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Volgend nummer 
verschijnt 

2 november
Kopij inleveren voor 27 oktober 

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

500 jaar reformatie29
o k t o be r

VIERING 500 JAAR REFORMATIE

Op zondagmiddag 29 ok-
tober om 16.00u wordt in 
de Gereformeerde Kerk te 
Berghuizen een bijzondere 
dienst gehouden rond de 
Hervormingsdag. Op 31 
oktober 1517 spijkerde Luther een brief met 95 stel-
lingen op de deur van de Slotkapel in Wittenberg. 
Dat betekende een grote ommekeer in de Kerk van 
de Middeleeuwen, die doorwerkt tot op de dag van 
vandaag. 
Als gezamenlijke kerken van Ruinerwold en omstre-
ken staan we stil bij dit moment in de geschiedenis 
en de betekenis ervan voor het geloof in Zuidwest 
Drenthe. 
Voorgangers van de Hervormde Gemeente Ruiner-
wold, de Gereformeerde Kerk Berghuizen, de Ka-
pelgemeente en de Vrijgemaakte Kerk Ruinerwold-
Koekange hebben een viering samengesteld met 
veel zang en muziek. Medewerking wordt verleend 
door musici van de Bergklanken en een projectkoor 
o.l.v. Trijnie de Boer-Pekel. Harm Woltjer speelt op 
het orgel. Een aantal bewerkingen van “Een vaste 
burcht is onze God” zal klinken, evenals de Psalmen 
die bij de reformator horen. In de dienst wordt een 
collecte gehouden voor het Nederlands Bijbelge-
nootschap.

kig Ruinerwold’. Een historische rondgang door de 
vroegere gemeente Ruinerwold, met aandacht voor 
het ontstaan van Ruinerwold, de boerderijen met 
haar bewoners en de diverse buurtschappen.
Veel families hebben eeuwenlang op Ruinerwold 
gewoond en wonen er nu nog steeds. Ze moeten 
zich hier dan toch wel gelukkig voelen. Deze avond 
sluit aan bij de maand van de geschiedenis met 
als thema Geluk. De avond begint om 20:00 uur en 
eindigt om ongeveer 22:00 uur. De entree is gratis 
en voor koffie en thee wordt gezorgd. Graag van te 
voren opgeven bij Bibliotheek Ruinerwold, in de 
bibliotheek, via mail: info@bibliotheekruinerwold.
nl of telefonisch tijdens openingsuren van de biblio-
theek op 088 – 0128445.
 
Perendorp Ruinerwold, waar altijd wat te doen is, 
waar veel georganiseerd wordt. Kortom een goede 
plek om te leven en te wonen.

Samen gezellig eten
We gaan weer beginnen!
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met  
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. 

Deze maand is dat  op 27 oktober  a.s.. Eventueel 
kan vervoer geregeld worden. U kunt zich opgeven 
bij:

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

Stichting Historie
Ik heb er niet voor gekozen Ruinerwolder 
te zijn, ik heb gewoon veel geluk gehad
 Altijd al willen weten waarom men het geluk heeft 
gevonden in Ruinerwold? Op dinsdag 17 oktober 
van 20:00 tot 22:00 uur presenteert Stichting Histo-
rie Ruinerwold en Bibliotheek Ruinerwold u: ‘Geluk-



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 ” 

 ➜ 18 oktober Vrouwen van Nu Oosteinde; 
Jan Bark “geschiedenis van 
het poëziealbum”,aanvang 
20.00 uur café Oosteinde

 ➜ 23 oktober Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 24 oktober Vrouwen van  Nu Ruinerwold, 
Eendagsbestuur, aanvang 
19.45 uur Uitgaanscentrum De 
Klok

 ➜ 24 oktober Klaverjassen aanvang 20.00 uur 
De Kastelein

 ➜ 27 oktober Walking voetbal, aanvang 
14.00 uur Vitesse 63

 ➜ 27 oktober KIOS kaarten, aanvang 
20.00 uur kantine

 ➜ 27 oktober Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 28 oktober OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier incl.textiel

 ➜ 28 oktober Spooktocht i.s.m. VCR, De 
Woldklimmers en Udi bij 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 28 oktober Trick or Trick or Treat 
Party van 23.00 – 3.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 30 oktober VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜ 30 oktober Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 30 oktober Sociale Buurtmarkt van 
19.00 – 20.30 uur Buddingehof

 ➜ 4 november UDI, uitvoering, aanvang 
14.00 uur café Centraal

Kerkdiensten 22 oktober 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. Oosterbroek 
15.30 uur ds. L. Sollie
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.W. Wind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel, 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 29 oktober 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. Mv.ds. G. Wiersma-Smelt

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv.ds. S.D. Kits
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. Lensen
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur drs. L. Beuving
16.00 uur ds. v Rijswijk
Kerkdiensten 1 november 2017  
Dankdag vh Gewas
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur evang. Frans Verkade, 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. J. Beekhuis 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

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



Betekenis
Het is gekkenwerk te proberen de geschiede-
nis te reconstrueren met andere feiten. Gedane 
zaken nemen geen keer en dat betekent dat we 
gisteren nog niet eens over kunnen doen. Het 
is logisch dat we dan weer andere fouten of 
vergissingen zouden begaan omdat we andere 
dingen belangrijk zouden  vinden. Over wat 
daarvan de betekenis zou zijn  kunnen we al-
leen maar fantaseren.  

