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Waarom in godsnaam, als er iets nodig is dan is het 
wel ventileren. De muffe kamers met razende airco’ s/ 
kachels zijn alles behalve fris. Om nog maar te zwijgen 
over verborgen gebreken (zo noem ik de dingen die 
je op ‘t eerste oog niet zit bij binnenkomst maar bij 
nadere inspectie aan het licht komen, stofplukken, 
haren etc). Dat ik in Las Vegas een kamer had in het 
hoogste hotel van de stad en dat daarvan de ramen 
helemaal niet open kunnen ivm zelfmoord dat valt 
nog te snappen maar hier... Dus met de punt van een 
broodmes het schroefje verwijderd zodat ik nu helder 
mijn vrijheid tegemoet kijk (sorry hotel directie, bij 
vertrek is alles weer in originele staat).
En ja daar is weer de reclame van Sky radio....: Wist u 
dat Anatidaephobia de angst dat je door eenden in de 
gaten wordt gehouden betekend? Huh hoor ik dat nou 
goed? Ik kijk naar beneden.
De gans die 10 minuten geleden nog zitting hield 
onder mijn raam, en dit al een paar dagen volhoud, is 
vertrokken. Misschien voelde hij zich betrapt door het 
spotje op de radio. Toch het woord naderhand maar 
even opgezocht en het blijkt inderdaad een fobie te 
zijn voor eenden, ganzen en zwanen waarvan jezelf 
het idee hebt dat ze je voortdurend achtervolgen/ 
aanstaren. Zoals ik mijn relaas al begon: de vrees voor 
Corona doet vreemde dingen met de mens. Of zou het 
er toch mee te maken hebben dat wij hier nu al een 
week binnen worden gehouden op onze kamer met 
eten en drinken op bestelling? Voorlopig geen verbe-
tering in zicht.

Aldus de zwervende Patrijs

Volgend nummer 
verschijnt 

15 april 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 10 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekan-
ge wordt op de komende zondagen de kerkdienst 
online uitgezonden. In deze diensten, op Witte 
Donderdag en op 1e Paasdag, zal ds. Muis, verbon-
den aan deze kerk, voorgaan. Op Goede Vrijdag zal 
voorgaan ds. de Graaf, verbonden aan de Kapel 
Ruinerwold. Momenteel wordt onderzocht of meer 
predikanten van de omliggende plaatselijke kerken 
hierin mee willen draaien en te komen tot regionale 
samenwerking.  Vanaf 10.00 uur kunt u deze kerk-
diensten online beluisteren via: www.kerkomroep.
nl. of u kunt de kerkomroep-app gratis downloaden. 
Ook kunt u via Youtube, kerkdienst Gereformeerde 
kerk Ruinerwold, de uitzending beluisteren of via de 
link https://youtu.be/obebONHUPmE.

Anatidaephobia
Iets waar ik tot op heden ook nog nooit van had ge-
hoord. Blijkbaar doet de angst voor Corona vreemde 
dingen met de mens. Normaal gesproken luister ik 
eigenlijk nooit naar Sky radio, de online metal stations 
draaien overuren, nu echter op mijn “quarantaine” ka-
mer in New York is het anders. Als ik uit ‘t raam staar 
door mijn soort van tralies, de ramen zijn voorzien van 
heel fijn gaas en kunnen maximaal 2 cm open voor 
ventilatie, wordt mijn beeld al enkele dagen bepaald 
door rondscharrelende eekhoorns, felgekleurde hup-
pende vogels en.....een enkele gans.
Maar eerst even terugkomen op de ramen in de 
hotelkamers die, iedere keer weer als ik in het buiten-
land zit, niet geheel open kunnen. Frustrerend alom. 
Nu ook weer zit er boven en onder een provisorisch 
gemonteerd “iets”. Het moet voorkomen dat je de 
schuiframen maximaal kunt openen om te ventileren. 



