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Ledenvergadering

Tuinkring Ruinerwold
Op maandag 28 maart 19.30 zal onze ledenjaarvergadering plaatsvinden in de grote zaal van de
Buddingehof.
Na de ledenjaarvergadering zal er een interactieve
lezing plaatsvinden door Erwin Bruulsema van
Landschapsbeheer Drenthe over Groen doen in
tuin, erf en buitengebied. Iedereen is welkom, ook
niet leden.

Goed nieuws voor de
Karstenhoeve
De Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan
een duurzamere leefomgeving. Daarom investeren
zij in zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen zoals scholen, musea, bibliotheken, theaters,
clubhuizen en buurthuizen. Ook onze museumboerderij is hiervoor genomineerd! Een van onze grootste kostenposten is onze energierekening. De oude
monumentale boerderij is slecht geïsoleerd. Beter
isoleren is lastig, omdat wij de boerderij zoveel
mogelijk intact willen laten en liever geen zichtbare
aanpassingen willen doen die niet bij een oude
boerderij horen. Een aantal jaren geleden hebben
wij op de deel vloerverwarming laten aanleggen, dit
is al een hele verbetering en zodoende is het mogelijk om ook in koudere maanden toch activiteiten
te ontplooien. Achter de boerderij staat een grote
schuur, die geen deel uitmaakt van het oude boerenerf. Het dak is uitermate geschikt voor zonnepanelen en de zuidzijde is niet te zien vanaf het erf. Op
deze manier wordt het aanzicht geen geweld aan
gedaan. Met de zonnepanelen zouden wij een groot
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deel van onze stroom duurzaam kunnen opwekken
en ons energieverbruik aanzienlijk verlagen. Daardoor zijn we minder afhankelijk van externe energieleveranciers en leveren we ons steentje bij aan
het verduurzamen van de samenleving.
Het enige dat we nog nodig hebben zijn mensen die
op ons stemmen!
Op www.rabobank.nl/wonen staan een zestal
maatschappelijke gebouwen die genomineerd
zijn. Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van de
Rabobank en ieder lid kan één stem uitbrengen. Wij
hopen dat we op jouw stem kunnen rekenen!

In deze wereld
Als de wereld in brand staat
mag ik dan bij jou
schuilen voor de regen
In een wereld vol haat
kies ik nu met jou
wat het zwaarst moet wegen
Waar de wereld verder gaat
ben ik samen met jou
een vluchteling tot zegen
© Gerdina www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
23 maart 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 18 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜ 9 maart
➜➜ 12 maart
➜➜ 12 maart
➜➜ 14 maart
➜➜ 14 maart
➜➜ 16 maart
➜➜ 19 maart
➜➜ 21 maart

➜➜ 21 maart
➜➜ 22 maart
➜➜ 24 maart
➜➜ 25 maart
➜➜ 25 maart
➜➜ 26 maart
➜➜ 26 maart
➜➜ 28 maart
➜➜ 28 maart
➜➜ 28 maart
➜➜ 29 maart
➜➜ 30 maart
➜➜ 1 april
➜➜ 2 april
➜➜ 2 april
➜➜ 4 april
➜➜ 5 april

VCR HS1 – Unicus HS2, 20.45 uur
Sporthal
VCR DS1 – Rovoc Ds2, 19.00 uur Sporthal
Inleveren snoeihout, 10-12.00 uur en
13-15.00 uur achter Karstenhoeve
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
VCR HS1 – Haulerwijk HS2, 20.45 uur
Sporthal
Zwerfvuilaktie, 09.30 uur Buddingehof
Inloop/infoavond voor leden en niet
leden Memento Mori, 19-20.00 uur
Dijkhuizen 34a
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein
Vrouwen van Nu Ruinerwold, Notariaat
Stotijn,19.45 uur de Klok
KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
Tuinkring, inzameling gereedschap om
te slijpen
VCR DS1 – Sudosa-Desto DS7, 20.30 uur
Sporthal
Inzameling oud ijzer, 09.00 – 12.00 uur
Wolddijk 31
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
Tuinkring, ledenvergadering, 19.30 uur
Buddingehof
Klaverjassen, 19.30 uur
Dorpshuis Berghuizen
VCR HS1 – AFC HS2, 20.45 uur Sporthal
Bezichtiging Goederen antiekveiling,
18-20.00 uur Karstenhoeve
Bezichtiging goederen antiekveiling,
10-12.30 uur Karstenhoeve
Antiek-en Curiosaveiling, 13.00 uur
Karstenhoeve
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
Klaverjassen, 20.00 uur Café de Kastelein