De voornaamste vraag is, bij alle beslissingen 
die we nemen, op korte of langere termijn, wat 
we belangrijk vinden. Let wel: we vinden  iets 
belangrijk, maar of dat in de praktijk  ook blijkt 
moeten we afwachten. Niettemin: voor talloze 
zaken betekent het heel veel wat we op een 
bepaald moment belangrijk vinden. Of we een 
flink stuk tuin bij ons nieuwe huis willen heb-
ben,  de kleur van de tegeltjes in de badkamer, 
een nieuwe auto of een tweede hands, de kans 
op genezing na een  operatie of accepteren dat 
we wellicht nog maar een korte tijd te leven 
hebben, de keuze voor een carrière als eerste 
vrouw op die plaats in het bedrijf of huisvrouw 
worden en kinderen krijgen, nu investeren of 
sparen zodat we een bescheiden financiële  
buffer achter de hand hebben als het nodig zou 
zijn? 

Leven
De kern voor de antwoorden op deze vragen ligt 
in veel gevallen bij de verwachting hoe geluk-

kig we denken te worden met de uitkomst van 
de te nemen beslissing. Of het economisch uit 
zal komen, dat wil zeggen of we  niet diep in de 
geldzorgen komen te zitten, of we niet te maken 
zullen krijgen met technische ontwikkelingen 
die al onze plannen in het honderd sturen, hoe 
serieus moeten we de kans nemen dat gekken 
met atoombommen gaan gooien, is een HBO 
opleiding voor onze zoon de juiste keuze of 
zou hij een universitaire studie aankunnen en 
wat dan? Wat is belangrijk met het oog op onze 
toekomst? Wat verwachten we van ons leven ? 
Hoe zwaar laten we ons zondenbesef meetellen 
bij onze toekomstplannen, beseffen we daarvan 
de betekenis voor het milieu, de klimaatveran-
dering? 

Bij doorvragen naar antwoorden op deze pro-
blemen komen we onherroepelijk uit op vragen 
naar de betekenis van ons leven. Dan blijkt al 
gauw dat we veel dingen belangrijk vinden die 
dat in feite niet zijn. Dat is niet erg, want ons ge-
luk of wat we daaronder verstaan is toch in feite 
een afgeleide. We proberen een beetje houvast 
te vinden voor het uitzetten van een koers die 
ons verder helpt op onze levensweg. Dat lukt de 
ene keer beter dan de andere, afhankelijk van 
wat we belangrijk vinden.

Nou ja, daarover nadenken, dát is belangrijk.
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Belangrijk

Veel mensen vinden het belangrijk dat het Nederlandse dameselftal Europees kampioen voet-
ballen is geworden. Vooral nu het herenelftal ver beneden de norm presteert die de laatste jaren 
standaard leek te zijn geworden. “We” tellen blijkbaar toch nog een beetje mee, is de redenering. 
Blijkbaar is dat belangrijk zoals ook naar voren komt uit voorstellen van hoge pieten in de sport 
–“Bobo’s“ geheten – die er voor pleiten dat van overheidswege honderden miljoenen worden ge-
investeerd in faciliteiten voor de sport zodat Nederland binnen afzienbare tijd behoort tot de tien 
grootste sportmogendheden ter wereld. Misschien leuk voor ons gevoel van eigenwaarde, maar 
is het ook belangrijk? Ach er valt altijd wel een  redenering op te tuigen waaruit blijkt dat het van 
groot belang is voor onze export, voor het aanzien van Nederland in de wereld, zo goed als ko-
ninklijke bezoeken,  ook wel handelsmissies geheten, een Nederlandse winnaar van de Nobelprjs, 
Nederlandse militairen die naar allerlei hoeken en gaten in  de wereld worden uitgezonden op 
vredesmissies Héél belangrijk zeggen we dan en dat zal dan wel omdat het tegendeel nooit wordt 
bewezen: hoe zou het zijn gegaan wanneer al die poespas achterwege gebleven zou zijn? Dat zul-
len we dus nooit weten.



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

Najaarsaanbieding: 
Potgrond 50 liter 

€ 1,00
div. andere soorten potgrond  

2 halen 1 betalen.

Losse compost en  
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar

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?

WWW.OPTWOLD.NL



Glasvezel De Wolden 
plaatst wijkcentrale 
voor gebied rond 
Berghuizen
Maandag 9 oktober werd onder het toeziend oog 
van aannemer Siers als Glasvezel de Wolden de 
inmiddels al weer vijfde wijkcentrale of POP (Point 
Of Presence) geplaatst. Het dorp Berghuizen, waar 
komende winter de aanleg start, was dit keer aan 
de beurt. 
De aanlegvolgorde van Glasvezel De Wolden is 
namelijk recent iets gewijzigd, legt Berend Lub-
binge die als vrijwilliger van Glasvezel De Wolden 
aanwezig is bij de plaatsing, uit. “In het pilot-gebied 
hebben we ervaring opgedaan met midden in de 
winter aanleggen van glasvezel bebouwde kernen. 
Regelmatig moest de gemeente vanwege de vorst 
een breekverbod uitvaardigen. Dan verbiedt de ge-
meente de aannemer om tegels, klinkers en derge-
lijke uit de grond te halen omdat anders schade zou 
kunnen ontstaan. In de Pilot is dat toen opgelost 
door de graafploegen op die dagen in het buitenge-
bied, waar dat verbod niet geldt, te laten werken.” 