ACTIVITEITEN AGENDA

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud ivm  
de coronabeperkingen

 ➜ 6 april Klaverjassen en Jokeren VVR,  
19.30 uur slotavond en 
prijsuitreiking, kantine

 ➜ 7 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
bijeenkomst samen met Oosteinde, 
19.45 uur Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 11 april Foute Party met DJ Eric en Rick, 
21.00 uur de Kastelein

 ➜ 17 april Rock’n Roll avond m.m.v. The Spuny 
Boys, 21.00 uur café de Kastelein

 ➜ 18 april Clubdag Woldruiters, manege 
Ruinerwold

 ➜ 19 april VVRuinerwold – Zandhuizen,  
14.00 uur Sportpark

 ➜ 19 april Kwak in de Bak toernooi, 14.00 uur 
de Kastelein

 ➜ 21 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 24 april Klaverjassen KIOS, 20.00 uur KIOS 
kantine

 ➜ 28 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 1 mei Bixie pony’s, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜ 2 mei Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 3 mei Dressuurwedstrijd paarden B 
t/m ZZ/licht, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜ 10 mei VVRuinerwold – Kragenburg,  
14.00 uur Sportpark

 ➜ 13 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜ 16 mei Beerpongtoernooi 18+, 20.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 23 mei Springwedstrijd pony’s BB t/m 

L, paarden BB t/m ZZ, 09.00 uur 
Manege Ruinerwold

 ➜ 24 mei VVRuinerwold – RKO, 14.00 uur 
Sportpark

 ➜ 31 mei Kidsrun, 08.00 – 14.00 uur
 ➜ 6 juni Dressuurwedstrijd paarden B 

t/m ZZ/licht, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜ 7 juni Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 13 juni Springwedstrijd paarden BB t/m ZZ, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 21 juni Open Huis “Blauwe Huis”,  
10.00 – 21.00 uur  
Buitenhuizerweg 19

 ➜ 4 juli Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 5 juli Foodtruckfestival, 14.00 – 22.00 uur 
De Kastelein

 ➜ 24 juli Concours springen pony’s BB t/m 
ZZ, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 25 juli Concours springen paarden, BB t/m 
ZZ, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 25 juli Trekkerslep, 10.00 – 17.00 uur 
 ➜ 25 juli Open Boerderijendag, 10.00 diverse 

bedrijven
 ➜ 26 juli Copncours dressuur pony’s en 

paarden BB t/m ZZ, 09.00 uur 
Manege Ruinerwold

 ➜ 3-4-5 augustus Fiets3daagse Ruinerwold
 ➜ 21 augustus Dressuurwedstrijd paarden B 

t/m ZZ/licht, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold 

 ➜ 29 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 28 augustus  Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 17 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Gezond ouder worden met voeding, 
19.45 uur Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 26 september Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 27 september Dressuurwedstrijd paarden, B 
t/m ZZ/licht, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜ 10 oktober Dressuurwedstrijd paarden,  
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 17 oktober Dressuurwedstrijd pony’s, 09.00 uur 
Manege Ruinerwold

 ➜ 26 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Eendagsbestuur, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 24 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Elfstedenspel, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 17 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Kerstavond, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 7 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Nieuwjaarsvisite, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 25 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Jaarvergadering, 19.4t5 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 23 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Culturele Commissie, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

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

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Alle kerkdiensten zijn onder  
voorbehoud ivm  
de coronabeperkingen

Kerkdiensten 5 april 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. Beekhuis
15.30 uur ds. C. Harryvan
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. van den Brink
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 9 april 2020 Witte donderdag
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
Rijkerdienst
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 10 april 2020 Goede vrijdag
Hervormde Gemeente Ruinerwold, 
Rijkerdienst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. C. Harryvan
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 12 april 2020 Pasen
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P.K. Meijer
16.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra

Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koe-
kange wordt op de komende zondagen de kerk-
dienst online uitgezonden. In deze diensten, op 
Witte Donderdag en op 1e Paasdag, zal ds. Muis, 
verbonden aan deze kerk, voorgaan. Op Goede 
Vrijdag zal voorgaan ds. de Graaf, verbonden aan 
de Kapel Ruinerwold. Momenteel wordt onder-
zocht of meer predikanten van de omliggende 
plaatselijke kerken hierin mee willen draaien en 
te komen tot regionale samenwerking.  Vanaf 
10.00 uur kunt u deze kerkdiensten online be-
luisteren via: www.kerkomroep.nl. of u kunt de 
kerkomroep-app gratis downloaden. Ook kunt u 
via Youtube, kerkdienst Gereformeerde kerk Rui-
nerwold, de uitzending beluisteren of via de link 
https://youtu.be/obebONHUPmE.



Wat doet je bedrijf precies?
Het MFC biedt aan meerdere incidentele en vaste 
gebruikers de ruimte om hun hobby’s, sport of werk 
te doen. Denk aan het dorpshuis zelf, verdeeld in 
een grote ontmoetingsruimte met 2 biljarttafels, een 
ruime bar en zes verschillende zalen. Met daaraan vast 
de grote sporthal, en het bedrijf JAB bouwkundig ad-
vies. Ook zijn wijkverpleging Icare en de buurtkamer 
hier gehuisvest. Aan de voorkant zit de bibliotheek en 
Stichting Historie.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
De officiële opening was op 22 Oktober 1966. Voor het 
hele verloop van de vele vernieuwingen kun je onze 
nieuwe website even bekijken: www.buddingehof.nl

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat is 
jouw functie? 
We werken hier zeven dagen per week met drie perso-
nen en met meerdere oproepkrachten. Als beheerder 
verzorg ik de planning, inkoop en administratie en het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Ook het on-
derhouden van alles (binnen en buiten) hoort bij het 
algemene takenpakket. Flexibiliteit en betrokkenheid 
is waar vanuit we werken.

Vertel eens iets over jezelf. 
Geboren en getogen spekbraander, zoon van de bak-
ker. Als vrijwilliger/bestuurslid betrokken bij vele acti-
viteiten van Ruinerwold e.o. Mijn Werk loopbaan gaat 
via Hovenier/Tuincentra naar Welzijns/Jongerenwerk 
en daarna als MultieBuldtie tig feestjes/workshops/
trainingen op het gebied van beeldvorming/bewust-
wording gegeven in alle hoeken van Nederland. En 
natuurlijk al jaren beroepsmuzikant, nu met de band 
KaramBAM! Maar m’n grote droom is nu uiteindelijk 
uitgekomen, beheerder van de Buddingehof. Dat is 
waar ik al m’n netwerken, kennis en kunde in kwijt 
kan.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
De diversiteit en het sociale aspect, geen dag is 
hetzelfde. Hier lopen alle leeftijden, met zeer diverse 
activiteiten, elk met verschillende omvang en sfeer 
dwars door elkaar heen. We zijn voortdurend aan het 
schakelen, en dat houdt ons scherp! Tis fascinerend 
hoeveel energie en kennis hier bij elkaar komt.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Wij zien alle gebruikers dagelijks met volle overgave 
bezig om hun activiteit tot een succes te brengen. Als 
dan iets niet goed gaat of ineens helemaal niet meer 
doorgaat, voel en denk je met die mensen mee. Dat de 

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Multifunctioneel Centrum de Buddingehof
Naam: Ronald Buld

Corona crisis ook hier maatschappelijk er gigantisch 
inhakt moge duidelijk zijn.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onderneemt 
en waarom ben je lid geworden? 
Hoelang weet ik niet, wel al heel wat jaren heb ik 
begrepen. De reden lijkt me vrij logisch. Ruinerwold 
Onderneemt staat voor betrokkenheid, laagdrempelig 
netwerken en persoonlijke/bedrijfsontwikkeling. Dat 
zijn ook kernwaarden voor de Buddingehof.

