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Volgend nummer 
verschijnt 

29 april 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 24 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Bartholomeüskerk31
maa r t

Bericht vanuit de Bartholomeüskerk, 
Blijdenstein 
Helaas zijn gewone kerkdiensten voorlopig niet mo-
gelijk in deze bizarre tijd met Coronarichtlijnen. 
Omdat we toch een ontmoetingsplek voor het dorp wil-
len zijn, bieden we iedereen de mogelijkheid even tot 
rust te komen in de eeuwenoude kerk, waar al zoveel 
mensen in goede en slechte tijden op adem kwamen. 
De kerk is open om gewoon even te zitten, een 
kaarsje aan te steken, naar muziek te luisteren, 
in de Bijbel te lezen, een vraag of een tekst op te 
schrijven, …
De kerk is open op zondag 19 en 26 april van 10 uur 
tot 11 uur en op woensdag 15 april, 22 april en 29 
april van 19.15 u. tot 20 uur.
Dat is na het wekelijkse luiden van de klok - van 19 
uur tot 19.15 u -  als teken van hoop en troost, als 
signaal van respect voor alle mensen die werken 
in de hulpverlening en om mensen met elkaar te 
verbinden (zie ook: www.klokkenvanhoop.nl).  
Ook daarbij bent u welkom.
Dit alles natuurlijk met gepaste inachtneming van 
de regels van het RIVM.
Voor meer informatie, ook over hoelang we deze 
mogelijkheden blijven bieden: 
zie http://hervormde-gemeente-ruinerwold-protes-
tantsekerk.net en  
www.facebook.com/Kerk-Ruinerwold-Blijdenstein.  

Avondpost voor een klein beetje ontspanning had 
kunnen bezorgen.
Maar ook wij als bestuur en bezorgers behoren tot 
de risicogroep.
Gezien de adviezen van onze regering om de kans 
op besmetting zo klein mogelijk te houden zijn wij 
tot het besluit gekomen om de uitgave van Avond-
post voorlopig op te schorten.
Hopelijk dat wij in goede gezondheid alle 65 plus-
sers in Ruinerwold eind juni weer een nummer van 
Avondpost mogen bezorgen.

Het bestuur

Na de stille week
Na het Hosanna de stille week
met Pasen is de dood overwonnen
uitbundig bloeit de bollenstreek

Na het Hosanna de stille week
iedereen, waar ik ook keek
zat in eigen tuin te zonnen

Na het Hosanna die stille week
ooit is dit virus overwonnen…

© Gerdina, www.gerdina.nl

Avondpost
Het bestuur (tevens redactie) heeft besloten het 
mei-juni nummer te laten vervallen i.v.m. het Coro-
navirus.
Wij begrijpen dat juist in deze tijd, nu een aantal ou-
deren in zeer beperkte bewegingsvrijheid verkeren, 



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 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

 ➜ 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



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 ” 

Kerkdiensten 19 april 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur, 15.30 uur ds. J.H. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold, tot eind mei 
geen diensten op Blijdenstein.
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. D. van der Meulen

Kerkdiensten 26 april 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van ’t Foort, 15.30 uur ds. van ’t Foort
Hervormde Gemeente Ruinerwold, tot eind mei 
geen diensten op Blijdenstein.
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
wordt op de komende zondagen de kerkdienst online 
uitgezonden. Vanaf 10.00 uur kunt u deze kerkdiensten 
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.

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

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Wat doet je bedrijf precies?
Bij mij thuis aan de Gruttostraat werk ik met veel plezier als 
gastouder, waar ik voornamelijk kinderen van 0 t/m 4 jaar 
opvang. Daarnaast zijn er een aantal schoolgaande kinde-
ren die ik naar school breng en weer ophaal.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
HiHaHilde bestaat bijna twee jaar, maar daarvoor heb ik bij 
verschillende gezinnen thuis gewerkt als gastouder aan huis.