Hoofdaannemer Siers heeft Glasvezel De Wolden 
daarom geadviseerd om het landelijke Gebied 4 
deze winter eerst aan te sluiten en daarna, als de 
meeste kans op vertraging door vorst voorbij is, 
Gebied 3 (Zuidwolde en omgeving), legt Lubbinge 
uit.  “In Gebied 3 zou ’s winters toch al vertraging 
ontstaan door vorst. De vertraging door vorst en de 
vertraging die je krijgt door het eerst aansluiten van 
Gebied 4 is vrijwel gelijk. Gebied 4 omvat ook maar 
500 aan te sluiten adressen en de kern van Zuidwol-
de alleen al uit 3000, dus dan is de conclusie snel 
getrokken: eerst in de winter even Gebied 4 aanleg-
gen en meteen daarna doorstomen naar Gebied 3! 
Dan kunnen we de hele winter door werken en is de 
vertraging minimaal.”  Op dit moment wordt nog 
hard gewerkt in Gebied 2 (Ruinen en omgeving) en 
de verwachting is dat men in en rond Berghuizen 
in december de eerste graafwerkzaamheden kan 
verwachten. 

Ouderendag
Op 7 oktober j.l. om ongeveer 09.00 uur stond het 
busje klaar om mijn medebewoonster en mij op te 
halen om naar de eerste Ouderen dag van de Wol-
den  te gaan. Ik woon in een aanleunwoning van het 
Vonder in Ruinerwold.

We gingen naar de Molenhoeve in Echten. Wij kre-
gen bij het uitstappen een bon voor koffie, die kon 
je gebruiken wanneer je dat zelf wilde. De wens-
boom stond in de hal, en werd onthuld door wet-
houder van ’t Zand. Een grote zaal vol met 30 stands 
stonden met allerlei onderwerpen, waar je informa-
tie kon krijgen over zaken die voor ons als ouderen 
heel belangrijk zijn.

Toen gingen we met de lift en een echte liftboy 
(dame) naar boven. Daar waren allerlei activiteiten 
waar je aan mee kon doen o.a. kralen rijgen, vou-
wen met papier, bloem schikken en informatie over 
kleuren. Wij hebben ons daar voor op gegeven.

Later hebben we een kop soep en een broodje kro-
ket gegeten (tegen een spotprijsje)
De gehele dag door was er muiziek, die erg mooi 
was, het was net of we allemaal  familie waren. Om 
14.00 uur kregen we raad over welke kleuren ons 
het beste stonden, terwijl we voor een spiegel za-
ten. Om 16.00 uur zong iemand het lied “You never 
walk alone”, uit volle borst met het orkest (kippen-
veld). 

Na deze mooie dag waar ongeveer 700 personen 
waren, wil ik iedereen die hier aan meewerkten heel 
erg bedanken. 

Voor mij was het een dag met een Gouden Randje.

J.M.

Beste mensen,
Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor 
de steun in de vorm van een kaart, telefoontje of 
een bezoekje bij ons thuis, na het overlijden van 
onze kleindochter en nicht Ellen Drost.

Het heeft ons goed gedaan.

Roelof en Greet Drost.
René.
Jeroen en Dineke & kinderen 





Actief na schooltijd 
Brede school De Wolden
De nieuwe activiteitenflyer is uit!
Voor alle brede school netwerken is er in samen-
werking met een groot aantal organisaties uit 
gemeente De Wolden weer een nieuwe activiteiten-
flyer gemaakt door het Brede School Team.
De flyer verschijnt een aantal keren per schooljaar. 
Op de flyer vindt u per brede school netwerk een 
kort overzicht van allerlei leuke, sportieve en cultu-
rele activiteiten voor uw kinderen.

Op korte termijn worden de flyers verstuurd naar 
het basisonderwijs, de kinderopvangorganisaties en 
ligt de flyer in verschillende ontmoetingscentra en 
dorpshuizen, het gemeentehuis en de bibliotheken. 
Voor meer informatie over de activiteiten en  
aanmelden, kunt u kijken op  
www.actiefnaschooltijd.nl. 

Thema-avond rouw in 
Bibliotheek Ruinerwold
Op dinsdagavond 7 november is er in Bibliotheek 
Ruinerwold in samenwerking met uitvaartvereni-
ging Memento Mori en Humanitas een bijeenkomst 
over rouw. De thema-avond is bedoeld voor ieder-
een die zich betrokken voelt bij dit onderwerp.

Tijdens deze bijeenkomst zal de uitvaartvereni-
ging uit Ruinerwold vertellen over rituelen rond de 
uitvaart, de oprichting van Memento Mori (bijna 
honderd jaar geleden) tot de praktijk van vandaag. 
Aansluitend zullen de vrijwilligsters van Humanitas 
u bijpraten over de mogelijkheden voor nabestaan-
den met betrekking tot rouwverwerking. Beide or-
ganisaties stellen u in de gelegenheid om in gesprek 
te gaan en vragen te stellen. 

De avond begint om 19:00 uur en eindigt om onge-
veer 21:00 uur. De entree is gratis en voor koffie en 
thee wordt gezorgd. Graag van te voren opgeven 
bij Bibliotheek Ruinerwold, in de bibliotheek, via 
mail: info@bibliotheekruinerwold.nl of telefonisch 
tijdens openingsuren van de bibliotheek op 088 – 
0128445.

Sociale Buurtmarkt in 
de Buddingehof
Voor het derde jaar vindt op maandag 30 oktober 
de Maand van de Vrijwilliger plaats. 
Dit jaar zal het ViP De Wolden samen met Wijdewol-
den.nl Sociale Buurtmarkten organiseren door heel 
De Wolden. 
Een markt waarbij vraag en aanbod, op het gebied 
van vrijwilligers en organisaties én maatschappe-
lijke initiatieven bij elkaar wordt gebracht. Tijdens 
de Sociale Buurtmarkt zijn er leuke workshops te 
volgen, kunt u uw vraag of aanbod kenbaar ma-
ken middels de zeepkist en hangt er een vraag en 
aanbod prikbord. In Ruinerwold wordt Sociale 
Buurtmarkt georganiseerd en maandag 30 oktober 
tussen 19.00 – 20.30 uur in dorpshuis de Budding-
hof. Koffie, thee en koek staat voor u klaar!
Bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u een goed 
idee voor uw buurt of heeft u iets aan te bieden? 
Geef u dan snel op! Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar.  