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onderneemt? 
Korte lijntjes, actief en altijd up to date van de laatste 
ontwikkelingen. Dat RO sinds een paar jaar de agra-
rische sector en toerisme hebben toegevoegd is zeer 
positief. We kunnen zoveel van elkaar leren.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruiner-
wold Onderneemt?
We missen te vaak input van de jonge ondernemers. 
Sinds kort is Ruinerwold Onderneemt Junior opge-
richt, wat na een avondje brainstormen prachtige 
ideeën opleverde. Juist met deze groep zouden we 
nog meer willen netwerken, kennis en kunde delen.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
“Ruunerwold is het mooiste wat bestiet. En as ie dat 
niet vindt, dan woon ie daar vast niet!?”

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
Laat één ding heel duidelijk zijn, het dorpshuis is “van, 
voor en door” iedereen!! De toekomst ervan bepalen 
we dus met z’n allen. Afwachten en achterover leunen 
is dus niet de methode!! Heb je ideeën of mis je iets, 
deel dat dan. Bellen/Mailen/Appen kan, maar het 
liefst even persoonlijk.

Heb je nog een leuke anekdote?
Honderdvijftig oliebollen lagen in de keuken op 
dienbladen klaar om uitgeserveerd te worden voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst j.l. van Stichting Historie. Als 
dan net voortijd een ijverige vrijwilliger i.p.v. poeder-
suiker halsoverkop de patat zoutbus over alle oliebol-
len heen strooit. Je had al die gezichten moeten zien 
van de aanwezigen na hun eerste hap! “Ja kiek, zo wil 
de nieuwe beheerder oens dus ant drinken kriegen!” 
riep iemand, met tranen in z’n ogen. Van ’t lachen!

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Wees zuunig op en onwies welkom in oen dorpshuus! 
Wat a’j geeft, krieg ie weerum.



Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

Om veilig te blijven winkelen.
Onze nieuwe maatregelen

?

Ontsmettingsmiddel

Winkelwagen of 
rolmandje Max. 100 personen Vragen of suggesties?

Strepen op de grondKassaschermen
Bij de ingang hebben we 
ontsmettingsmiddel staan 
voor de handvatten.

Er is een maximaal aantal 
personen ingesteld voor 
onze winkel.

Elke klant moet een 
winkelwagen  of 
rolmandje gebruiken om 
afstand te houden.

Bij de kassa hebben wij 
strepen geplaatst zodat 
iedereen voldoende 
afstand houdt.

Bij de kassa’s hebben we 
schermen geplaats voor 
de veiligheid van onze 
medewerkers.

In navolging van de richtlijnen die het RIVM ons biedt 
heeft Coop Koetsier Ruinerwold extra maatregelen 
genomen om de situatie voor u en onze medewerkers 
zo veilig mogelijk te houden.

Heeft u nog vragen over 
deze maatregelen of 
suggesties? Wij staan u 
graag te woord.

Houd 1,5 meter afstand

16,99

1,25 1,69

5,99

ACTIE!

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

9.49 2.99
MAX. 4
KRATTEN
PER KLAN T

50% KORTING

Kruimige aardappelen
zak 5 kilo

Den Eelder
boeren

yoghurt
of vla

pak 1000 ml
Authentiek 
vloerbrood

per stuk

0.99 1.79
Aanbiedingen geldig van maandag 11 t/m zondag 17 november 2019.

