 
die zijn opgelost, zijn naar tevredenheid opgelost. 
Een prima resultaat”, vindt de Ombudsman. 
Elke maand is er spreekuur, waar u terecht kunt met 
klachten, vragen of zorgen. Kijk voor data en tijden 
op dewolden.nl/ombudsman.

gende twintig minuten geen tweede treffer tegen 
kreeg. Een 3-tegen-2 situatie, een kopbal van dicht-
bij en een schot op het houtwerk vonden allen geen 
doel achter Ewout Knol. Verder was het even schrik-
ken toen Kristian de Bruin een bal in de maag kreeg 
en het er even op leek dat de droge worst, kaas en 
komkommer (verzorgd door Brian Heins) naar bui-
ten kwamen, maar ook dit liep gelukkig goed af.    

Doordat Peize geen afstand nam, bleef Ruinerwold 
in leven en zowaar rechtte het de rug vlak voor 
rust. Door een klutssituatie kwam de bal terecht bij 
Marcus Koetsier. Hij was de enige Ruinerwolder die 
eerder in de eerste helft al een aardige mogelijkheid 
kreeg, maar bij zijn tweede kans drukte hij prima 
af met rechts: 1-1. Dit was dan ook de ruststand, 
maar echt tevreden kon Ruinerwold niet zijn ge-
weest over het vertoonde spel. De tweede helft was 
dan ook beter. Waar zich in het eerste kwartier nog 
weinig kansen aandienden, brandde het daarna 
los. Beide ploegen beseften dat ze moesten winnen 
met het oog op promotiewedstrijden, waardoor 
de wedstrijd een open karakter kreeg. Ruinerwold 
kwam steeds meer voor het vijandelijke doel, maar 
na 65 minuten leek het dan toch over en uit. Een 
voorzet vanaf links kwam voor het doel, waar het 
een ogenschijnlijk gemakkelijke prooi leek voor Rik 
de Wit. Logischerwijze besloot Rik de bal met een 
sprong en buitenkant-hak-rechts weg te werken. 
Helaas bleek er echter een (onzichtbaar?) polletje in 
het veld te zitten, waardoor de bal iets anders tegen 
de hak kwam en vervolgens over de arm van De Wit 
rolde. Na enkele keren heen en weer rollen op de 
arm van De Wit vond scheidsrechter Mulder het wel 
mooi geweest en floot voor een penalty. In huize De 
Wit aan de Mickelhorst ging de radiomast horizon-
taal, want Eddy voorzag het ergste. Echter, Rik gaf 
op deze wijze Knol de kans zich te bewijzen en Knol 
was dan ook vastberaden voor de eerste maal een 
trap vanaf elf meter voor Ruinerwold tegen te hou-
den. De scheidsrechter floot, de aanloop volgde, het 
schot van Wekema was matig en Knol redde: geen 
2-1. Eddy zocht weer verbinding met 104.8 FM.

Ruinerwold putte hernieuwde energie uit dit mo-
ment en drong aan. Je mag dus stellen dat Rik de 
Wit het duel wist te doen kantelen. Invallers Dyon 
v/d Berg en Tim Hogenhorst moesten voor extra 
aanvallende impulsen zorgen en bijna was de 2-1 
voor Ruinerwold een feit. Tot tweemaal toe vond 
een voorzet van Dyon v/d Berg respectievelijk de 
voet en het hoofd van Brinkman, maar beide keren 
was de afronding niet goed genoeg om de uitste-
kend keepende Renkema te passeren. Ook Peize 
kwam nog in de buurt van de 2-1, maar wist even-
eens geen doel te treffen in de tweede helft. Na 93 



Jaarverslag gemeente: 
in 2016 veel in gang 
gezet of gerealiseerd
De gemeente De Wolden heeft financieel een goed 
jaar achter de rug. In 2016 hield de gemeente iets 
meer dan twee miljoen euro over op de begroting. 
Dat staat in het Jaarverslag en Jaarrekening 2016. 
Eén van de meevallers was de bijdrage van het rijk, 
het Gemeentefonds. Die was bijna 230.000 euro 
groter dan verwacht. 
Aan de Wet maatschappelijke ondersteuning was 
de gemeente 210.000 euro minder kwijt dan be-
groot. Er werden wel meer rolstoelen verstrekt en 
meer woningaanpassingen gedaan, maar daar 
stond tegenover dat het aantal thuishulpverstrek-
kingen daalde. Ook de uitgaven voor de persoons-
gebonden budgets (PGB’s) voor thuishulp waren 
lager dan verwacht. 
Maar er waren ook zaken die in negatieve zin afwe-
ken van de begroting. 
De leges voor bouwvergunningen brachten 77.000 
euro minder op dan verwacht. Er waren in totaal 
wel meer bouwaanvragen dan in 2015, maar min-
der grote bouwplannen.
Het sociale werkvoorzieningsschap kostte 40.000 
euro meer dan was voorzien. Dat werd onder meer 
veroorzaakt door onderzoekskosten bij werkvoor-
zieningsschap Reestmond en een hogere bijdrage. 