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat is jouw 
functie? 
Als gastouderopvang is het niet mogelijk om personeel in 
dienst te nemen. Gastouder betekent namelijk: ‘Kleinscha-
lige opvang’ en daar hoort bij dat er maximaal 6 kinderen 
tegelijk opgevangen mogen worden. Daarvan moet er mi-
nimaal één schoolgaand zijn en er mogen maximaal twee 
baby’s tegelijk opgevangen worden. 
Als gastouder verzorg ik een duidelijk dagritme voor de 
kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd 
en behoeftes van de kinderen. We starten de dag met fruit 
eten, daarna gaan we knutselen en/of buitenspelen, gevolgd 
door het lezen van een boekje. Na het middageten gaan de 
meeste kinderen naar bed, of ze mogen op eigen initiatief 
bijvoorbeeld even kleuren aan de tafel, verven of een boekje 
lezen. Zodra iedereen weer wakker is gaan we, als het weer 
het toelaat, lekker naar buiten. We bezoeken dan vaak één 
van de mooie speeltuinen die Ruinerwold heeft, of we gaan 
een stuk wandelen met de bolderkar of kinderwagen.

Vertel eens iets over jezelf. 
Mijn naam is Hilde Tabak, 25 jaar en ik woon samen met Daan. 
Voordat ik startte met HiHaHilde heb ik tweeënhalf jaar met 
veel plezier gewerkt in de kinderopvang. Korfballen is mijn 
grote passie, maar helaas door een blessure ben ik al geruime 
tijd uit de running. Hopelijk kan ik dat ooit nog weer oppak-
ken. Verder spreek ik graag af met vriendinnen, houd ik van 
weekendjes weggaan en wandel ik veel met onze hond Sep.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
Het leukste aan mijn werk vind ik om te zien hoe de kinde-
ren zich ontwikkelen, of hoe snel ze eigenlijk iets leren. Een 
leuk voorbeeld daarvan is verven. Wanneer het eerst wat 
lekkere kliederen is, is het later binnen de lijntjes verven. 
Of bijvoorbeeld luisteren. Wanneer ze bij de weg moeten 
wachten en naar links en rechts moeten kijken of er een 
auto aan komt. Op een gegeven moment is het een ge-
woonte voor de kinderen. Ook vind ik het ontzettend leuk 
om uitjes te organiseren. Een ochtend of middag naar de 
ijsboerderij of naar de kinderboerderij. Laatst zijn we naar 
een echte boerderij geweest met koeien en kalfjes. Dat 
vinden de kinderen (en ik) geweldig!

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Gastouderopvang Hi Ha Hilde
Naam: Hilde Tabak

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Deze tijd! Het corona-virus! Want op het moment mag ik 
geen kinderen opvangen en vind ik het ontzettend stil in 
huis! Dus ik hoop maar snel dat ze terug mogen komen en 
we weer leuke dingen kunnen doen.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onderneemt en 
waarom ben je lid geworden? 
Ik ben nu ruim een jaar lid van Ruinerwold Onderneemt. 
Vorig jaar mocht ik namelijk op de beurs staan bij Vos. Dat 
was onwijs leuk en ik heb aan de mensen kunnen laten zien 
wie ik ben en wat ik doe en voor de kinderen leuke activitei-
ten bedacht en mochten ze zich laten schminken.

