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Volgend nummer 
verschijnt 

18 mei 2022
Kopij inleveren voor vrijdag 13 mei 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl. 

Alle berichten graag digitaal aanleveren.

Wij maken een diepe diepe buiging voor twee van 
onze jarenlange vrijwilligers. 
Lammert Mulder en Anna Rumph hebben beide 
besloten per 1 mei 2022 het “vrijwilligersstokje” in 
te leveren. 
Ze namen beide hun intrede tot de redactie van 
Op ’t Wold toen in 2006 het blad nieuw leven in 
werd geblazen! 
Destijds werden met de optocht tijdens het dorps-
feest in september, de eerste flyers uitgedeeld en dit 
was de start van de nieuwe opzet.

Lammert zijn hoofdtaken bestonden uit het contac-
ten van nieuwe en bestaande sponsoren. Lammert 
is een echt dorpsfiguur en deze rol was hem dan 
ook op het lijf geschreven.

Afscheid op ‘t Wold1

m e i

Anna was onze vaste waarde als het gaat om de 
aangeleverde stukken en het bijhouden van de 
agenda. 
Op de redactie komen wekelijks vele berichten bin-
nen, over uiteenlopende zaken, die hun aandacht 
verdienen in ons blad. 
Anna zorgde ervoor dat dit in goede banen werd 
geleid en dat zelfs handgeschreven briefjes, vanuit 
eigen brievenbus, keurig digitaal werden uitgewerkt. 
En hier was enige “letterkunde kennis” niet onmis-
baar met allerlei verschillende handschriften. 
Onze dank is groot voor de jarenlange bijdrage van 
hen beiden. 
We hebben ze uiteraard met een samenzijn van 
alle redactieleden afgelopen week, in het zonnetje 
gezet! 
Lammert en Anna bedankt voor alles! 

Inloopavond Memento Mori
 Op 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 af-
spraak welkom tussen 19.00 en 20.00 uur. De koffie 
staat dan klaar op Dijkhuizen 34a
U hebt dan ook de mogelijkheid om onze vernieuw-
de aula te bekijken.
 
Het bestuur.



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  4 mei Dodenherdenking, 19.30 uur 
Blijdenstein 

 ➜  7 mei De Vrienden van Amstel Live stream, 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜  9 mei Buurtkamer, 09.30-11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  16 mei Inloop/infoavond voor leden en niet 
leden Memento Mori, 19-20.00 uur 
Dijkhuizen 34a

 ➜  16 mei Buurtkamer, 09.30-11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  18 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜  21 mei Boerendrokte, 11.00-16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  22 mei Theeconcert Malletband Sempre 

Sereno, 14.30 uur 
Sporthal Buddingehof

 ➜  23 mei Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  26 mei Buurtver.Oosteinde, familiefietstocht, 
13.00 uur De Drentse Koe

 ➜  28 mei Inzameling oud ijzer, 
9.00 – 12.00 uur Wolddijk 31

 ➜  28 mei Foute Party met E&R geluid, 
21.00 uur, dresscode FOUT, 
café de Kastelein

 ➜  30 mei Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  12 juni Concert The Gents Vocaalensemble 
Kerk Blijdenstein

 ➜  13 juni Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  16 juni Tuinkring, bloemschikcursus
 ➜  20 juni Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  21 juni Harm en Roelof, 20.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  27 juni Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  27 juni Mountainbike Streetrace, 18.00 uur
 ➜  3 juli Foodtruckfestival Ruinerwold,

14.00 uur café de Kastelein
 ➜  16 juli Boerendrokte, 11.00-16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  30 juli Inzameling oud ijzer, 

09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
 ➜  30 juli Open Boeren-Bedrijvendag, 10.00 – 

16.00 uur
 ➜  8-10 augustus Fietsdriedaagse

Ridder in de orde van 
Oranje Nassau, oud-
militair Steendam
Het werd in De Wolden dit jaar dus geen lintjesre-
gen, maar het druppelde wat. De 67-jarige Steen-
dam heeft er een lange reeks activiteiten op zitten 
sinds 1993. Zo is hij sinds die tijd hoofdredacteur 
van het magazine, pr-functionaris/woordvoerder 
pers, lid commissie juridische zaken van ‘FEHAC’. 
Van 1997 tot 2009 was hij ouderling en diaken bij 
PKN Nederland en vanaf 1997 tot nu vrijwillig archi-
varis bij de Stichting Niel Steenbergen.