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 



Loonbedrijf F. Pool en 
OTP Echten

Zijn met ingang van 17 februari 2020 een vorm van 
samenwerking aangegaan.
Fokke heeft geen bedrijfsopvolger en wil wel graag 
een stapje terug doen. Hij heeft Johan en Arco Pet-
ter van O.T.P. Echten benaderd en samen zijn ze tot 
een overeenstemming gekomen. Johan en Arco 
zijn al een aantal jaren in de loonwerk sector actief, 
voornamelijk in de stro handel en gras- en maïs-
oogst. Voor hen is deze vorm van samenwerking 
een mooie gelegenheid om hun dienstverlening uit 
te breiden. De werknemers van loonbedrijf F. Pool 
gaan mee in de nieuwe samenwerking. 
Fokke blijft telefonisch bereikbaar en beschikbaar 
voor advisering en ander klantencontact, echter 
niet meer voor de planning. Het telefoonnummer 
voor de planning is;

   0528 - 250 073

Robert Wind (de planner), Johan of Arco zal u graag 
te woord staan om met u afspraken te maken voor 
uit te voeren werkzaamheden.
Optimistisch en vol vertrouwen gaan Fokke, Johan 
en Arco met al hun medewerkers, de uitdaging aan 
om deze samenwerking tot een succes te maken. 

Collecte Amnesty
In de week van 9 maart tot 14 maart is de jaarlijkse 
collecte voor  Amnesty gehouden. Aan het eind van 
deze week heeft Amnesty  net als vele andere orga-
nisaties voor de maand maart de collecte afgelast. 
De  meeste collectanten van Amnesty hadden   toen 
hun werk erop zitten. Het stopzetten heeft op  de 
opbrengst nauwelijks  invloed gehad. Het was zelfs 
meer dan vorig jaar! Met de collectanten kunnen we 
terug zien op het mooie bedrag van €  1370,46.Wij 
willen alle collectanten en gevers namens Amnesty 
hartelijk bedanken  voor   alle inzet en giften.
Wim van Dijk
Sipke Groen 

Vrouwen van Nu R’wold 
en Oosteinde 
Dit jaar een reis naar het eiland Texel  –  op vrijdag 8 
mei.
Door het coronavirus gaat dit jaar het reisje helaas 
niet door.
We hopen dat je allemaal gezond bent en blijft, tot 
spoedig weerziens.

Dringend advies
Dringend advies om afstand te houden
geef mij ruimte mijzelf te zijn
langs andere wegen samen te bouwen

Dringend advies om afstand te houden
je moet mij maar gewoon vertrouwen
respect voor elkaar blijft de rode lijn

Dringend advies om afstand te houden
geef elkaar de ruimte om er te zijn

© Gerdina, www.gerdina.nl

Jaarlijkse uitvoering 
Muziekvereniging 
Sempre Sereno afgelast!
Helaas hebben wij, in verband met de maatrege-
len rondom het coronavirus, moeten besluiten de 
jaarlijkse uitvoering van zaterdag 18 april 2020 af 
te lassen. We hopen u zo snel mogelijk weer van 
mooie muziek te kunnen voorzien. Op de planning 
staan (onder voorbehoud) nog een zomerconcert in 
de buitenlucht en op 7 november 2020 een concert 
in Ruinerwold samen met Accordeonvereniging Mu-
setta uit Nijeveen en een malletband uit Nijmegen. 
Graag tot dan!

   

 EN 
  
   

  Loonbedrijf F. Pool                             
    
zijn met ingang van 17 februari 2020 een vorm van samenwerking aangegaan. 
Fokke heeft geen bedrijfsopvolger en wil wel graag een stapje terug doen. Hij heeft Johan 
en Arco Petter van O.T.P. Echten benaderd en samen zijn ze tot een overeenstemming 
gekomen. Johan en Arco zijn al een aantal jaren in de loonwerk sector actief, voornamelijk 
in de stro handel en gras- en maïsoogst. Voor hen is deze vorm van samenwerking een 
mooie gelegenheid om hun dienstverlening uit te breiden. De werknemers van loonbedrijf 
F. Pool gaan mee in de nieuwe samenwerking.  
Fokke blijft telefonisch bereikbaar en beschikbaar voor advisering en ander klantencontact, 
echter niet meer voor de planning. Het telefoonnummer voor de planning is; 
 