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onderneemt? 
Wat ik positief vind aan Ruinerwold Onderneemt is dat ze nu 
ook bezig zijn met Ruinerwold Onderneemt voor de jeugd 
onder de 35 jaar. Een paar maanden geleden hebben een 
aantal een leuke ondernemers quizzen georganiseerd voor 
de jeugd. Zo leer je iedereen goed kennen en door de quiz, 
weet je ook wat iedereen precies doet in zijn of haar werk.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Ruinerwold. Ja, ik weet niet beter. Ik woon hier al mijn hele 
leven lang en ik zal er ook zeker niet snel weggaan. Ik vind 
het een gezellig dorp waarbij iedereen elkaar goed kent en 
er worden vaak leuke activiteiten georganiseerd! De meeste 
familie en vrienden van mij wonen ook in Ruinerwold, dus 
het voelt voor mij altijd als een warm bad.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
Mijn droom is ooit, uiteindelijk, een eigen kinderopvang 
te mogen opzetten. Ik zie het helemaal voor mij: Een soort 
boerderijtje met allerlei dieren erbij. De kinderen overalls en 
laarzen aan en lekker veel buiten voor de dieren zorgen. Dat 
lijkt mij het allerleukst! Voor nu groei ik steeds meer door in 
de gastouderopvang en ook dat vind ik ontzettend gaaf! Dus 
ik ben tevreden maar wie weet komt mijn droom ooit uit! 

Heb je nog een leuke anekdote?
Wanneer het eind van de dag is, alle kinderen weer moe en 
voldaan zijn opgehaald. Dat alles weer goed is gegaan! Dat 
zijn de fijne dingen.

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Gastouderopvang Hi Ha Hilde is open van dinsdag t/m 
vrijdag. Er zijn nog een beperkt aantal dagen vrij! Dus 
twijfel je om te bellen of om een mailtje te sturen? Gewoon 
doen! Een plek om te leren, groeien en delen. Maar vooral 
om heerlijk te spelen! 



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.

‘

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 



Belangrijke Mededeling 
i.v.m. Coronavirus
Beste mensen,
Vanwege de maatregelen in strijd tegen de versprei-
ding van het coronavirus, zijn onze praktijkdeuren 
tijdelijk gesloten voor alle behandelingen. De slui-
ting is in ieder geval tot en met dinsdag 28 april. 

Wij snappen dat deze situatie het absoluut níet 
prettig is en dat u (of uw familie) op deze manier 
voor langere tijd niet de zorg van ons kunt krijgen, 
die u van ons gewend bent. Ook wij vinden dit ook 
zeer vervelend. Het is echter belangrijk voor ieder-
een, om in deze periode de geldende maatregelen 
te (blijven) respecteren en daarnaar te handelen. 
Als eenmaal blijkt deze het gewenste effect hebben, 
hopen wij vlot de draad weer op kunnen pakken om 
u van dienst te zijn. Hoe beter we ons allemaal aan 
die regels houden, des te sneller dat kan zijn.

Let wel: onze praktijkdeuren zijn nu gesloten, 
maar dat betekent niet dat wij onbereikbaar zijn. 
Integendeel zelfs! Mocht u advies nodig hebben, 
kunnen wij u op werkdagen gewoon telefonisch te 
woord staan. U kunt dan bellen naar ons nummer 
0522-481804. Ook per mail zijn wij bereikbaar. Een 
reactie daarop kan mogelijk iets langer duren dan 
u misschien gewend bent, maar we zijn ook via dat 
medium gewoon bereikbaar: info@fysiotherapie-
ruinerwold.nl. Mocht u snel contact wilt hebben/ 
advies nodig hebben, bel dan liever gewoon even. 
“Op afstand” kunnen wij wellicht toch iets voor u (of 
uw familie) betekenen.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Bernard & Sarieta