Herman Steendam met zijn vrouw. (Eigen foto)
 
Op militair gebied bekleedt Steendam ook nog 
verschillende functies. Vanaf 2011 voorzitter van de 
districtscommissie Noord en begeleider van vetera-
nen bij hun steunaanvraag Fonds 1815. Van 2001 tot 
2014 was hij reservist bij het Regionaal Militair Com-
mando en sinds 2013 is hij voorzitter en bestuurslid 
van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht. 
Sinds 2014 is de Ruinerwoldiger tevens voorzitter 
van de Stichting Herdenkingsmonument De Bilt, 
die de organisatie van de jaarlijkse herdenkings-
bijeenkomst op poten zet. Steendam is vanaf 2014 
bestuurslid en juridisch adviseur van de Koninklijke 
Vereniging Ons Leger en sinds 2019 bestuurslid van 
de Stichting De Nationale Landstorm Commissie.



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 8 mei 2022
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. M. Gaastra
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr J. de Vries
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur student F. Bakker
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten-Ruhrwiem

Kerkdiensten 15 mei 2022 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. M. Paas
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. J. Oosterbroek 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. F.A. Slothouber

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 
www.agrarisch-drenthe.nl

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

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

graszaad: doorzaai of vernieuwen
  Strooizout
  Diervoeders
  strooisel
  landbouwplastic
  Plosplanpalletkorrel
   Carbid



STICHTING HISTORIE
VANUUT ‘T OLDE RUUNERWOLD

Broekhuizen 19
Warner Arends was in 1832 eigenaar van de boerde-
rij (nu met het adres Broekhuizen 15). Later was dat 
Egbert Arends, die weer werd opgevolgd door zijn 
zoon Warner Arends met zijn vrouw Janna van de 
Wetering. Ze bewoonden deze boerderij tot 1900. 
Warner was wethouder van de gemeente Ruiner-
wold van 1901-1911. Ze lieten aan de straatweg 
bij Rogat een grote fraaie boerderij bouwen waar 
ze zelf gingen wonen. Er naast verrees een woning 
voor de arbeider met diens gezin. De boerderij 
stond in de lengte naast de weg. 
Warner Arends overleed in juni 1927. Zijn opvolgers 
waren zijn dochter Jentje en schoonzoon Bonne 
Homme Eelkman Roorda. In 1934 werd het fraaie 
voorhuis gedeeltelijk afgebroken vanwege de hoge 
onderhoudskosten en de personele belasting. In 
1927 waren de arbeider Jan ten Heuvel met zijn 

Word ook donateur van de Stichting Historie van 
Ruinerwold www.stichtinghistorieruinerwold.nl

Inwoners voormalige gemeente Ruinerwold  
€ 16,- p.j.; daarbuiten € 21,- i.v.m. bezorgkosten.

vrouw Lutien al huurders en bewoners van de 
boerderij geworden. Jan werd later als huurder op-
gevolgd door Willem Benak met zijn vrouw Geesje 
en daarna door Henk Benak met diens vrouw Ria 
Kolk. Nadat Henk en Ria in 1982 naar een nieuwe 
boerderij aan de Nooderkanaalweg verhuisden 
werd Geert Kuijer de nieuwe huurder, die op zijn 
beurt weer werd opgevolgd door zijn zoon Klaas 
met Willy. In 2000 is Klaas, die inmiddels eigenaar 
van de behuizing was geworden, wegens gezond-
heidsklachten gestopt met de boerderij. Klaas en 
Willy zijn daarna verhuisd naar de Wijk. Vervolgens 
is de rest van de boerderij geheel afgebroken en 
vervangen door een onderkomen met werkruim-
ten voor bewoners van Het Erf. 
Door de gefaseerde sloop van de boerderij is één 
van de fraaiste monumenten van Ruinerwold ver-
loren gegaan. 

Na de afbraak in 1934; aan de linkerzijde het voormalige 
arbeidershuis.

