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VVR verlengt met
Wassenaar, Van Oost
en Hut
Hoofdtrainer Johnny Wassenaar en assistent-trainers Rene van Oost en Martijn Hut (keepers) staan
ook volgend seizoen voor de spelersgroep van de
eerste selectie in Ruinerwold.
Hoewel er dit seizoen nog maar 4 competitiewedstrijden werden afgewerkt, is van beide kanten veel
vertrouwen en enthousiasme om door te gaan. Wassenaar: ‘Als alle randzaken kloppen, kunnen we ons
richten op de sportieve prestaties. De club is aan alle
kanten in beweging gekomen, van een nieuwe voorzitter tot mensen achter de bar. We zijn dus op de
goede weg, maar zijn er nog niet. Ruinerwold is een
hele dynamische club met warme mensen en ik ben
blij om samen met Rene en Martijn een positieve
bijdrage aan de toekomst te kunnen leveren.’
Ruinerwold bezet op dit moment de zesde plaats in 4D
en is nog ongeslagen. Wassenaar heeft in de korte periode bij Ruinerwold laten zien dat plezier en prestaties
hand in hand gaan, wat een mooie opmaat is voor het
mogelijke resterende seizoen en de toekomst.

Trainersstaf KIOS
verlengt contract
KIOS is verheugd te melden dat het trainerskoppel
voor de KIOS-selectie, Adri Kok en Steven Koelma,
hun contract met de club voor een jaar hebben
verlengd. Daarnaast gaat ook Ryanne Figeland als
teambegeleidster nog een seizoen door.
Met het bijtekenen van de heren en dame is de trainersstaf voor het seizoen 2021-2022 rond. “Ondanks
de bijzondere omstandigheden waarin we ons bevinden, zijn we zeer tevreden bij KIOS. De competitie
ligt dan wel stil, maar we hebben in aangepaste sa-
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menstellingen doorgetraind tot aan de lockdown. En
dat ging met geweldige inzet van de groep. Iedereen
is topfit,” aldus trainers Adri Kok en Steven Koelma.
Zowel de spelersgroep, de technische commissie
en de trainers zelf zijn tevreden met de samenwerking tot zover. We wachten rustig af hoe alle omstandigheden zich ontwikkelen, maar de gezondheid van iedereen staat voorop.

Duurzame voornemens
De goede voornemens
van vorig jaar
recycle ik weer
Tot goede voornemens
voor ‘t komend jaar,
want elke keer
Nieuwe voornemens
bij de start van ‘t jaar
maken dat ik leer
Dat goede voornemens
bijna elk jaar
de derde week alweer
Geen voornemens meer zijn,
ik ben daarmee klaar
en recycle meer.
© Gerdina, www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
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Kopij inleveren voor vrijdag 22 januari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Ronald Wagter – Zelfstandig JEMAKO distributiepartner
Naam: Ronald Wagter

Wat doet je bedrijf precies?

Als zelfstandig JEMAKO distributiepartner geef ik tijdens
(thuis)presentaties of individuele afspraken advies,
uitleg en praktische demonstraties op het gebied van
schoonmaken. Daarnaast zijn uiteraard alle JEMAKO
producten via mij verkrijgbaar.
JEMAKO is een Duits product dat schoonmaken makkelijker en dus leuker maakt. De producten reinigen
SNEL en EFFECTIEF en zijn ook nog eens DUURZAAM en
MILIEUVRIENDELIJK.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels?

Zelf ben ik sinds juli zelfstandig JEMAKO distributiepartner, maar het bedrijf JEMAKO bestaat al ruim 20 jaar!

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en
wat is jouw functie?
Ik werk voor mezelf en ben dus verantwoordelijk voor
alles.

Vertel eens iets over jezelf.

Naast dat ik zelfstandig JEMAKO distributiepartner ben,
ben ik ook werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Verder mag ik graag leuke dingen doen met mijn
gezin, loop ik hard en ben ik voorzitter van korfbalvereniging KIOS.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruinerwold Onderneemt?
Tot op heden niet!

Wat vind je van het dorp Ruinerwold?

Ruinerwold is een dorp om trots op te zijn! Het is een
enorm bedrijvig dorp, waar altijd iets te doen is. Ook in
deze tijd waarin veel niet mag, wordt er altijd gedacht in
mogelijkheden. Dat is een dik compliment waard!