Van F-16 naar MQ-9 Reaper
In 2021 houd het vliegen met de F-16 vanaf de 
vliegbasis Leeuwarden op. Het ‘’restant’’ v/d vlieg-
tuigen die er dan nog zijn worden overgeheveld 
naar vliegbasis Volkel om daar nog tot ongeveer 
2024/2025 door te vliegen, daarna houd het hier ook 
op waarmee een einde komt aan het tijdperk F-16. 
Ook worden er enkele toestellen ‘’ontmanteld’’ en 
verschroot. Echter zullen er ook een aantal worden 
verkocht aan…..? Nederland had ongeveer 220 toe-
stellen waarmee vanaf 1979 diverse missies werden 
uitgevoerd overal ter wereld. Eind vorig jaar kwam de 
eerste opvolger, de F35, aan op de vliegbasis. Gelei-
delijk aan komt er ongeveer elke maand een nieuw 
toestel bij wat leid tot een totaal van 17. De regering 
heeft er in eerste instantie 34 aangeschafd, 17 voor 
Leeuwarden en 17 voor Volkel. Later is er nog een 
aankoop gedaan van nog eens 12 toestellen. In totaal 
beschikt ons land over enkele jaren over 46 toestel-
len v/h type F-35 Lightning 2. Het type F-35 is tevens 
het laatste bemande vliegtuig wat is aangekocht. Als 
de F-35 ooit vervangen gaat worden dan zal dit door 
onbemande vliegtuigen zijn de zgn “drone s”. Vooruit-
lopend hierop zijn er naast de aankoop v/d F-35 ook 4 
onbemande toestellen aangeschaft, de MQ-9 Reaper. 
Een gigantisch apparaat van 11 bij 20 meter!! Aange-
zien de F-16 dus ophoud te bestaan op Leeuwarden 
komt ook mijn functie als monteur te vervallen en 
ben ik na een selectieprocedure aangenomen om het 
onderhoud te gaan uitvoeren voor dit gloednieuwe 
hypermoderne “speeltje”. Een onbemand toestel als 
deze is binnen de Luchtmacht iets geheel nieuws en 
ontwikkelingen voor een nieuw op te richten squa-
dron staat dus nog in de kinderschoenen. O.a ik mag 
dus mee gaan denken hoe dit in te vullen, een  mooie 
kans om je creativiteit te tonen. Eerst zal er een 
intensieve opleiding volgen in de staat New York van 
in totaal ongeveer een half jaar. De bedoeling is dat 
je opgeleid gaat worden tot een, wat ze hier zeggen, 
superspecialist. Alle facetten van a tot z v/h toestel 
moet je onder de knie zien te krijgen zodat je de hele 
MQ-9 alleen kunt afhandelen. Het besturen van deze 
machine zit hier niet bij inbegrepen. Een van de vele 
onderdelen is een camera die vanaf 15 km hoogte 
exact kan waarnemen hoeveel passagiers er zich 
bevinden op een schip, een knap staaltje techniek 
zou ik zeggen. Maar voorlopig nog ff sleutelen aan de 
oude vertrouwde F16 voordat ik een carriere van dik 
20 jaar afsluit in ‘’mijn hangaar”.

Aldus de zwervende Patrijs     



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

COOP KOETSIER
RUINERWOLD

Nu verkrijgbaar bij

COOP KOETSIERCOOP KOETSIER
RUINERWOLD

COOP KOETSIER
RUINERWOLD

Het lekkerste brood van

Steenbergen 
De Echte Bakker

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

ACTIE!

MAX. 4
KRATTEN
PER KLAN T

Aanbiedingen geldig van geldig van dinsdag 14 t/m zondag 19 april.
*Per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Dr. Oetker pizza
tradizionale

2 dozen, 
combineren 

mogelijk

Warsteiner, Amstel 
of Alfa pils

OP=OP

Schnitzels 
gepaneerd/

ongepaneerd 
of Wiener

per pak

2 STUKS

3.99

9.49

8,58
6,58

25% KORTING

2.25 2.70-
3,40 3,60

*

krat 24 flesjes à 
300 ml

Elke dag vers voor 
u gebakken!

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.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.