Broekhuizen 19 voor de verwijdering van het fraaie voor-
huis in 1934



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

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.

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Zorgen wij gewoon voor!

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

www.noorderboog.nl/thuiszorg

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

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



Het ‘oude postkantoor’?
Dijkhuizen 36a, bij velen bekend als ‘Het oude Post-
kantoor’. Wie wonen daar toch en wat gaan ze met 
dat gebouw doen?
Wij zijn Fijco en Nynke Boverhof en wonen hier 
sinds 2018 met onze twee kinderen. We kregen in 
2017 het sterke gevoel om dit huis met het ‘oude 
postkantoor’ te moeten kopen. Spannend, maar p 
wonderlijke wijze viel alles op zijn plaats. Het lukte 
om ons huis aan de Buddingerstraat op tijd
te verkopen en op het nippertje onze huidige wo-
ning te kopen én te laten renoveren.
Sinds begin dit jaar is ook het ‘oude postkantoor’ 
klaar en verbouwd tot een grote huiskamer. Dit was 
vanaf het begin het doel. Echter, deze huiskamer 
willen we niet alleen voor onszelf houden maar ook 
openstellen voor anderen.
Vanaf zaterdag is onze huiskamer wekelijks open 
voor een kopje koffie, voor een ieder die behoefte 
heeft aan een praatje of gewoon even nieuwsgierig 
is.
U bent iedere zaterdag tussen 09:30-11:30u van 
harte welkom aan Dijkhuizen 36a.
Fijco & Nynke Boverhof

Hemelse zaadjes 
planten in het voorjaar
De tuin staat in volle bloei. Overal groeien planten. 
Aardbeien om te smullen, vrouwenmantel om als 
kruid in een kopje thee te gebruiken tijdens de 
kraamtijd. Dit alles is het kenmerk van een echte 
tuin. Geuren en kleuren maken er in het voorjaar 
een prachtig schouwspel van. Deze tuin is als de hof 
van Eden. Te midden van de welige plantengroei 
staat in de tuin een fraaie stoel gemaakt van het 
hout van vijgenboom. De stoel is een sieraad. Niet 
iedereen is het gegund om hierop te gaan zitten. De 
tuin is immers voor velen als de hof van Eden. Toch 
loopt in de stilte van de avond een oude en wijze 
grijsaard heel behoedzaam door de tuin. Hij ziet de 
stoel en schroomt om daarop plaats te nemen en 
te genieten van de mooie tuin. Hij kijkt en kijkt en 
ruikt en ruikt en ziet een jonge en knappe man, die 
stiekem hem gevolgd is. De jonge man staat stil, 
de bejaarde man wenkt hem. Hij zegt: “Vind je ook 
niet, dat deze tuin alles heeft om ‘hof van Eden’ te 

Malletband Sempre Sereno
Thee-concert met Pipes en Drums
De malletband van muziekvereniging Sempre 
Sereno Ruinerwold kan eindelijk weer een concert 
geven. Na twee jaar in de wachtkamer gezeten te 
hebben, geven ze zondagmiddag 22 mei een thee-
concert. Naast het vertrouwde geluid van de slag-
werkinstrumenten zullen ook enkele doedelzakspe-
lers en drummers te horen zijn.
Enkele leden van de Dutch Military Pipes & Drums 
“Falcon Guards” zijn deze middag aanwezig om al-
leen en samen met de malletband enkele nummers 
te spelen.
Thee-concert Malletband Sempre Sereno, sporthal 
de Buddingehof in Ruinerwold. Aanvang 14.30 uur, 
zaal open 14.00 uur, gratis toegang.