Meer informatie en/ of aanmelden voor de Sociale 
Buurtmarkt kan via www.vipdewolden.nl of neem 
contact op met Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander 
van het ViP De Wolden via tel. 0528 – 378686 of via 
mail info@vipdewolden.nl

Een zondagmiddag in 
het bos 
Een jongen op zijn stoere fiets
gaat door de diepste plas
wie laat wie nu uit

Een moeder met de wandelwagen
onbevangen slaapt het kind
wie laat wie nu uit

Een ruiter op haar paard
stapt zachtjes op het mos
wie laat wie nu uit

Een hondje dribbelt aan de lijn
zijn baasje loopt en stopt
wie laat wie nu uit

Een zondagmiddag in het bos
wie laat wie nu uit

© Gerdina, www.gerdina.nl



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

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

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

Aanbiedingen zijn geldig  t/m zaterdag 21 oktober 

www.coop.nl/ruinerwoldkoetsier/over-coop/coop-koetsier-ruinerwold 

U ontvangt bij elke € 5,- aan 
boodschappen 1 spaarzegel. Als de 
kaart vol is (10 zegels) ontvangt u 

maar liefst 50% korting! 
De actie loopt van 25 september t/m 18 november 2017 



Gratis
I.v.b herbestrating bij ons huis oude bestrating gra-
tis af te halen.
Ongeveer  95 m2 tegels en 35 m2 klinkers.
 
Af te halen in overleg met bestraters.
 
Groetend Jan Mos.

Spooktocht
De verenigingen UDI, VCR en De Woldklimmers 
organiseren samen met De Klok een Spooktocht 
28 oktober 2017. Op deze avond zal Ruinerwold dus 
behoorlijk eng zijn aldus de organisatie. Meedoen 
kan alleen door vooraf te reserveren bij Uitgaans-
centrum De Klok. De vertrektijd krijg je door bij de 
reservering. Dit is leeftijdsgebonden, maar vanaf 
18:30 uur. Kosten startkaart voor 8 personen zijn 
36,- (inclusief eigen begeleider voor de jongere 
groepen) Elk persoon erbij 5,- p.p. Leeftijd: 9 t/m 
11 (onder eigen begeleiding) Vanaf 12 jaar tot......
alle leeftijden. Stel je eigen groep samen. Dres-
scode: Kom zelf ook verkleed en de uitblinker van 
de avond krijgt een prijs. Trick or Treat party! : Vanaf 
16+ kan je vanaf 23:00 uur de disco in! Uitgaans-
centrum De Klok. Dit is ook mogelijk zonder spook-
tocht!
 
Hopelijk durven jullie het aan om het mysterie van 
De Klokkenluider van Buddingewold op te los-
sen......zie jullie dan!!
Deelname aan de tocht is op eigen risico. Waar/In-
lichtingen   : Uitgaanscentrum De Klok, Dijkhuizen 
33 7961 AG Ruinerwold 0522-481273.

Nieuw seizoen 
Rederijkerskamer UDI
Afgelopen seizoen hebben wij ons 100 jarige jubi-
leum groots gevierd, als oudste culturele vereniging 
van Ruinerwold kunnen wij terugkijken op een 
geslaagd jubileum.
Op 3 maart 2017 hebben wij een receptie gehouden 
voor genodigden en oud leden, de opkomst was 
groot en er zijn veel anekdotes uit het verleden op-
gehaald. Enkele oud leden vertelden dat ze met een 
goed gevoel terug konden kijken op de periode dat 
ze bij UDI speelden.
Tijdens de receptie zijn enkele leden in het zonnetje 
gezet, Margriet Meijer-Bralten 40 jaar lid, Albert Jal-
vingh 40 jaar lid, Albertje Ridderman 45 jaar lid en 
Jan van Elp 50 jaar lid, allen hebben een oorkonde 
gekregen en Jan van Elp tevens een gouden insigne. 
Onze uitvoeringen op 4 maart 2017 en 11 maart 
2017, hebben genoten van veel publieke belangstel-
ling, de leden van UDI hadden meerdere één aktes  
ingestudeerd die door het publiek zeer gewaar-
deerd werden. We hebben later veel opmerkingen 
gekregen dat dit voor herhaling vatbaar is.
Wij als UDI leden kunnen terugkijken  op een ge-
slaagd jubileumjaar, wij willen iedereen bedanken 
die op welke wijze dan ook een bijdrage hieraan 
hebben geleverd.
Het nieuwe seizoen is voor enkel leden eind augus-
tus alweer begonnen met het instuderen van een 
nieuw blijspel en wel met de titel “Groeten van de 
Veluwe”, geschreven door Carl Slotboom.
We willen als UDI een nieuwe opzet beproeven voor 
wat betreft de uitvoeringen en wel als volgt;

Zaterdag  4 november a.s. middagvoorstelling aan-
vang 14.00 uur geen kaart voorverkoop.
Zaterdag  4 november a.s. avondvoorstelling aan-
vang 20.00 uur kaart voorverkoop.
Zaterdag 11 november a.s. avondvoorstelling aan-
vang 20.00 uur kaart voorverkoop.