Gluren
Natuurlijk is ‘t in Nederland net zo erg aangaande het 
Coronavirus dan hier bij ons in het verre New York. 
Maar toch....soms moet je toch ff aangeven dat het hier 
ook echt niet meevalt, ook al zitten we in een hotel, 
haha. Bij aankomst in het hotel plof ik op bed en zet de 
tv aan. Onze grote vriend Trump houd net een uitge-
breide speech en verkondigd dat de grenzen dicht-
gaan voor de buitenlanders. Oké als we dus een vlucht 
later hadden dan stonden we hier nu niet. Maar ja das 
achteraf en achteraf is het mooi wonen. Een dag later 
neemt het hotel ook z’n eerste maatregelen. We mo-
gen niet meer samenscholen in de lobby gevolgd door 
het afschaffen van de tafels zodat we ook niet meer 
gezamenlijk, op gepaste afstand, kunnen eten met 
elkaar. De maatregelen volgen elkaar snel op. Diner 
moet besteld worden zodat het op de kamer gebracht 
kan worden, weer later moeten we het doorbellen en 
zelf ophalen. Ontbijt wordt een grab-en-go variant en 
het koffiepunt wordt weggehaald. Dagelijkse schoon-
maak v/d kamer is verleden tijd en gebeurd nu alleen 
wekelijks of op aangeven. Bewegingsvrijheid wordt 
beperkt tot je eigen kamer en ff je neus buiten het ge-
bouw steken. Veel gasten zijn ondertussen vertrokken 
en het hotel welke grenst aan de onze gaat op slot. Alle 
50 Amerikaanse staten zijn gesloten en Trump laat een 
marineschip aanrukken met 1000 bedden die voor de 
kust van New York komt te liggen om Corona patiën-
ten te huisvesten. Het aantal doden ligt hier (USA) op 
ongeveer 150 en 2500 besmettingen. Ook wordt er een 
budget van 1 biljard (das een 1 met 15 nullen) vrijge-
maakt. In Nederland is er weer een nieuw woord bijge-
komen zie ik: de Coronahoester die 10 weken cel heeft 
gekregen. Ook Roxeanne Hazes popt op bij het nieuws: 
ze heeft het haar geknipt van haar zoontje, want daar 
heeft ze nu even tijd voor.....kan iemand deze omhoog-
gevallen “ster” naar de maan sturen? Daar heeft ze alle 
tijd v/d wereld en oh ja neem dan Dreetje ook ff mee 
want die heeft “de ware aard v/d mensen leren ken-
nen” zag ik voorop het magazine JFK staan. Mag ik een 
teiltje? Ondertussen struin ik in m’n kamer Netflix af. 
Mijn oog valt op een documentaire: Voyeur. Een uiterst 
opmerkelijk waargebeurd verhaal over een journalist 
v/d New York Times die in aanraking komt met een 
eigenaardige kerel die een motel opkoopt. Boven de 
motelkamers bevind zich een loze ruimte. In het diep-
ste geheim maakt hij deze ruimte toegankelijk met 
boven iedere kamer een ventilatie rooster. Jarenlang 
ligt hij uren in deze gluurschuur en houd alles bij in 
een dagboek, hij is zelfs getuige van een moord, al kan 
dit nooit bewezen worden. Zijn vrouw is z’n partner in 

Oldtimerdag nieuws
„De voorbereidingen voor half augustus gaan 
vooralsnog door. Begin juni maken we definitief 
een keuze.” Voorzitter Edwin Weide spreekt van een 
vreemde situatie.
„We gaan de sponsors aanschrijven of ze weer wil-
len steunen.” En dat zorgt bij Edwin voor een dub-
bel gevoel. „We weten nog niet of de Oldtimerdag 
in augustus door kan gaan, maar we kloppen al wel 
aan bij onze sponsors. Terwijl die wellicht niet eens 
weten of ze over 3 maanden nog wel bestaan”, doelt 
hij op de economie die door de coronacrisis volledig 
overhoop ligt.
„Zonder sponsors redden we het niet”, zegt hij rea-
listisch. Daarbij is al wel gekeken of de Oldtimerdag 
door kan gaan in een kleinere setting. Niet mogelijk 
is de conclusie. „Een minimale vorm is er niet. Rui-
nerwold is openbaar toegankelijk. Normaal staan 
hier ruim 1.200 oldtimers. We kunnen niet zeggen na 
500 oldtimers: ‘je mag hier niet meer staan. Ga maar 
naar een weiland toe.’ De Oldtimerdag kan niet voor 
een derde doorgaan.” Wat de organisatie in ieder 
geval nog niet gaat doen is facturen sturen naar de 
sponsors. Eerst wordt met alle sponsors individueel 
(telefonisch) contact opgenomen over de situatie.
Ondertussen gaan andere voorbereidingen wel 
door. De route wordt uitgezet, de vergunning moet 
alvast worden aangevraagd en er worden posters 
klaargemaakt, om maar wat op te noemen. „De 
kostenteller proberen we tot juni op 0 te houden. De 
posters maken we alvast klaar, zodat we die meteen 
kunnen laten drukken als we doorgaan. Voor nu 
maken we alleen de kosten die te overzien zijn.”
„Zelf sta ik er vrij nuchter in. Er zijn mensen die voor 
een grotere uitdaging staan. Ja, de Oldtimerdag 
trekt altijd veel publiek, maar er zijn evenemen-
ten die vele malen groter zijn. Het is allemaal te 
overzien. En, we hebben het nu over de welzijn van 
mensen. Dat is vele malen belangrijker dan een 
paar oldtimers.”