De kosten voor de PGB´s bij de jeugdhulp kwamen 
144.000 euro hoger uit dan verwacht. Dat had voor-
al te maken met afspraken tussen de twaalf Drentse 
gemeenten, waarbij is bepaald dat de kosten van de 
zwaardere vormen van zorg op basis van solidariteit 
tussen de gemeenten worden verrekend.
Ook sport kostte meer dan verwacht, namelijk bijna 
60.000 euro. Dat kwam door hogere exploitatielas-
ten van de zwembaden en sportgebouwen, onder 
meer door inhuur en energielasten. Dat tekort werd 
nog enigszins getemperd door hogere entreegelden 
voor de zwembaden en hogere vergoeding voor de 
sportaccommodaties.

Wat gebeurde er in 2016?
Op het gebied van leefbaarheid, economie, sociaal 
beleid en dienstverlening zijn in 2016 vele projecten 
gerealiseerd of in gang gezet. 
Vorig jaar is de herinrichting van de Jan Wierenga-
weg in Ruinen begonnen. Ook met de vervanging 
en renovatie van het gemeentelijk rioolstelsel is een 
aanvang gemaakt. 
Voor de subsidieregeling energiebesparing zijn 37 
aanvragen gehonoreerd. De gemeente gaf er 80.000 
euro aan uit. Vorig is jaar is de aanleg van snel 
internet door de hele gemeente begonnen. Daar-
voor is Glasvezel De Wolden BV opgericht, waarin 
de gemeente een aandeel heeft genomen. De eerste 
aansluitingen zijn een feit.
In 2016 kwam er met de plaatselijke belangenver-
enigingen overeenstemming over de verzelfstandi-
ging van de zwembaden in Zuidwolde en de Wijk. 
Ook is er hard gewerkt aan de verzelfstandiging van 
de wijkcentra De Boerhoorn in Zuidwolde en De 
Havezate in de Wijk. 
Voor Initiatiefrijk De Wolden, het faciliteren van de 
zelfredzaamheid van de dorpen, was vorig jaar 1,5 
miljoen euro beschikbaar. Tot en met december vo-
rig jaar is de helft van het budget besteed. Er zijn 44 
projecten gerealiseerd, variërend van het opknap-
pen van een buurthuis of speeltuin tot de ontwikke-
ling van een respijthuis.
Op het gebied van de dienstverlening is vooral 
geprobeerd de zaken eenvoudiger en efficiënter te 
maken door de vermindering van regels en admi-
nistratieve lasten. Formulieren op de website zijn 
vernieuwd en voldoen aan landelijke eisen. 
Bestemming positief saldo
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar al besloten 
dat toekomstige overschotten op de begroting 
voortaan naar de algemene reserves gaan. Maar 
formeel moet de raad daar in het geval van de jaar-
rekening 2016 nog een besluit over nemen.
De raad debatteert 18 mei over de jaarrekening en 
jaarverslag. Op 6 juli neemt de gemeenteraad hier-
over een besluit.

minuten floot Mulder af en moesten beide ploegen 
genoegen nemen met een punt. Doordat Olyphia 
won, zijn beide teams uitgeschakeld voor eventuele 
nacompetitie. Plek vijf is nu het hoogst haalbare, 
wat een prachtige eindklassering zou zijn. In de kan-
tine van het sympathieke Peize werd nog het nodige 
gedronken en gegeten. Dat een enkeling van Peize 
zich afvroeg waar de busreis naar toe ging was jam-
mer, maar bij dezen vergeven. Winst of geen winst, 
in ’t Wold bij Rudolf en Grietje geen verrassingen. 
Twix verloor van de gokkast en Wagenaar at z’n 
bord niet leeg. 

Na-competitie VVR 2:
21 mei  Geel Wit 2 - VVR 2  15.00 uur.  
Adres: Noordwal 25, 9164 KJ Buren, Ameland.

Donderdag 25 mei om 12.00 uur:
VVR 2 - Geel Wit 2

Donderdag 18 mei om 19.00 uur:
VVR 3 - Emmeloord 4.



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Het is alweer zo’n jaar of twee geleden. Ik moest ook maar eens zo’n zogenaamde smart phone hebben. Meegaan 
met je tijd heet dat. Mocht u het nog niet weten: dit heeft niets met smart of verdriet te maken, nee het is de ‘oer-
Nederlandse’ naam, ha ha, voor een slimme telefoon, zo’n ding met zo’n veeg-toverschermpje, u weet wel.