zijn? Alle bomen, heesters, bloemen en kruiden zijn 
zo mooi alsof ze geplant zijn in de hemel, hemelse 
planten”. De oude man zwijgt en stapje voor stapje 
komt de jonge Adonis naar voren en zegt: “ik denk 
niet, dat er planten in de hemel zijn. Mij is verteld, 
dat je in de hemel moet zingen en bidden en luiste-
ren maar hier ruik ik geuren, hoor de wind en voel ik 
mij thuis. U vergist u, dit hier is niet de hemel”.
Na een lange stilte vat de grijsaard moed. “Je hebt 
gelijk”, zegt hij. Zijn houding geeft aan, dat hij nog 
iets wil zeggen. Ook de jonge man wil van zijn kant 
iets kwijt maar vindt geen woorden. Planten in de 
hemel: dat is een leuke gedachte. Iets heel anders 
dan zingen in een koor. Maar planten: hoe groeit 
een plant? Je hebt een zaadje nodig, aarde nodig, 
maar ook water en zon. Dat geeft leven! De oude 
man zucht, de jonge man haalt zijn schouders op. 
Beide mannen van verschillende generatie staan 
stil. Ze staan tegenover elkaar. Ze zeggen niets. 
Toch hebben ze een band, want beiden denken. Na 
verloop van tijd wordt de stilte verbroken. Ze praten 
en gebruiken woorden. Zijn het gewone of stoere 
woorden? Is dat geen teken van leven? Wie spreekt 
leeft! Met woorden kun je heel veel bereiken net als 
bij het planten van een zaadje. Ook woorden zijn te 
planten. Kan een mens in goede en slechte tijden 
woorden van geloof, hoop, liefde en vrede planten? 
Beide mannen knikken naar elkaar. Ze stemmen in 
met de gedachte: laten we in het voorjaar die zaad-
jes planten van geloof, hoop, liefde en vrede. Sipke



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

FLEX-BV?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht voor een 

bespreking en kunnen akten op ons kantoor worden ondertekend. 

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken? 
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Cliëntondersteuners 
weten welke zorg, hulp of 
middelen er beschikbaar zijn 
en hoe u die kunt aanvragen. 
Ook bieden we een luisterend 
oor. Deze ondersteuner kan 
u op veel manieren helpen. 
Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 



Boerendrokte
Museumboerderij De Karstenhoeve op zaterdag 
21 mei 2022 van 11.00 uur tot 16.00 uur
De hele dag staat in het teken van de Boerenbrui-
loft. De zoon van de familie Karsten treedt vandaag 
in het huwelijk met de dochter van de burgemees-
ter. Alles en iedereen is in rep en roer. De knechten 
en meiden zijn druk in de weer, het erf en de boer-
derij, alles moet er “hemmel” uitzien. De laatste 
hand moet worden gelegd aan de versieringen en 
een boog. Vrouw Karsten is zoals gewoonlijk erg 
kritisch. Voor de bezoekers valt er veel te beleven 
tijdens deze voorbereidingen! En dan druppelen zo 
langzamerhand de gasten binnen. Te voet of met 
een boerenwagen. De deftige ouders van de bruid 
komen voorrijden in een auto. En dan is het natuur-
lijk wachten op de bruid en bruidegom. Zij komen 
met de koets, maar eerst wordt er een rondje door 
het dorp gereden. Uiteraard zijn de huwelijkse voor-
waarden besproken wat niet helemaal goed valt bij 
de ouders van de bruid. Na de huwelijksplechtig-
heid (in de baanderhoek) is het tijd voor een toost, 
toespraken met bijbehorende cadeaus, voordrach-
ten, muziek en gaat men op de foto. Het belooft een 
enerverende, boerendrokse dag te worden waarbij 
ook de bezoekers worden betrokken met het wel en 
wee van de boerenfamilie Karsten en hun bruilofts-
gasten. Dus zet 21 mei in uw agenda en beleef de 
boerenbruiloft van dichtbij mee! 
Onder de vaste vrijwilligers bevinden zich vandaag 
ook enkele “prominente “ gastspelers!
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch 
0522-481447
Museumboerderij De Karstenhoeve,  
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.

Kerkdienst Berghuizen
Op zondag 8 mei zal er weer een mooie laagdrem-
pelige kerkdienst worden georganiseerd in de 
Gereformeerde Kerk in Berghuizen. Vanaf 09.30 uur 
welkom met koffie. Om 10.00 uur begint de dienst. 
Eline bakker zal hier aan mee werken.