crime. Overdag legt hij zelfs voorwerpen in de nacht-
kastjes om ‘s avonds handenwrijvend te kijken wat er 
gaat gebeuren. De journalist, Gay Talese, die een icoon 
is bij de New York Times legde alles vast en bracht hier-
over, met naam en toenaam, een boek uit. Dit werd 
hem niet in dank afgenomen. Dus mocht je er over een 
aantal weken ff tussenuit willen... Aldus de zwervende 
Patrijs



Welzijn De Wolden 
ondersteunt in crisistijd
Welzijn De Wolden vindt het in deze tijd van crisis belangrijk 
om in contact te blijven met haar cliënten, vrijwilligers, man-
telzorgers, ouders, jongeren, mensen met financiële proble-
men en andere kwetsbare inwoners. Naast het actief bellen 
met cliënten, nodigt de organisatie inwoners uit zelf contact te 
blijven zoeken als ze hulp of een luisterend oor nodig hebben.

Vanaf maandag 23 maart is een speciaal belteam van Welzijn 
De Wolden actief. Alle cliënten worden gebeld. Met name 
ouderen zijn erg blij met het contact. De meeste mensen 
blijken zich goed te redden met hulp van mantelzorgers en 
buurtbewoners die hulp aanbieden bij bijvoorbeeld het doen 
van boodschappen. Ook de bij Welzijn bekende mantelzorgers 
zullen actief telefonisch benaderd worden.

Aandacht voor gezinnen
Nu we langere tijd met elkaar thuis zijn, kunnen spanningen 
oplopen. Wanneer ouders zich zorgen maken over hun kinde-
ren en de thuissituatie kunnen ze contact opnemen met de 
maatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden via tel. 0528-
378686. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben zij 

Ondersteuning nodig? 
Laat het ons weten

Tijdens deze coronacrisis is het 

extra belangrijk om naar elkaar 

om te kijken. Welzijn De 

Wolden houdt graag contact 

met oudere, alleenstaande en 

kwetsbare inwoners, mantelzor-

gers, ouders, jongeren en 

mensen met financiële 

problemen.

· Heeft u hulp nodig voor
 uzelf of uw gezin,

· Heeft u behoefte aan een
 luisterend oor,

· Ziet u dat het bij anderen
 niet goed gaat?

Voor alle benodigde hulp, 

zorgen en vragen gerelateerd 

aan de coronacrisis, en ideeën 

of initiatieven waarmee u 

anderen kunt helpen, 

neem contact op met het 

Buurtteam via tel. 0528-378686 

of per mail buurtteam@dewol-

den.nl.

Voor alle andere zorg- en 

hulpvragen: neem contact op 

met Welzijn De Wolden via tel. 

0528-378686 of per mail 

info@welzijndewolden.nl.