Zit de gebruiksaanwijzing bij de verpakking? “Nee me-
neer, de tijd van papieren gebruiksaanwijzingen heb-
ben we inmiddels achter ons. Uw gebruiksaanwijzing 
zit nu opgeslagen ín uw telefoon. Veel plezier ermee”. 
Ik kreeg zo’n gevoel van: “Kijk eens, dit is uw nieuwe 
auto. We hebben hem keurig voor u op slot gedaan, 
de sleutels liggen op het dashboard; u redt zich vast 
wel”. Uiteindelijk ben ik wel wegwijs geworden met 
mijn nieuwe bezit, maar de gebruiksaanwijzing (zal 
wel ergens in een of andere map of app zitten) ben 
ik er nog nooit in tegengekomen.
Onlangs bracht ik mijn nieuwe wekker terug bij 
Expert. Een mooi, stilistisch apparaat met DAB. DAB 
staat voor een perfecte radio-ontvangst. “Alstu-
blieft, ik word horendol van het ding. Eén verkeerde 
touch en ik zit weer een uur te studeren om alles te 
herstellen”. Mocht ik zomaar een andere uitzoeken. 
Netjes toch? Met een simpeler exemplaar thuisge-
komen, zat ik er toch al gauw weer een half uur op 
te studeren. Na een maand druk ik slaapdronken op 
een verkeerde knop. Vanaf dat moment heb ik geen 
radio-ontvangst meer. Alle gepuzzel leidde tot niets. 
Opnieuw sta ik bij Expert: De radio doet het niet 
meer. De verkoper sluit hem aan, drukt op de knop 

en ...... , ja hoor, prima radiogeluid. Op dat moment 
voel je je dan toch ‘een beetje dom’. Een maand la-
ter herhaalt het probleem zich. Na een week neem 
ik de wekker mee naar beneden en ga er eens goed 
voor zitten: Het mag duren wat het duurt, maar het 
zál me lukken. Als die vent het kan ....... 
Ik sluit hem opnieuw aan en ........, meteen begint 
ie te spelen als een tierelier. Conclusie: voortaan 
alleen even de stekker eruit halen, net als bij het 
resetten van de router in je meterkast. Eigenlijk best 
wel smart van mezelf bedacht hè? Maar waarom 
vertelt zo’n verkoper je dat niet? Dat had een hoop 
ergernis en tijd bespaard.
In dezelfde meterkast heb ik sinds enige jaren een 
zogenaamde ‘slimme meter’. Het verbaast me dat 
onze energieleverancier het niet over een smart 
meter heeft. Overigens heb ik wel eens vernomen dat 
niet iedere bezitter er even blij mee zou zijn. Zo zou 
de meter voornamelijk slim zijn voor de energieleve-
rancier. Tja, en dan heeft het woord “smart” voor ons 
toch ineens weer zijn vanouds bekende betekenis.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Smart

De Wolden komt met 
huis-aan-huis geldkrant
Gemeente De Wolden komt binnenkort met een 
huis-aan-huis geldkrant. In deze krant geeft de 
gemeente samen met het Nibud informatie en 
tips aan inwoners over geld. Wethouder Mirjam 
Pauwels: “De gemeente is dit jaar gestart met de 
campagne Grip op je Knip, voor mensen die finan-
cieel in een moeilijke situatie zitten. Als gemeente 
kunnen wij deze inwoners helpen, of het nu gaat 
om een regeling voor minima, hulp bij schulden 
of hulp bij budgetbeheer. Met deze campagne 
willen we vooral inzetten op preventie, dus het 
voorkomen van financiële problemen. Deze geld-
krant bevat daarom niet alleen informatie over 
de verschillende regelingen, maar ook praktische 
tips hoe mensen slimmer met hun geld om kun-
nen gaan. Het is belangrijk dat dit onderwerp 
bespreekbaar wordt.”

Week van het geld
Vorige week was het landelijk de week van het 
geld. Op verschillende basisscholen is een gastles 
verzorgd over geld en sparen. Wethouder Pauwels 
was vorige week voor een gastles bij OBS De Dis-
sel in Ruinerwold. “In 2016 zijn we gestart met het 
geven van gastlessen op scholen. We vinden het 
erg belangrijk om kinderen vanaf jonge leeftijd te 
leren dat je verstandig met geld om moet gaan en 
waarom sparen en vooruit kijken belangrijk is. Ook 
proberen we ouders daarbij te betrekken.” 

Samenwerking belangrijk
Voor deze gastlessen werkt de gemeente samen met 
Humanitas Thuisadministratie, het Diaconaal Ver-
band De Wolden en het CJG. Wethouder Pauwels: 
“Een belangrijk aspect in onze campagne Grip op je 
Knip is de samenwerking met andere partners. Met 
elkaar hebben we niet alleen een preventieve rol, 
maar ook een belangrijke signaleringsfunctie om 
financiële problemen snel te herkennen. Door goed 
samen te werken hierin kunnen we steeds eerder pro-
blemen aanpakken en mogelijk zelfs voorkomen.”