Voor alle voorstellingen is de locatie Café Cen-
traal  te Ruinerwold. Wij hebben voor deze opzet 
gekozen, omdat de publieke belangstelling voor 2 
voorstellingen te groot wordt.
De kaart voorverkoop vind plaats bij Kapsalon van 
den Berg, tel. nr. 0522-481239, of bij Café Centraal, 
tel. nr. 0522-482424.
Wij hopen u allen weer mogen te begroeten bij één 
van onze voorstellingen.
Graag tot ziens in Café Centraal.

De voorzitter,
Johan van Dijk 

Opbrengst Collecte 
Prinses Beatrix 
Spierfonds 
De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 
in Ruinerwold en omstreken het mooie bedrag van  
€963,47 opgebracht.
 
Alle collectanten en gulle gevers hartelijk dank !!
 
Anneke Vedder



T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD
altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

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

 

Nieuw: Arkada Techniek 

Revolutionaire behandelmethode 

bij ingegroeide en ingroeiende nagels. 

                                                                  Tevens bij tunnelnagels.  

 

Maak een afspraak of bel voor informatie naar 

Pedicurepraktijk Marjan 

Ruinerwold 

Tel. 06-12137435 

Heeft u last van pijnlijke voeten, likdoorns, schimmelnagels……… 

Of wilt u mooie en verzorgde voeten 

 

DE WOLDEN - Graag hoort Gemeentebelangen De Wolden van 
inwoners uit Ruinerwold, Oosteinde en Berghuizen wat goed 
gaat in de gemeente maar zeker ook wat beter kan.

Wij zijn dus op zoek naar u!

In Koekange, De Wijk, Alterveer, Ruinen en Zuidwolde was er 
een goede opkomst en kwamen bruikbare onderwerpen boven 
tafel die wij mee kunnen nemen voor de aankomende verkiezin-
gen. Ook voor de avond in Ruinerwold geldt: Er is geen onder-
werp wat niet besproken mag worden deze avond. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor 
deze avond. Aansluitend is onze fractie-
vergadering en ook daar bent u van 
harte welkom!

Dinsdag 31 oktober, 20:00 uur 
Buddingehof in Ruinerwold

Wij hopen u dan graag te spreken!

Wat gaat Goed, wat kan Beter?
Ruinerwold, Oosteinde en Berghuizen zijn aan zet!



Drukke dagen voor 
vrijwilligers vvn de 
wolden
De vrijwilligers van VVN De Wolden waren de afge-
lopen week aanwezig bij verschillende activiteiten/
evenementen.
Zo was er dinsdag weer een rijvaardigheid dag in 
Ruinerwold. Hieraan namen 26 ouderen van 60 
jaar en ouder deel. Zij kregen een theorieles, oog-, 
oor- en reactietest. Verder reden zij een uur met hun 
rijinstructeur in hun eigen auto. Na afloop waren de 
deelnemers het erover eens dat het een leerzame 
dag was geweest waarin zij vooral bij de theorieles 
veel nieuwe regels hadden geleerd.
Afgelopen vrijdag werd er een snelheidscontrole 
gehouden in twee 30-km zones in Ruinerwold. Aan 

De reactietest bij de ouderen dag in Echten trok veel 
belangstellenden. foto: VVN De Wolden/Mary van 
Spil

Dijkhuizen werden 240 voertuigen gecontroleerd en 
de hoogst gemeten snelheid was 51 km en aan de 
Kerkweg werden 17 voertuigen gecontroleerd en de 
hoogste gemeten snelheid was hier 60 km.
Zaterdag waren de vrijwilligers van VVN De Wolden 
aanwezig bij de Ouderen dag in Echten. Veel bezoe-
kers namen hier deel aan de reactietest en er gaven 
zich veel personen op voor de rijvaardigheid dag in 
het voorjaar van 2018.

Ruinerwold verliest van 
Raptim
Na de 4-1 nederlaag in en tegen Stadskanaal van 
afgelopen zondag, had Ruinerwold de taak zich te 
revancheren. Na een prima warming-up stonden 
de manschappen om 14.00u klaar om Raptim weer 
puntloos richting Coevorden te sturen. Ruiner-
wold kwam na twee minuten tot de onaangename 
ontdekking dat Raptim niet van plan was gemak-
kelijk mee te werken, want Robin De Leeuw schoot 
na dik 120 seconden het leder onhoudbaar achter 
Knol: 0-1. Ook na dit doelpunt kwam Ruinerwold 
niet echt lekker in de wedstrijd en na ruim twintig 
minuten schoot Robin De Leeuw zijn tweede van de 
match binnen: 0-2. Hierna kwam Ruinerwold beter 
in haar spel en Kevin Loof wist de grootste kans 
van de eerste helft te creëeren. Met een rush vanaf 
eigen helft liep Loof enkele verdedigers voorbij alsof 

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 2e zitting van ronde 1 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 2 oktober 2017.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 62,50%
2 R v Ommen & M Velthuys 61,25
3 D & M Geel 55,75
4 G Wassing & R Nijland 55,00
5 H Middelveldt & H Tissingh 54,35
6 A Flier & L Stolte 50,00
7 J Bennink & L Drost 49,58
8 H & P Bennink 45,50
9 H Reinders & G Scheper 45,42
10 H & R Kuik 44,78
11 O Hobma & J Vedder 44,08
12 E v’t Rood & E Wienen 31,75

Lijn B;
1 J & J Scholte Albers 58,47%
2 W Flier & W Niemer 57,12
3 J Koops & R Morsink 55,90
4 H & H Hauwlo 53,33
5 H Toet & M Vedder 52,99
6 G Lensen & L Tissingh 51,74
7 J Inberg & K Tissingh 49,89
8 A & J Pinxterhuis 49,34
9 I & L vd Molen 47,71
10 J Klomp & L Veen 47,57
11 R Kleene & J de Vries 47,05
12 M Blaauw & K Scheper 45,54
13 L Boerhof & A Ridderman 43,59
14 T ten Heuvel & A Kreulen 39,20

 
                

Steun de voetbalclub en wordt vriend van VVR 
met een seizoen of donateurs kaart. 
 