Eline Bakker
Nadat haar lied ‘Jezus Overwinnaar’ miljoenen 
keren werd gestreamd, ze haar eerste EP met vijf 
nummers uitbracht en drie liederen ook door Op-
wekking werden overgenomen, is Eline Bakker niet 

Gedicht
Er zat een gat in de straat, 
Waar een pion op staat,
Er kwam een ambtenaar kijken 
en een opzichter, het moet wat lijken
Maar later kwam de belangrijkste gezicht,
Een beetje zand en….
Het gat was gedicht

Kerk in actie
Voor JONG en Ouderen organiseert Kerk in Actie 
van 3 gezamenlijke kerken in Ruinerwold een 
Fotopuzzeltocht op Zondag 15 mei 2022. 
Start: tussen 13.30 - 14.00 uur. 20-25 km 
Startlocatie : De Kapel, Dijkhuizen 97 te Ruinerwold. 
Eindpunt Kerk Blijdenstein. 
In samenwerking met de Geref. Kerk te Berghuizen 
en de boven genoemde kerken ondersteunen wij 
het volgende project:

Armoedebestrijding in Moldavië.
In deze voormalige Sovjetstaat leven mensen al 
decennia onder de erbarmelijke omstandigheden. 
Jongeren trekken weg op zoek naar werk en ou-
deren blijven achter zonder hulp. Samen met de 
diaconieën van verschillende kerken in dat gebied 
worden de zwakkeren gesteund. Mede door toe-
stroom van vele vluchtelingen uit Oekraïne is deze 
ondersteuning hard nodig !
D.m.v. deze fotopuzzeltocht kunt u uw gift doneren 
voor bovenstaand project en kunnen wij op een 
ontspannen manier met elkaar in gesprek gaan, 
onder genot van koffie, thee of limonade met iets 
lekkers. Onderweg is er een spel waar er een prijsje 
voor kinderen aan verbonden is.

meer weg te denken uit de Christelijke muziekindu-
strie. Voor haar voelt zingen als twee keer bidden. 
Een manier om de waarheid van haar hoofd naar 
haar hart te laten zakken. De liederen die ze schrijft 
zijn een reflectie van de momenten die ze in haar 
leven meemaakt. Zo ook het nieuwe album ‘Terug 
naar Eden’, waarop ze zingt over een periode waarin 
ze twijfelde aan het geloof en terugging naar het 
begin. Het werd een reis van loslaten, overgave, 
vertrouwen en verwonderen.



70 jarig jubileum 
Vrouwen Van Nu, 
afdeling Oosteinde
Woensdag 20 April vierden de Vrouwen van Nu, 
afdeling Oosteinde, hun 70 jarig jubileum.
Oftewel, het 71 jarig jubileum, want vanwege de 
Covid pandemie, was het feestje 2 X uitgesteld.
Maar nu toch eindelijk, was het zover.
De bus van Ten Heuvel Tours kwam rond 16.00 uur 
iedereen van huis/kolonie
ophalen en met 34 dames aan boord gingen we 
richting Restaurant ‘t Hunebed in Havelte.
Nadat iedereen een plekje had gevonden en voor-
zien was van een drankje, opende voorzitter Elly 
Brinkman met een welkomstwoord het heerlijke 
koude/warme buffet.
Dit viel bij allen goed in de smaak, evenals de lek-
kere sorbets.
Rond 20.00 uur ging het hele stel weer in de bus en 
werd iedereen weer naar huis gebracht. 
Het was een heel geslaagd uitje en zeker voor her-
haling vatbaar.

Vrijheid vieren
We vieren vrijheid
en blijven herdenken 
de gesneuvelden in de strijd 

We vieren vrijheid
toch zien we wereldwijd
nog kapotgeschoten tanken

We vieren vrijheid
en blijven gedenken

© Gerdina www.gerdina.nl

Vrouwen van Nu, 
kaartcompetitie
De Vrouwen van Nu Kaartcompetitie zit er weer op. 
Door de corona is het geen complete competitie ge-
weest, maar een aangepaste versie. We kaarten om 
klaverjassen en jokeren te leren. We doen per avond 
maar 3 rondes en aan het eind van de competitie 
wordt de gemiddelde uitslag berekend.
Dus je krijgt een andere uitslag dan bij normale 
kaartwedstrijden.