   0528 - 250 073 
 
Robert Wind (de planner), Johan of Arco zal u graag te woord staan om met u afspraken te 
maken voor uit te voeren werkzaamheden.  
Optimistisch en vol vertrouwen gaan Fokke, Johan en Arco met al hun medewerkers, de 
uitdaging aan om deze samenwerking tot een succes te maken.  
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  Loonbedrijf F. Pool                             
    
zijn met ingang van 17 februari 2020 een vorm van samenwerking aangegaan. 
Fokke heeft geen bedrijfsopvolger en wil wel graag een stapje terug doen. Hij heeft Johan 
en Arco Petter van O.T.P. Echten benaderd en samen zijn ze tot een overeenstemming 
gekomen. Johan en Arco zijn al een aantal jaren in de loonwerk sector actief, voornamelijk 
in de stro handel en gras- en maïsoogst. Voor hen is deze vorm van samenwerking een 
mooie gelegenheid om hun dienstverlening uit te breiden. De werknemers van loonbedrijf 
F. Pool gaan mee in de nieuwe samenwerking.  
Fokke blijft telefonisch bereikbaar en beschikbaar voor advisering en ander klantencontact, 
echter niet meer voor de planning. Het telefoonnummer voor de planning is; 
 
   0528 - 250 073 
 
Robert Wind (de planner), Johan of Arco zal u graag te woord staan om met u afspraken te 
maken voor uit te voeren werkzaamheden.  
Optimistisch en vol vertrouwen gaan Fokke, Johan en Arco met al hun medewerkers, de 
uitdaging aan om deze samenwerking tot een succes te maken.  



 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

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



Museumboerderij  
De Karstenhoeve
Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus 
zijn de volgende activiteiten/evenementen afgelast.
4 april :  Antiek-en curiosaveiling  ( verplaatst naar 

27 juni 2020)
10 april: Optreden Margriet Bolding
11 april: Paaseieren zoeken
11 april: Paasvuur
23  mei: Boerendrokte
Voor info: info@karstenhoeve.nl of 0522-481447

Vogelfestival Westerveld 
later dit jaar
Het Vogelfestival Westerveld van de Vogelwacht Uffelte 
e.o. gaat in verband met het coronavirus niet door op 
woensdag 29 april. Het festival op het terrein van de Hol-
tinger Schaapskooi in Havelte zal zeer waarschijnlijk later 
dit jaar worden gehouden. De organisatoren van het fes-
tival denken nu, afhankelijk van hoe het virus zich in ons 
land ontwikkelt, aan een datum in of kort na de zomerva-
kantie (augustus) of tijdens de herfstvakantie (oktober).

Inzendtermijn fotowedstrijd voor de 
jeugd verruimd
Wat in elk geval wel doorgaat zijn de wedstrijden spe-
ciaal voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basis-
scholen in Westerveld en Ruinerwold. Aan die kinderen 
is onder meer gevraagd foto’s te maken van de wilde 
eend, de ‘vogel van het jaar’ in 2020. De inzendtermijn 
daarvoor is nu met een maand verlengd tot 15 mei. 
Een jury van regionale topnatuurfotografen beoordeelt 
welke drie kinderen in de drie schoolgroepen de origi-
neelste, mooiste, leukste foto hebben gemaakt. Voor 
hen liggen fraaie prijzen klaar, die tezijnertijd door de 
burgemeester worden uitgereikt. Die negen prijswin-
nende foto’s zullen tijdens het Vogelfestival op groot 
formaat de hele dag tentoongesteld worden. 
Ook kinderen, die het mooiste logo en de leukste naam 
van de nieuw opgerichte Jeugdwerkgroep van de Vo-
gelwacht hebben gemaakt en bedacht, gaan met een 
prachtige verrekijker naar huis. De kinderen kunnen hun 
foto’s, logo’s en namen inzenden naar het e-mailadres 
jeugdcommissievwu@gmail.com . Met vermelding van 
hun naam, de naam van de school en de schoolgroep.