Naam:………………………….. 
 
Adres:…………………………. 
 
Telefoonnummer:………………………. 
 
Lever deze coupon in bij de Coop of mail naar: 
sponsorcommissie@vvruinerwold .nl  
en er wordt contact met u opgenomen. 
 

                      



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 

  

Uitnodiging voor de… 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Vrijwilligersavond ! 
Wanneer:  

28-10-2017 20:00u 
 

Waar: 
kantine “de Corner” 

 
Wat meebrengen: 

je goede humeur 
 

Avondomschrijving: 
Alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder (met partner) worden uitgenodigd voor 
een gezellige, gezamenlijke activiteit om kennis te maken met alle andere 

vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje, op kosten van de 
vereniging, en de muziek van een swingende D.J. 

 
Opgave voor: 14-10-2017 
(ook opgeven aantal personen) 

 
bij: 

Anja Bult 
anjabult001@gmail.com 

 
 
 

 

 

ze er niet stonden, maar schoot vervolgens rake-
lings naast. Waar Ruinerwold met 0-2 nog genoeg 
perspectief zou hebben om de rust mee in te gaan, 
werd het pijnlijk genoeg vlak voor rust 0-3. Een vrije 
bal werd door Robin De Leeuw binnengekopt, die 
daarmee aantekende voor een loepzuivere hattrick.

De thee van Huiskes gaf Ruinerwold hernieuwde 
energie, want de tweede helft was aanzienlijk beter 
dan het eerste bedrijf. Natuurlijk, Raptim hoefde 
niet zo nodig meer, maar Ruinerwold liet bij tijd en 
wijlen het bekende recept weer zien. De 1-3 was dan 
ook terecht. Na meerdere corners achtereen wist 
Brinkman de bal na 68 minuten uit een corner van 
Bert De Boer tegen de touwen te koppen. Ruiner-
wold probeerde door te drukken en invaller Jacco 
Huisman was heel dicht bij de 2-3. Met zijn eerste 
balcontact schudde hij twee verdedigers van zich af 
en schoot maar net over. Jammer genoeg viel een 
kwartier voor tijd de 1-4 en daarmee was het duel 
gespeeld. Een schot werd nog gekraakt door de 
Ruinerwold verdediging, maar de rebound van Lars 
Meppelink verdween achter Knol.

Daarmee viel het doek en werd het resterende 
kwartier niet meer echt interessant. Raptim, de 
ploeg waartegen Reinout Stevens ooit debuteerde, 

nam de drie punten mee. Gelukkig volgt zondag 
alweer een herkansing. Dan speelt Ruinerwold thuis 
tegen Dedemsvaart, dat haar eerste twee compe-
titieduels wist te winnen. Het is zeker de moeite 
waard om te komen kijken en ook achteraf in de 
kantine even een biertje, wijntje, cola’tje of iets 
anders te komen drinken. Graag zien we u zondag 
weer!      

Ruinerwold verliest 
thuis van Dedemsvaart
Na de 4-1 nederlaag van vorige week, in eigen huis 
tegen Raptim, was Ruinerwold vastberaden om te-
gen Dedemsvaart de eerste punten van het seizoen 
te pakken. De generale repetitie op het sportpark 
was in ieder geval goed, want ‘s ochtends versloeg 
het tweede van Ruinerwold het tweede elftal van 
Dedemsvaart met 3-2. De KNVB ziet graag een 
vleugje verbroedering in het amateurvoetbal, maar 
helaas wilde dit niet erg lukken op de mooie zon-
dagmorgen. De gemoederen liepen, wellicht onder 
druk van de immense belangen, hoog op waardoor 
de rechtsbuiten en tevens nummer 8 van Dedems-
vaart 2 de legendarisch zieke woorden tegen de 
assistent-grensrechter van Ruinerwold sprak: ‘De 



mooiste dag uit mijn leven, zal de dag zijn dat jij 
ongeneeslijk ziek wordt verklaard’. De arme man 
maakte het allemaal nog bonter door na de wed-
strijd glashard te stellen dat de dienstdoende grens-
rechter met het ‘k-woord’ zou hebben gescholden, 
hetgeen eigenlijk medelijden opwekte. Laten we het 
houden op een bijzondere mentaliteit. 

Desalniettemin won Ruinerwold 2 en had het eerste 
elftal dezelfde voornemens in de middag. Van de 
irritatie in de ochtend was gelukkig niets meer te 
merken, want Dedemsvaart 1 maakte vanaf de 
aftrap een frisse indruk. Het begon weer allemaal 
niet geweldig voor Ruinerwold, want na een ruime 
minuut spelen scoorde Danny Kuiper na een mis-
verstand in de verdediging de 0-1. Na de 1-0 ach-
terstand kende Ruinerwold een sterke fase, maar 
grote kansen werden niet gecreëerd. Het was dan 
ook Dedemsvaart dat na ruim een half uur de 0-2 
maakte. Noah Schuurman, net als Kuiper de gehele 
wedstrijd een plaag voor de Ruinerwoldse defensie, 
schoot na een voorzet van Gerritsen strak in. De 
poging kon in eerst instantie nog gekeerd worden 
door Knol, maar in de rebound was Kuiper alert: 
0-2. Ruinerwold moest iets terug gaan doen, maar 
zag tot overmaat van ramp dat Kuiper vijf minuten 
voor tijd de mooiste treffer van de middag maakte 
en daarmee een hattrick liet noteren. Een vrije trap 
vanaf een meter of 25 werd kiezelhard in de kruising 
gejaagd: 0-3. Ruinerwold liet gelukkig de moed niet 
zakken en Brinkman kopte vlak voor rust van dicht-
bij raak: 1-3. 