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?

Sinds ik zelfstandig JEMAKO distributiepartner ben, ben
ik vooral bezig geweest met het bekendmaken van mijn
naam en heb ik een aantal (thuis)presentaties mogen
geven. In de toekomst hoop ik wekelijks een (thuis)presentatie te kunnen geven om op die manier zoveel mogelijk particulieren en bedrijven kennis te laten maken
met de fantastische werking van de JEMAKO producten.

Heb je nog een leuke anekdote?
-

Wil je zelf nog iets toevoegen?

Ook benieuwd naar de JEMAKO producten? Neem dan
contact op en probeer de producten geheel vrijblijvend
en gratis uit!

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het geven van (thuis)presentaties is het allerleukste aan
mijn werk. Het is elke keer weer tof om de verbazing en
verwondering, over de werking van de JEMAKO producten, op de gezichten van de mensen te zien.

Wat vind je het minst leuk aan je werk?

Ik kan zo niet echt wat bedenken, maar als ik dan toch
iets moet noemen dan is het de administratie.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onderneemt en waarom ben je lid geworden?

Ik ben nu twee maanden lid. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat ondernemers elkaar helpen, ondersteunen
en adviseren. Ik ben van mening dat Ruinerwold Onderneemt voor de verbinding zorgt die hiervoor noodzakelijk is.

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onderneemt?

Zoals net beschreven ben ik van mening dat Ruinerwold
Onderneemt voor verbinding zorgt. Ik ben nog niet lang
genoeg lid om daar over te kunnen oordelen.

Profiteer t/m 6 april 2021 van deze
en nog meer acties bij
Ronald Wagter
Zelfstandig JEMAKO distributiepartner
06-27253240
www.jemako-shop.com/ronald-wagter

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

“ Dit is zeer
waardevolle
informatie ”

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

Kerkdiensten 17 januari 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds.
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. L. Karelse

Kerkdiensten 24 januari 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.C. Borst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via
Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl
kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.
protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://dekapelruinerwold.com/preken/)

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

De Zonnebloem deelt
aan de deelnemers
amaryllisbollen uit
Het afgelopen jaar is veel te stil verlopen bij De
Zonnebloem in De Wolden. In maart was er nog een
soepfeest, maar daarna schopte corona alles in de
war. Activiteiten waren niet meer mogelijk. Voor Pasen kregen de deelnemers nog een bos tulpen wat
door iedereen enthousiast werd ontvangen. Verder
bleef het bij een kaartje, of er werd hier en daar
contact gezocht via de telefoon. Er werd gebrainstormd naar mogelijkheden, maar de doelgroep is
erg kwetsbaar dus alles liep op niets uit.
Om toch het jaar een beetje af te kunnen sluiten
worden alle deelnemers verrast met een mooie
gouden amaryllisbol. Dit doen we in het begin van
december, we hopen dat de bol dan met kerst zal
bloeien. Een klein lichtpuntje in deze donkere tijd.
De vrijwilligers van De Zonnebloem hebben al een
nieuw programma voor 2021, als het weer kan en
mag worden er weer leuke dingen georganiseerd.
Het gaat bij De Zonnebloem om mensen te laten
samenkomen, maar vooral om de gezelligheid.

Uw partner voor:

Websites
Webshops
Online marketing
Domeinnamen
Webhosting
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

Doe zaken in de buurt
✓ Winkel in de buurt
✓ Eet in de buurt
✓ Geniet van je buurt
✓

Verander de wereld
en begin bij jezelf.
Steun de lokale
ondernemers

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

Meer informatie
www.lensenschilders.nl
tel: 0522-26 26 44
info@lensenschilders.nl

06-83212071

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.
Zekerheid zonder franje!
www.aktienotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

Diftar; tarieven
afvalstoffenheffing 2021
Vanaf januari 2021 gaat de afvalstoffenheffing
die u betaalt aan de gemeente er anders uitzien.
De gemeente gaat over op een diftar-systeem.
Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende)
tarieven. Dit betekent dat de heffing bestaat uit
een vast deel (vastrecht) dat een stuk lager is dan
in 2020 en een variabel deel waarop u zelf invloed
heeft.
Het variabele deel van de heffing vormt het hart van
het diftar-systeem. Hierop heeft u zelf invloed door
afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van de aantal keren dat
u de restafvalcontainer aan de straat zet. Zo kan het
zijn dat twee gezinnen, die in dezelfde straat wonen,
een ander bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing. Dit doordat het ene gezin haast geen restafval
aan de straat zet, en het andere gezin wel. Betere
afvalscheiding resulteert dus in een lagere rekening.