Bedankt
Voor de vele blijken van belangstelling, attenties en
hulp tijdens en rond mijn verblijf in het ziekenhuis,
mede namens Dina onze hartelijke dank.
Albert Jalvingh

Bijzondere sportschool
Morgen opent Ellen Wildeboer een bijzondere
sportschool in Ruinerwold. De opening is van
19 tot 21 uur, Boerpad 2 in Ruinerwold. Komen jullie
ook een kijkje nemen? Ellen is aanwezig om jullie
te woord te staan en ook een groep sporters die bij
haar sporten. Het is niet zomaar een sportschool,
maar een fijne plek voor iedereen die lekker in zijn
vel wil zitten. Van fanatieke sporters, tot net beginnende sporters, iedereen is welkom. Er zijn groepslessen, maar ook individuele trainingen op maat.
Ook worden er buitenlessen verzorgd.
Voor meer info over Ellen Wildeboer en de lessen
die ze verzorgt:
http://www.burpeesandbootcamp.nl
Vriendelijke groet,
Mirjam Wagteveld

Ledenvergadering
Op 21 maart en 16 mei houdt uitvaartvereniging
Memento Mori een inloop / info avond voor leden
en niet leden. Iedereen die meer wil weten over de
plaatselijke uitvaartvereniging Memento Mori is dan
zonder afspraak welkom tussen 19.00 en 20.00 uur.
De koffie staat dan klaar op Dijkhuizen 34 a
U hebt dan ook de mogelijkheid om onze vernieuwde aula te bekijken.

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 13 maart 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. van Werven
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M.P.C. Lourens
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds. P.J. de Haan
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra

Kerkdiensten 20 maart 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. de Vries
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.00 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

De gehele tuinbemesting is er weer,
o.a. kalk, kunstmest, potgrond
het hele jaar door
Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Vogelvoer - buitenvoedering
Compost - championnemest koemest - kippenmestkorrel

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

		
		
		
		
		
		

graszaad: doorzaai of vernieuwen
Strooizout
Diervoeders
strooisel
landbouwplastic
Plosplanpalletkorrel
Carbid
www.agrarisch-drenthe.nl

Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

Bridge uitslagen
Uitslag van de 3e zitting van ronde 2 van de bridgeclub Ruinerwold van maandag 21 februari 2022.

Lijn A
1
2
3
4
4
6
7
8

H & P Bennink
J de Boer & G Wassing
J Bennink & J Mansier
J Inberg & J ter Heide
O Hobma & J Vedder
J & J Scholte Albers
R v Ommen & M Velthuys
R Nijland & J Schuphof

Lijn B
1
1
3
4
4
6
7
8
9
10

L Tissingh & L vd Molen
T & T Eindhoven
R Knippels & A Beltman
G Scheper & G Drost
M Vedder & H Toet
D & M Geel
M Hoogeveen & J Doorn
M Blaauw & K Scheper
S Hempen & H Tissingh
L Boerhof & M Brals

63.33%
53.33
52.50
48.33
48.33
47.50
45.83
40.83
56.88%
56.88
56.25
55.63
55.63
51.25
46.25
41.88
41.25
38.13

Uitreiking groene lintje
van GroenLinks De
Wolden
(Ruinerwold – 4 maart 2022) Tijdens een bedrijfsbezoek van GroenLinks De Wolden aan biologisch
dynamisch landbouwbedrijf Santing Meyling op
woensdag 2 maart jl. zijn beide eigenaars verrast
met een groen lintje. GroenLinks De Wolden reikt
jaarlijks een groen lintje uit aan personen of bedrijven die zich op het gebied van duurzaamheid en
groen onderscheiden.
Joni Santing en Lucia Meyling zijn al zo’n 30 jaar
biologisch aan het werk in hun gemengd landbouwbedrijf (akkerbouw, veeteelt en groente- en fruitteelt) in Ruinerwold. En sinds 2014 kregen zij van
Demeter erkenning voor een biologisch dynamische
bedrijfsvoering. Prachtig om deze pioniers, die al jaren natuurinclusief werken, binnen onze gemeentegrenzen te hebben en dus hoog tijd voor een groene
onderscheiding!