Zodoende ging Ruinerwold toch nog rusten met 
enig perspectief en de tweede helft ging dan ook 
welvarend van start. Hoewel Dedemsvaart twee-
maal een enorme kans miste op de 1-4, kwam 
Ruinerwold in de 68e minuut helemaal terug in de 
wedstrijd. Een schot van Kevin Loof werd getou-
cheerd door Mark Brinkman en laatstgenoemde 
wil dan ook per sé deze goal op zijn naam: 2-3. 
De toeschouwers leken zich op te kunnen gaan 
maken voor een sensatie, maar helaas werd alle 
moed al snel de grond ingeboord. In de 75e minuut 
scoorde Kuiper namelijk zijn vierde van de middag 
en daarmee was Ruinerwold wel uitgestreden: 2-4. 
Van de uitslag viel weinig te zeggen, want Dedems-
vaart liet simpelweg zien over meer kwaliteit te 
beschikken. Helemaal met de gedachte dat er maar 
liefst zeven spelers ontbraken bij de gasten. Mocht 
Dedemsvaart het verdedigend kunnen bolwerken 
dit seizoen, dan zou het zo maar op z’n minst een 
periodetitel kunnen behalen. 

Ruinerwold heeft na drie wedstrijden nog altijd nul 
punten, maar afgelopen zondag viel de stijgende 

lijn zonder twijfel waar te nemen. Desalniettemin 
wacht aanstaande zondag weer een zware beproe-
ving, want dan reist Ruinerwold af naar Beilen. De 
Beilenaren zijn de competitie geweldig begonnen 
met zeven punten uit drie wedstrijden en dus mag 
Ruinerwold flink aan de bak. Graag zien we u zon-
dag in Beilen langs de kant en bij de nabespreking 
in ‘t Wold aan de bar. Tot zondag!

Laatste begroting 
college: financieel 
gezonde positie
De financiële toekomst van gemeente De 
Wolden ziet er goed uit. De woonlasten nemen 
niet of nauwelijks toe en de komende jaren 
heeft de gemeente een overschot op de be-
groting. Dat blijkt uit de programmabegroting 
2018-2021, die het college vandaag heeft ge-
presenteerd. De begroting wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad. De begroting 2018 is 
een uitwerking van de Kadernota, die in juni 
door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nu het einde van de huidige raadsperiode in 
zicht is, blikt het college terug op de financiële 
positie van de gemeente in 2014. “Door tal van 
maatregelen in de afgelopen collegeperiode 
is onze financiële positie ten goede gekeerd. 
Natuurlijk hebben de uitkeringen van het Rijk 
daaraan een bijdrage geleverd. Maar we zijn 
trots op het huidige financiële meerjarenbeleid, 
waarbij niet alleen sprake is van structurele 
begrotingsoverschotten, maar ook van een 
gezonde vermogenspositie”, schrijft het college 
in de aanbiedingsbrief bij de begroting.

De begroting 2018 vertoont een overschot van 
ruim € 200.000,- in 2018, oplopend tot bijna € 
500.000,- in 2020.

Woonlasten
De woonlasten per huishouden laten een lichte 
stijging zien. Maar het gaat slechts om een half 
procent. Door de stijging van de afvalstoffen-
heffing, als gevolg van de nieuwbouw van de 
milieustraat in Zuidwolde, zouden de totale 
woonlasten hoger uitvallen. Daarom heeft het 
college besloten de rioolheffing te verlagen en 
af te zien van de trendmatige verhoging van de 
onroerendezaakbelasting. De woonlasten stij-
gen volgend jaar daardoor minimaal. Daarmee 



zijn de gemeentelijke woonlasten de afgelopen 
collegeperiode nagenoeg op hetzelfde niveau 
gebleven.

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met 
een reeks aan investeringen, die in totaal € 5,1 
miljoen belopen. Het gaat onder meer om extra 
geld voor de herinrichting van de Dorpsstraat in 
de Wijk, fietspaden, ledverlichting bij sportac-
commodaties, een kunstgrasveld in Koekange, 
zonne- en duurzaamheidsleningen, een nieuwe 
urnenmuur in Echten en parkeerplaatsen bij 
basisschool De Arendsvleugel in Ruinerwold.

Visie N375
Samen met de provincie is een visie opgesteld 
voor verbetering van de verkeersveiligheid van 
de autoweg N375. Inwoners praten hierover 
mee. De oversteken zijn in beeld gebracht, 
werkgroepen bestaande uit bewoners, dorps-
belangen, gemeente en provincie denken na 
over de invulling van de plannen. Het college 
stelt de raad voor € 750.000,- op te nemen in de 
begroting als gemeentelijk aandeel.

Multifunctionele Accommodatie
Bij de behandeling van de Kadernota besloot 
gemeenteraad te onderzoeken of er een moge-
lijkheid is voor een Multifunctionele Accommo-
datie (MFA) in Zuidwolde, waarin sport en cul-
tuur elkaar vinden. Hoe dit MFA vormgegeven 
kan worden, komt terug in een procesvoorstel, 
dat de raad nog voor de begroting behandelt. 