Uitslag Jokeren 25 april: 
Roelie Hendriks   248 punten
Elly Brinkman   278 punten
Marie Versteeg   350 punten
Betsy Pinxterhuis  394 punten
Geesje Pruntel   527 punten
Annie Meester    604 punten de poedel

Uitslag competitie
Geesje Pruntel   387 punten
Frieda Huser   428 punten
Elly Brinkman   461 punten
Gea Pruntel   506 punten
Marie Versteeg   541 punten
Betsy Pinxterhuis  615 punten de poedel
Annie Meester   763 punten 

Uitslag Klaverjassen 25 april
Grietje Dekker   4139 punten
Willie Wiltinge   3963 punten
Ridy van de Vegt  3780 punten
Lummie Boerhof  3719 punten
Aaltje Ridderman  3686 punten
Geesje van de Berg  2795 punten poedel

Uitslag competitie
Willie Wiltinge   3706 punten
Grietje Bijker   3608 punten
Reikie Mulder   3594 punten
Roelie Dekker   3584 punten
Ridy van de Vegt  3539 punten
Jennie Runhart  3507 punten
Alie Benak   3468 punten
Annie Harms   3453 punten
Jannie de Vries  3427 punten
Hinnie Wever   3408 punten
Grietje Dekker   3064 punten poedel



Stotijn notariaat sluit 
vestiging Ruinerwold
Stotijn notariaat & mediation heeft een grote 
bekendheid in Ruinerwold en omgeving. Daar zijn 
we heel blij mee. Om onze cliënten in Ruinerwold 
en de omgeving ten noorden van Ruinerwold extra 
van dienst te zijn, hebben wij in 2016 een bijkantoor 
in Ruinerwold geopend. De reacties hierop waren 
erg positief, en in de afgelopen zes jaar hebben veel 
mensen en bedrijven uit Ruinerwold en omgeving 
hier gebruik van gemaakt. De laatste jaren hadden 
wij ons bijkantoor in het voormalige gemeentehuis 
aan Dijkhuizen 7. Omdat de eigenaar besloten heeft 
dit gebouw om te bouwen naar woonappartemen-
ten, is helaas ons huurcontract beëindigd. Daarop 
hebben wij helaas moeten besluiten ons bijkantoor 
in Ruinerwold op te heffen.
In de praktijk blijkt dat onze service erg op prijs 
wordt gesteld. Die service blijven wij bieden vanuit- 
en op onze hoofdvestiging in de Wijk (Burgemees-
ter Veenhovenplein 1) en ons bijkantoor in Ruinen 
(Brink 19A). 
Voor onder andere huwelijkse voorwaarden, sa-
menleefcontracten, het passeren van overdrachten 
van woningen, bedrijfsgebouwen, hypotheekaktes, 
(levens)testamenten, het afwikkelen van nalaten-
schappen of bijvoorbeeld de oprichting van een 
BV, stichting of vereniging bent en blijft u van harte 
welkom bij Stotijn Notariaat, úw notaris in de regio. 
De Wijk en Ruinen liggen beide op ongeveer 10 au-
tominuten van Ruinerwold.
Is het voor u lastig om naar een van deze twee 
kantoren te komen, dan kunnen wij op verzoek bij u 
thuis komen.
Stotijn notariaat & mediation 
Burgemeester Veenhovenplein 1, 7957 BA de Wijk
Brink 19A, 7963 AA Ruinen
0522 – 440 473 
info@stotijnnotariaat.nl

Nieuwe standplaats 
duofiets Ruinerwold
De Duofiets van Ruinerwold heeft een nieuwe 
standplaats, namelijk in de nieuwe verswinkel, 
brasserie en bierbrouwerij Het Ambacht in Ruiner-
wold.

Nick van den Pol en Rosa van Vliet van Het Ambacht 
zijn enthousiast over de mogelijkheden van de 
duofiets in combinatie met de dagbesteding bij Het 
Ambacht. “Eén van onze medewerkers maakte al ge-
bruik van de fiets. Dat kunnen in de toekomst natuur-
lijk ook meer medewerkers van ons gaan doen. Ook 
voor anderen is de duofiets beschikbaar. Zij kunnen 
de fietstocht dan natuurlijk mooi combineren met 
een bezoek aan de verswinkel of onze brasserie!”.