Voor meer over Welzijn De Wolden: 

www.welzijndewolden.nl

nauw contact met begeleiders op scholen om te bekijken waar 
gezinnen mee geholpen kunnen worden. Wanneer mensen 
zorgen hebben over de veiligheid in thuissituaties, dan kunnen 
zij dit melden bij Veilig Thuis Drenthe, tel. 088-2460244. 

Hulp via het Buurtteam
Welzijn De Wolden is ook vertegenwoordigd in het Buurtteam 
die spreekt met inwoners die vragen of hulp nodig hebben, 
of mensen die anderen hulp willen bieden. Ze verzamelen 
alle initiatieven die in de gemeente ontstaan om aanbieders 
van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. Zo zijn 
er al veel diensten aangeboden om boodschappen te doen 
en bezorgen, tuinwerkzaamheden te doen en te koken. Er 
zijn onder andere verzoeken binnengekomen om muziek te 
maken voor ouderen in zorginstellingen, voor hulp bij admi-
nistratieve zaken en regelmatig telefonisch contact.

Contact
Voor alle benodigde hulp, zorgen en vragen gerelateerd aan 
de coronacrisis, en ideeën of initiatieven waarmee je anderen 
kunt helpen, neem contact op met het Buurtteam via: tel. 
0528-378686 of per mail  buurtteam@dewolden.nl.
Voor alle andere zorg- en hulpvragen, kan contact worden 
opgenomen met Welzijn De Wolden, ook als zaken niet acuut 
zijn, maar wel lastig of verontrustend. Neem contact op via 
tel. 0528-378686 of per mail info@welzijndewolden.nl.



 

Wij zijn druk bezig met de verbouwing
van het "culinaire hart" van Ruinerwold.

 
Helaas zorgt ook bij ons Corona voor

enige vertraging..
 
 
 

U  K U N T  B I J  O N S  T E R E C H T  V O O R  A L  H E T  V E R T R O U W D E  D A T
O P O E  L E V E R D E  E N  N O G  V E E L  M E E R .



KOM IN BEWEGING – VOOR VROLIJKHEID, HOOP EN TROOST 

Afgelopen maandag 13 april streek er een prachtige kleurige duif neer op Blijdenstein. 

Zij vertelde, dat ze Rainbow heette en gekomen was om de mensen van Ruinerwold en Oosteinde  - 

klein en groot -  vrolijkheid en hoop en troost te brengen. Zij kunnen dat dan weer verder doorgeven. 

Zij wilde 50 dagen blijven, tot Pinksteren. Dat is het feest van geestdrift, beweging en het 

doorvertellen van mooie verhalen. Omdat ze eerst moest uitrusten, bedachten we een plan. 

Vanaf 20 april zal Rainbow door onze dorpen reizen. Ze blijft dan één of meerdere dagen op een 

bepaalde plek waar iedereen die aan het wandelen is, haar kan zien. 

Help je mee om Rainbow te vinden? 

Je kunt het gevonden adres doorgeven aan tetsje@hetnet.nl 

of een berichtje posten op de facebookpagina: www.facebook.com/Kerk-Ruinerwold-Blijdenstein  

Daar is ook meer informatie te vinden over de buurt waar Rainbow is. 

Je kunt ook kijken op: ruinerwold.info  

en op de website van de kerk: http://hervormde-gemeente-ruinerwold-protestantsekerk.net 

 

Om nog meer vrolijkheid te brengen staat er in dit blad een kleurplaat van een duif. Zie de laatste 

pagina 

Maak er een vrolijke vogel van en doe het kunstwerk in de brievenbus bij Kerkweg 31  Ruinerwold.                             

(Daar mag je ook de vindplaatsen bijschrijven.) 

Wij gaan met die mooie vogels dan een stukje dorp versieren. 

Voor vragen: bel Tetsje 0522 481616. 

Wij hopen dat er veel kinderen en andere mensen op zoek zullen gaan naar Rainbow, maar wel de 

gepaste afstand houden natuurlijk. 



 

 

 