De GroenLinks-delegatie heeft aansluitend nog een
interessante rondleiding over het bedrijf gehad.
Op woensdagochtend en vrijdagmiddag bestaat
de mogelijkheid om heerlijke verse producten te
kopen in de goedgesorteerde boerderijwinkel aan
de Wolddijk 10.

Uitslag Klaverjassen
Kios 25 februari 2022
naam

Freek Nijmeijer
Arend Jan Wind
Korrie Boxum
Joop Timmerman
Eppie Meekhof
Arjan Koster
Henk Zantinge
Wim Kolk
Henk Kleene
Hans Nijmeijer
Roel van der Linde
Koob Hester
Richard Waninge
Hennie Spekschate
Albert van ’t Ende
poedel: Jan Gerard Scheper

totaal

5.460 pnt
5.238 pnt
5.181 pnt
5.074 pnt
4.879 pnt
4.867 pnt
4.738 pnt
4.654 pnt
4.601 pnt
4.578 pnt
4.452 pnt
4.451 pnt
4.275 pnt
4.258 pnt
4.253 pnt
4.210 pnt

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

Kom je de volgende keer ook? Vrijdag 25 maart.
Aanvang 20.00 uur, inschrijven vanaf 19.30 uur.

Uw partner voor:

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Voor meer informatie over thuiszorg
van Noorderboog kijk op de website
of bel 0521 – 38 55 90.

Zorgen wij gewoon voor!

www.noorderboog.nl/thuiszorg

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

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

tel:

06 125 666 69

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Oud ijzer en recylce actie
Speeltuinvereniging
Speulplekke Oosteinde
en Speeltuinvereniging
de Woldklimmers slaan
de handen in één!
Zaterdag 26 maart kunt u van 9.00 uur tot 12.00
uur uw oud ijzer e.d. inleveren bij Schildersbedrijf
Ensing op het adres Wolddijk 31.
Wat kunt u inleveren?
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium en RVS.
En alles met een stekker zoals: wasmachines, drogers, elektrisch gereedschap, elektrische huishoudelijke apparaten, accu’s en koelkasten.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw materialen te brengen of heeft u vragen kunt u contact
opnemen met:
Voor Oosteinde:
Edwin Weide: 06-23792329 of mailen naar belangenvereniging.oosteinde@gmail.com
Voor Ruinerwold:
Erwin Piepot 06- 22393178 of mailen naar dewoldklimmers@hotmail.com
De opbrengst van deze eenmalige samenwerking
zal 50/50 verdeeld worden over beide speeltuinverenigingen.
Graag zien we u zaterdag 26 maart!

Een reis in de tijd
Een reis naar het verleden van Ruinerwold, met
hier en daar een kwinkslag naar het heden stond
maandagavond 28 februari centraal bij de Vrouwen
van Nu in Ruinerwold. De historische reis ging niet
alleen naar het dorp Ruinerwold, maar ook naar de
omliggende kernen als Weerwille, Berghuizen, Oosteinde, Broekhuizen en het voormalige buurtschap
Tweeloo. De gidsen van deze avond, Egbert Wever
en Luit Oldenbanning, beiden actief binnen de
Stichting Historie van Ruinerwold, hadden de volle
aandacht van het publiek gedurende de presentatie.