Initiatiefrijk De Wolden
“We hebben de afgelopen jaren gezien hoe onze 
inwoners vele initiatieven hebben ontplooid. In 
een behoorlijk aantal van deze initiatieven heeft 
de subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’ 
een ruime bijdrage geleverd. In 2018 komen 
we met voorstellen komen hoe ‘Initiatiefrijk De 
Wolden’ structureel kan worden gemaakt vanaf 
2019”, aldus het college. De nieuwe raad kan 
hier dan een besluit over nemen. Voor 2018 is 
vooralsnog incidenteel € 250.000,- in de begro-
ting opgenomen.

Fietspaden
Komende jaren wordt er verder ingezet op de 
aanleg van de fietspaden in De Wolden. In 2018 
wordt er een subsidie aanvraag gedaan bij de 
provincie voor de aanleg van de fietspaden De 
Leeuwte/Munnekenweg.

Cultuur
De Wolden stond in 2017 in het teken van de 
Cultuurexplosie. Inwoners en culturele organi-
saties hebben de cultuurexplosie goed opge-
pakt en tot een succes gemaakt.

Deze culturele impuls heeft vernieuwing en ver-
breding van het culturele aanbod opgeleverd. 
Het college wil initiatieven die door de culturele 
impuls in 2017 een succesvolle start hebben 
gehad de komende jaren financieel blijven 
steunen. 

Zorg en Werkgelegenheid
De laatste jaren is sterk ingezet op versterking 
van de werkgelegenheid. De Wolden heeft zich 
aangesloten bij Regio Zwolle en Kennispoort 
Regio Zwolle. Ondernemers profiteren van dit 
nieuwe netwerk en laten zich adviseren en 
begeleiden bij innovatieve ontwikkelingen. Het 
werkgeversservicepunt maakt de match tussen 
werkzoekenden en bedrijven. Het draagvlak 
voor dit servicepunt neemt toe bij onderne-
mers.

In het sociaal domein zijn vele taken bij de 
gemeente neergelegd: met een bezuinigings-
opdracht. Dit leek soms onmogelijk, maar dit 
is goed opgepakt. In De Wolden is met succes 
gewerkt aan het creëren van gelijke kansen voor 
alle kinderen. 

Een belangrijke uitdaging is het nog preven-
tiever werken in de Jeugdzorg. Het lukt steeds 
beter om te voorkomen dat jongeren extra hulp 
nodig hebben. 

In de begroting heeft het college aangegeven 
dat het makkelijker wordt om geld in te zetten 
daar waar het nodig is. “Nu is geld nog specifiek 
bestemd voor diverse verschillende uitkeringen. 
Als we in het ene potje geld overhouden, kun-
nen we dat niet zomaar voor een ander doel 
inzetten. Als dat makkelijker kan, kunnen we 
mensen sneller helpen.”

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 
9 november 2017. De raadsvergadering begint 
om 13.30 uur.

De aanbiedingsbrief en de begroting 2018 zijn in 
te zien op de website dewolden.nl.



1. Stel uw bedrijf voor.
Mijn naam is Bettie Hummel, ik woon op Weer-
wille en daar zijn mijn schoonheidssalon en pe-
dicurepraktijk, A Case Of Beauty, ook gevestigd.

2. Hoe lang bent u werkzaam in het bedrijf en 
hoe lang bestaat het al?

In september 2008 ben ik in deeltijd begonnen 
met de schoonheidssalon, deze heb ik in de 
loop der jaren uitgebreid met medisch pedi-
cure, visagie en kleurconsulent. Sinds drie jaar 
werk ik fulltime in mijn praktijk.

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

Ik heb geen mensen in dienst.

4. Wat is de voornaamste taak van uw be-
drijf?

Mijn taak is tweeledig. Bij de schoonheidssalon 
krijgen de klanten een behandeling en advies 
op maat gebaseerd op hun huidtype. Hierbij is 
mijn doel dat de klant na een ontspannen be-
handeling tevreden en met een verzorgde huid 
de praktijk verlaat.
In de pedicurepraktijk verlos ik de klant van 
pijnlijke likdoorns, eelt of andere ongemakken 
aan de voeten en is het belangrijk dat de klant 
met verzorgde voeten de praktijk verlaat.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u min-
der leuk aan uw werk?

Het leukst vind ik het omgaan met verschillende 
mensen, die allerlei vragen op het gebied van 
huid- en/of voetverzorging hebben waar ik dan 
een zo goed mogelijk advies en behandeling bij 
kan zoeken.
Het minst leuk vind ik de boekhouding! Een tijd-
rovend klusje maar ook belangrijk om te zien 
hoe je er financieel voor staat.

6. Heeft u een leuke anekdote?

Bij bezoeken aan beurzen neem ik vaak een 
trolley mee voor het vervoer van de aankopen,
Mijn collega’s lachten mij in het begin uit, maar 
toen ik mijn trolley een keer was vergeten wa-
ren ze niet blij want toen moesten ze hun aan-
kopen zelf dragen!

7. Wat is uw hobby?
Zwemmen, wandelen met en zonder onze 
hond, lezen en haken.

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

Volgens mij is Ruinerwold een erg compleet 
dorp, alles is te verkrijgen en er wordt veel geor-
ganiseerd.

9. Hoe ziet u de toekomst?
Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet, 
ik werk met veel plezier in de praktijk en hoop 
in de toekomst nog diverse cursussen te volgen 
om een nog completere praktijk te krijgen en 
mijn klanten nog meer te kunnen bieden.

10. Aan wie geeft u de pen door?
De pen geef ik door aan Hendrik Flinterman van 
Studio WW15.

geeft de pen door