Op het Vogelfestival presenteren alle elf werkgroepen 
van de Vogelwacht zich. Zij willen dan met name jon-
geren laten kennismaken met allerlei aspecten van de 
natuur en met alles wat met vogels te maken heeft. 

75 jaar vrijheid 
Ruinerwold, afgelast
Gezien de berichtgeving rondom het corona-virus hebben 
de organisatoren besloten alle activiteiten in Ruinerwold 
in het kader van 75 jaar vrijheid af te gelasten. De onlangs 
aangekondigde tentoonstelling gaat dus ook niet door.
We gaan nog wel bekijken of bepaalde onderdelen als-
nog uitgevoerd kunnen worden verderop in 2020.

Steun vanuit de 
provincie
Drentse gemeenten en provincie 
willen ondernemers steunen die in de 
problemen komen door de effecten van 
corona
De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen 
samen optrekken bij het ondersteunen van onderne-
mers die getroffen worden door de effecten van Corona. 
Er wordt een aantal maatregelen verkend en uitgewerkt 
die kunnen worden ingezet om dit te doen. De Drentse 
maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van 
de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers.
“We proberen om als gemeenten eenduidige maatre-
gelen te treffen en deze af te stemmen met de provincie 
zodat Drentse ondernemers zo veel mogelijk hetzelfde 
worden behandeld.” Aldus Richard Korteland, burge-
meester van Meppel en voorzitter van de portefeuille 
Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse 
Gemeenten. “We denken aan maatregelen zoals het 
sneller betalen van facturen en het uitstellen van het 
sturen van rekeningen vanuit de gemeenten.”
De steunmaatregelen worden een aanvulling op het 
pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. 
De komende week geven de Drentse wethouders en de 
gedeputeerde van economische zaken invulling aan 
deze maatregelen.
Drentse ondernemers kunnen nu al terecht bij www.
ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en infor-
matie over actuele regelingen.



Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

 WARME MAALTIJDEN  -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

OOK ADVERTEREN IN 
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl 

06-83212071



 
  
Samen zetten we de schouders eronder  
We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie. Hierdoor moeten we onder andere wat meer 
omkijken naar onze naasten. Krijgen zij te maken met eenzaamheid of hebben ze bijvoorbeeld 
ondersteuning nodig voor praktische zaken, zoals boodschappen doen.  
 
Buurtteam De Wolden  
Zeker in deze tijden kunt u beroep doen op het buurtteam. Hierin werken onder andere wijkagenten, 
buurtwerkers, wijkbeheerders, bewonersconsulenten van de woningcorporatie en de geestelijke 
gezondheidszorg samen. Heeft u ondersteuning nodig of heeft u concrete en acute vragen neem 
direct contact op met het buurtteam via: 0528 – 37 86 86 of buurtteam@dewolden.nl.  
 
In actie komen  
In De Wolden wonen veel ouderen en kwetsbaren die nu vanwege het coronavirus minder bezoek 
krijgen. Terwijl dat bezoek vaak het hoogtepunt van de week is. Deze ouderen en kwetsbaren kunnen 
daardoor sociaal geïsoleerd raken of zich eenzaam gaan voelen, vooral als ze minder digitaal vaardig 
zijn. Wat kunt u doen?  
 
Bel vaker en langer  
Hoe makkelijk is het om wat vaker te bellen of langer te bellen? Kijk bijvoorbeeld samen naar een 
televisieprogramma en zet uw telefoon dan op luidsprekerstand. Zo bent u op afstand toch 
verbonden.  
 
Schrijf kaarten en brieven  
Veel mensen hebben nu minder reistijd en werken vanuit huis. Dat maakt het goed mogelijk om weer 
eens een brief te schrijven of een kaartje te posten.  
 