De culturele commissie van de Vrouwen van Nu had
de Stichting Historie van Ruinerwold benaderd met
de vraag of ze een invulling konden geven aan een
avond met als thema “Historie van Ruinerwold”.
Het bestuur van de Stichting reageerde hier meteen
positief op en zo konden meer dan 75 vrouwen genieten van een interessante presentatie met prachtige historische plaatjes en kaarten; elk plaatje
voorzien van deskundige achtergrondinformatie
van Luit Oldenbanning of Egbert Wever. Hoewel
Ruinerwold centraal stond op deze avond, begon
de presentatie in Ruinen bij “De Bron”. “ Daar is
Ruinerwold ontstaan”, aldus Egbert, “de Heeren van
Ruinen zijn vandaaruit begonnen met de ontginning van Ruinerwold”. Uiteraard kregen de vrouwen
ook mooie foto’s te zien van veelal monumentale
boerderijen, opgeluisterd met een interessant achtergrondverhaal.
Iedereen in de zaal stond nu weer eens oog-inoog met de prachtige historische boerderijen van
weleer, waarvan er helaas ook, vaak door gebrek
aan financiële middelen voor onderhoud, veel van
verloren zijn gegaan.
Naast gebouwen en boerderijen, kwamen er ook
mooie oude foto’s langs van uitstapjes van de Vrouwen van Nu van weleer en voor iedereen in de zaal
stond er wel een bekend iemand op, een moeder,
een zus, een buurvrouw of een jongere versie van
iemand uit de zaal.
Voor deze avond hadden de dames van de culturele
commissie zich gestoken in historische kleding die
ter beschikking was gesteld door museumboerderij
De Karstenhoeve. Gestoken in prachtige jurken,
blouses en lange rokken, gecompleteerd met hoed,
vormden zij een mooie omlijsting van deze avond.

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Zwerfvuilactie
Ruinerwold en
Berghuizen op
18 en 19 maart
Ieder jaar organiseert Nederland Schoon de
Landelijke Opschoondag. In 2022 doen we dat
voor de 20e keer! Een feestelijke reden om samen
weer de strijd aan te gaan tegen zwerfafval, ook in
Ruinerwold en omgeving. U kunt hierbij helpen!
Nadat de scholen op vrijdag de kernen zwerfvuil
vrij hebben gemaakt, gaan we op zaterdag de
buitengebieden zwerfvuilvrij maken. Jij komt toch
ook helpen op zaterdag 19 maart 2022?
Wilt u uw steentje bijdragen? Meld u aan! Dit kan
via: info@dbvruinerwoldberghuizen.nl, of
telefonisch / whatsapp via 06-83179035.
We verzamelen om 9:30 uur bij dorpshuis De Buddingehof. Tot dan!

Wolden de handschoen op en wordt het thema op
het hoogste niveau onder de aandacht gebracht.”

CDA De Wolden
vraagt Den Haag om
tegemoetkoming
energiekosten
ondernemers
Verschillende MKB’ers, waaronder boeren en tuinders in De Wolden, slaan alarm over de hoge energieprijzen. CDA De Wolden constateert dat de hoge
prijzen de bestaanszekerheid van MKB’ers in gevaar
brengen en roept de landelijke politiek en lokale
partners op de handen ineen te slaan.
Afgelopen zaterdag brachten kandidaat-raadsleden
van CDA De Wolden een bezoek aan verschillende
ondernemers. Lijsttrekker Karin Brouwer constateert dat de impact van de schommelingen op de
energiemarkt en de huidige hoge energietarieven
op het bedrijfsleven groot is. ‘Alleen al in onze
gemeente heeft de helft van de agrariërs te maken
met een forse verhoging van de energierekening.
Zo kunnen de energiekosten van een agrarisch
gezinsbedrijf stijgen van 15.000 euro vorig jaar, naar
50.000 euro dit jaar. Deze kostenstijgingen kunnen
niet worden doorberekend in de verkoopprijs en
zijn dus niet terug te verdienen,’ aldus Brouwer.
CDA De Wolden is van mening dat versneld verduurzamen en investeren in duurzame energievoorziening niet voor alle bedrijven een oplossing is. Teruglevering op het net is voor veel ondernemers de
komende jaren niet mogelijk en daarnaast moeten
ondernemers zelf diep in de buidel tasten om forse
investeringen in duurzame energie te kunnen doen.
CDA-lijsttrekker Karin Brouwer: “Ondernemers in
onze plattelandsgemeente worden onevenredig
hard getroffen door de fors gestegen energieprijzen.
We zien dat bijvoorbeeld agrarische bedrijven nu
nog verder in de knel komen. Daarom pakt CDA De