Waarom diftar?

Restafval bevat nog veel waardevolle grondstoffen
waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden.
Van plastic afval kunnen bijvoorbeeld autobumpers
of fleecetruien gemaakt worden. Bovendien geeft de
verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder
grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing. En daar hebben we uw hulp
hard bij nodig, want alle kleine beetjes helpen!
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van
17 december o.a. de afvalstoffenheffing 2021 vastgesteld.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent voor u dat u voor de afvalstoffenheffing 2021 € 100,- (vast deel van de heffing voor een
meerpersoonshuishouden) minder betaalt ten
opzichte van 2020. Hiervoor kunt u bijna 12 keer de
restafvalcontainer aan de weg zetten! Oftewel op
het variabele deel van de heffing hebt u zelf invloed.
Voor een eenpersoonshuishouden is dit € 76,86
minder (vast deel van de heffing). Wat u voor het
variabele deel betaalt, ligt aan het aantal ledigingen
van uw restafvalcontainer.

Wat zijn de kosten?

Afvalstoffenheffing 2021 (met Diftar) Vast deel heffing Variabel deel heffing tarief

Eenpersoonshuishouden € 106,92 Per lediging restafvalcontainer € 8,40
Meerpersoonshuishouden € 132,96 Per lediging
restafvalcontainer € 8,40
Afvalstoffenheffing 2020 (oude situatie) Bedrag
Eenpersoonshuishouden € 183,78
Meerpersoonshuishouden € 233,16
Huishoudens die geen minicontainer hebben voor
restafval en hun restafval storten in een boven- of
ondergrondse verzamelcontainer kunnen volgend
jaar nog niet meedoen aan Diftar. Deze huishoudens betalen volgend jaar de volgende heffing:
Eenpersoonshuishouden € 205,52
Meerpersoonshuishouden € 161,Deze huishoudens kunnen vanaf 2022 meedoen
aan Diftar. Zij betalen dan naast een vast bedrag
een bedrag per afvalzak die in de verzamelcontainer
wordt geworpen.

La Casa de Peer
uitdaging voor
escaperoom fanaten
Dorpshuis de Buddingehof begint op zondag 17
januari met La Casa De Peer. I.s.m. Buro Bram
organiseren we een bloedstollend spannende race
tegen de klok. Welk team lost het snelst de puzzels
op! Aangevuld met een lekker portie Tapas verzorgt
door het Smulhuus. (Opoes Erfenis / Marc Emmink)
De exclusieve Escapebox haal je zondagsmiddags
tussen 15:00 en 19:00 uur op. Iedereen krijgt 2 uur
de tijd om de puzzels op te lossen.
Wie het snelst is, heeft gewonnen! Na afloop leggen
we via een livestream de puzzels uit en maken de
winnaar bekend. De Escapebox reserveer je via mfc.
buddingehof@gmail.com (Opgeven vóór 11 Januari)
Geeft je teamnaam op en het aantal porties tapas.
Escapebox = €19,50 Portie Tapas p/p = €7,50. Geef
ook je speeladres door, om de team reistijd te kunnen bepalen. Deze wordt van de speeltijd afgehaald!
(Fairplay lijkt ons logisch!) Meer informatie? tel: 0623244866. mail: mfc.buddingehof@gmail.com

Elke zaterdag
warme erwtensoep.
Het weer wordt weer kouder en
wat is er dan lekkerder dan een
lekker bord warme snert, gemaakt
door Willem van echte bouillon en
boordevol koetsiers rookworst. En
natuurlijk ook onze bekende
spareribs en kippenpoten!

Coop S.Koetsier
& Medewerkers
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111

Boodschappen laten bezorgen?
Kijk op: Cooponline.nl

OOK ADVERTEREN IN
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Hier vindt u informatie
over de verschijningsdata
en de formaten voor uw
advertenties.