Heeft u ideeën?  
Maar er zijn natuurlijk genoeg andere ideeën. Deel deze en geef het door aan het buurtteam via 
0528 – 37 86 86 of buurtteam@dewolden.nl  
 
Hulp aanbieden  
De inwoners van De Wolden zijn zeer begaan met de medemens. Je ziet allerlei initiatieven ontstaan 
op het gebied van naoberschap. Wilt u uw initiatief ook doorgeven aan het buurtteam. Het 
buurtteam verzamelt ze allemaal om er zo een sociale kaart Corona-crisis van te maken. Met als doel 
aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. We kunnen op deze manier ook de 
mensen die hulp nodig hebben beter koppelen aan het aanbod om te ondersteunen. Dank voor uw 
medewerking! 
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Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft 
u een probleem maar u weet niet bij wie u terecht kan? Soms 
is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden.

Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij het buurtteam 
van De Wolden. We gaan samen op zoek naar een oplossing!

Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsverband dat 
bestaat uit gemeente De Wolden, Welzijn De Wolden, politie, 

woningcorporatie Actium, Cosis en GGZ-Drenthe.

www.ruinerwold.info

Heel Binnendijkshof 
bakt!
In deze tijden van coronacrisis mogen wij onze 
ouderen niet vergeten. Zo kwamen Stefan de Leeuw 
en Karin Fernhout op het idee om wat voor de ou-
deren die in verzorgingstehuis zitten te verwennen 
met wat lekkers voor bij de thee.

Samen met de buren van de Binnendijkshof zijn 
ze aan het bakken geslagen en hebben heerlijke 
appeltaarten gebakken. Deze taarten zijn vanmor-
gen afgeleverd bij Huize P.R. Derks en ‘ t Vonder in 
Ruinerwold. Bewoners en personeel waren super 
verrast. ‘Keep safe en help elkaar waar kan in deze 
lastige tijd van crisis’ aldus Stefan en Karin.

Leerkrachten trakteren 
Vonder op muziek
Een aantal leerkrachten van o.b.s. de Dissel zijn 
vanmorgen buiten het Vonder op bezoek geweest 
bij de bejaarden op een bijzondere wijze; met 
een orgel liepen de leerkrachten langs de huizen 
en kamers van het Vonder om zo de mensen die 
daar wonen even een verzetje te geven.  Sommige 
bewoners kwamen naar buiten om mee te zingen, 
mee te klappen, mee te dansen of gewoon te genie-
ten. Enkele bewoners gooiden zelfs een fooi in de 
“centenbak”.  Even gezellig voor deze mensen die 
anders binnen altijd zoveel aanloop hebben, maar 
wat nu door Corona niet mag. Ook voor die enkele 
leerkrachten was het even heerlijk ontspannen, in 
plaats van te turen op de computer en contact te 
houden met hun kinderen van school.   Dank aan juf 
Joke en juf Kristel. Volgende week komen ze weer 
langs aldus, meester Sep en meester JW. Wordt 
vervolgd.



DOE MEE MET DE OUDEREN 
EEN HART ONDER DE RIEM 

TE STEKEN

Door de corona-virus zitten alle 
ouderen thuis of in een verzor-

gingshuis. Ze mogen niet naar 
buiten of zelfs hun kamer niet uit.

We willen ze toch een beetje op-
vrolijken door een slinger te maken. 

Dus kleur of verf deze in, lever de slin-
ger bij mij in, in de brievenbus (Grut-

tostraat 14, Ruinerwold) of per post 
en dan zal ik zorgen dat de slinger, wat 

lekkere paaseitjes, een kaartje en een 
bloemetje bij het verzorgingshuis terecht 

komt!
De meeste kinderen zijn ook thuis bij hun 

papa en/of mama, dus ook weer een leuke 
“opdracht” voor de kids thuis! 

Doe mee en zorg dat we een hele lange slinger 
krijgen!!!

Dus meerdere vlaggetjes mogen ook zeker ge-
maakt worden. #hoemeerhoebeter