CDA De Wolden kaart het probleem zowel lokaal als
landelijk aan. En brengt het onderwerp onder de
aandacht bij CDA-Tweede Kamerlid Henri Bontenbal, die energie in zijn portefeuille heeft. Volgens
Bontenbal is klimaatbeleid alleen succesvol als het
ook sociaal is en de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen. Karin Brouwer: ‘het CDA zit in onze
landelijke regering. Daarom doen we een oproep
aan Henri Bontenbal, die als lid van een coalitiefractie dicht bij de knoppen zit, aan de slag te gaan met
een tegemoetkoming.’
Verder wil Brouwer ook dat de gemeente haar rol
pakt om inwoners en ondernemers te helpen om
versneld te verduurzamen. Brouwer denkt aan een
tegemoetkoming in de constructieberekening bij
bedrijven, de inzet van bedrijfsmatige energiecoaches en een gemeentelijke aanvulling op de 75%
Drentse Energie Organisatie financiering van de
provincie. Brouwer: ‘De huidige uitdagingen vragen
om creatieve oplossingen. Ook particulieren zien
hun voorschot soms verdriedubbelen. De gemeente
is aan zet om onze inwoners hier goed in te ondersteunen.’
Op 19 februari hebben de CDA-kandidaten melkveehouderij Bonnen in Kerkenveld en boomkwekerij
Bakker in Alteveer bezocht, waarbij ook de zorgen
over de energieprijzen aan de orde kwamen. De
kandidaat-raadsleden hebben daarnaast met veel
interesse kennisgenomen van de vooruitstrevende
voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering van de
ondernemers.
Benieuwd naar de ideeën van CDA De Wolden?
Lees hier onze speerpunten, maak kennis met onze
kandidaten (waaronder onze energie-specialist
Koop Drost) en volg ons op Facebook, Twitter en
Instagram!

HOREN.
ZIEN.
STEM.

Gerrie Hempen-Prent,
Echten

Gerbrand Gol,
Ruinerwold

Petra Haanstra,
Ruinerwold

Pieter Groot,
Ruinerwold

Marius van de Pol,
Berghuizen

Ronald Buld,
Ruinerwold

Scan de QR code voor
ons complete verkiezingsprogramma, of kijk op:

www.gbdewolden.nl

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Stotijn

notariaat & mediation

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!
T: 0522 - 440 473

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

www.ruinerwold.info
Ruinerwold hervat
de competitie met
overwinning
Op een schitterend zonnige zondagmiddag mocht
Ruinerwold eindelijk de competitie hervatten. Rode
lantaarndrager Lemmer kwam op bezoek, dat nog
geen overwinning wist te boeken in deze competitie. Ruinerwold had een prima week achter de rug,
met een 4-2 oefenzege tegen derdeklasser SVN’69.
Dit moest dus absoluut een driepunter worden.
Toen om 14.00 uur het balletje begon te rollen,
bleek het allemaal nog niet zo simpel. Lemmer ging
de duels goed aan en Ruinerwold kwam niet lekker
in haar spel. Het was dan ook geen overbodige luxe
dat Ruinerwold een kwartier voor de rust op een 1-0
voorsprong kwam. Een schot van Bert De Boer werd
geblokt door Koper, waarna Kevin Loof van dichtbij
binnenkopte.
De ban was gebroken. Of toch niet? Even later stond
het namelijk alweer gelijk. Buitenga tikte een voorzet achter doelman Fijnheer en zorgde dat Lemmer
met een goed gevoel aan de thee ging. De mannen
van Johnny Wassenaar konden wel een opkikker
gebruiken. Waarschijnlijk werd er een bakkie Kwast
of Groggy (Bert Loof: ‘Mien va zei dat kuj maar beter
op de raand van bedde nem’n, want daarna glujjjjt
oe in de kop.’) genuttigd, want in de tweede helft
kwam Ruinerwold beter voor de dag.
De hernieuwde voorsprong deed dan ook niet lang
op zich wachten. Een voorzet van Loof werd door
Stijn Smid op waarde geschat: 2-1. Lemmer ging
met veel beleving op zoek naar de gelijkmaker,
maar net toen het echt aanstalten dacht te maken
kwam de genadeklap: de invalbeurten van Lard
Gol en Geert Giethoorn. Eerstgenoemde had zich
wekenlang lopen triggeren. Laatstgenoemde zag
een jongensdroom uitkomen. Giethoorn, basisklant en loopwonder van ’t Darde, werd last minute
opgetrommeld en zette het sportpark bijna in vuur
en vlam. Met zijn eerste balcontact leek hij bij de
tweede paal binnen te tikken, maar kwam net een
teenlengte tekort. Desalniettemin was Johanna
trots.

De 3-1 kwam er uiteindelijk toch nog nadat Loof
op de counter zijn tweede van de middag binnenschoot. De sterk fluitende Boland vond het op zijn
beurt na 90 minuten mooi geweest en zo pakte
Ruinerwold 3 belangrijke punten en kon Lemmer in
ieder geval tevreden zijn met de getoonde inzet.
De topmiddag werd vervolgens alleen nog maar
beter door het feestje in de kantine. De mannen van
ER-verhuur zorgden voor een mooie heropening
van het seizoen, waardoor Ruinerwold komende
week met vertrouwen naar Kraggenburg afreist.

Leukste Uitje van
Drenthe 2022
Na 2 jaar een gouden award, mocht Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe dit jaar de zilveren award
in ontvangst nemen in de categorie Leukste Uitje
van Drenthe! ‘We zijn super blij en trots op zo’n
mooie waardering met een zilveren randje’ zo laat
de familie van der Linde weten. ‘De meest perfecte
speeltuin in Drenthe voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Tegen entreeprijzen die voor iedereen te doen zijn.’

MijnStem voor
gemeente De Wolden
live op 25 februari 2022
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Om de inwoners van gemeente De Wolden te helpen bij het maken van hun stemkeuze is MijnStem
beschikbaar. Met stellingen over lokale thema’s
krijgt de kiezer snel inzicht in partijstandpunten.
De lokale partijen hebben zichzelf op de stellingen
gepositioneerd én hun standpunten aan de kiezer
toegelicht. Inwoners kunnen MijnStem invullen
vanaf 25 februari 2022.
Lokale issues centraal MijnStem is in bijna 300 gemeenten beschikbaar. In al deze gemeenten heeft
MijnStem geïnventariseerd welke thema’s er op
lokaal niveau spelen en welke plannen de partijen
voor de gemeente hebben. Met een analyse van
partijprogramma’s is bepaald welke stellingen in de
stemhulp komen. Zo doet de stemhulp recht aan de

lokale context. De stellingen in de stemhulp laten
vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten inwoners wat er te
kiezen valt.
Meer smaken, makkelijker in te vullen MijnStem
nodigt kiezers én partijen uit nuancering aan te
brengen in hun antwoord, in plaats van alleen eens
of oneens aan te klikken. Bij elk van de stellingen
bepaalt de invuller met een schuifbalk zijn eigen
positie. Bovendien kan de invuller zich per stelling
oriënteren op de standpunten van de partijen. Na
het invullen ziet de kiezer met welke partijen hij de
meeste overeenstemming heeft door de relatieve
afstand tussen de eigen positionering en die van de
partijen te meten. Deze methode levert meer inzicht
in de verschillen tussen partijen op.
Stemhulp als favoriete informatiebron De helft van
de mensen die gaat stemmen maakt gebruik van
een stemhulp. Bij de groep tot 45 jaar is een stemhulp zelfs veruit de populairste manier om informatie te verzamelen over de verkiezingen. Via mijnstem.nl/dewolden gaat u direct naar de stemhulp
van gemeente De Wolden.