Hilbert Heitmeijer is vrijwilliger van de duofiets in 
Ruinerwold. Wekelijks maakt hij op dinsdagmiddag 
een fietstocht. “Mijn vaste duo partner beleeft erg 
veel plezier aan het fietsen en ik zelf natuurlijk ook”.

De voorzitter van de Stichting Duofietsen De Wol-
den, Arjen Pauwels, is blij met de nieuwe stand-
plaats. De fiets is nu zowel voor de inwoners van 
Ruinerwold als ook voor de toeristen,die trapon-
dersteuning kunnen gebruiken, beschikbaar. Ieder-
een kan de fiets gratis reserveren via https://www.
duofietsendewolden.nl/. Wel wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor de onderhouds- en verzeke-
ringskosten.

De Stichting Duofietsen De Wolden beheert 5 
duofietsen met ondersteuning in de dorpen Rui-
nen, Ruinerwold, Koekange, Zuidwolde en de Wijk. 
Mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen 
kunnen gebruik maken van deze duofietsen. Er kan 
met een eigen begeleider worden gefietst of met 
een plaatselijke vrijwilliger van de stichting. Kijk ook 
voor reservering van deze fietsen op 
https://www.duofietsendewolden.nl/.



Het nieuwe college 
van De Wolden zet de 
inwoner op 1
 De raad van De Wolden heeft een raadsbreed 
programma vastgesteld waarin vijf speerpunten 
zijn benoemd. Wonen, Duurzaamheid, Landbouw/
vitaal buitengebied, Het Sociale Gezicht van De 
Wolden en Dienstverlening en de Kwaliteit van het 
Openbaar Bestuur. Formateur Frits Alberts is op pad 
gestuurd om samen met Gemeentebelangen, PvdA 
en D66 te onderzoeken of de partijen elkaar kunnen 
vinden bij de vorming van een nieuw college. Dit is 
gelukt. Er is brede overeenstemming bereikt over 
collegeprogramma op hoofdlijnen met als titel: ’De 
Wolden geeft energie’. De ontstane coalitie, inclusief 
de burgemeester, kan daarmee een start maken 
in de nieuwe bestuursperiode. Beide wethouders 
van Gemeentebelangen, Gerrie Hempen-Prent en 
Egbert van Dijk blijven op hun post. De PvdA draagt 
wethouder Mark Turksma voor, en daarnaast zal Al-
bert Haar namens D66 als parttime wethouder voor 
vier jaar deelnemen aan het nieuwe college. 

Vier wethouders Het nieuw te vormen college heeft 
de ambitie de dienstverlening aan de inwoners 
van De Wolden naar een hoog niveau te trekken en 
hiermee de inwoner op 1 te plaatsen. “De Wolden 
scoorde tot nu toe goed op ‘Waar staat je gemeen-
te’. Echter de signalen die we van onze inwoners en 
ondernemers ontvangen vertellen regelmatig een 
ander verhaal. De komende vier jaar willen we dan 
ook volop inzetten om de dienstverlening goed voor 
elkaar te krijgen”. En dat is een flinke uitdaging. Ex-
tra medewerkers zijn ontzettend moeilijk te vinden 
want elke gemeente staat voor dezelfde opgaves. 
We moeten dus op zoek naar creatieve oplossingen. 
“Dit is de belangrijkste reden om voor de komende 
vier jaar een extra wethouder expliciet hierop in 
te zetten”, vertelt Gerrie Hempen. Formateur Frits 
Alberts zegt over de keuze: “Het past bij de grote 
thema’s die dit college straks te wachten staan. 

Behalve de grote ambitie op dienstverlening zijn 
er meerdere grote uitdagingen voor de gemeente. 
Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, het sociaal 
domein en duurzaamheid.” De thema’s ‘Wonen’, 
‘Landbouw/vitaal buitengebied’ en ‘Onderne-
men’ zullen bij Gerrie Hempen-Prent blijven. “De 

belangrijkste ambitie is om snelheid te krijgen in 
bestaande en nieuwe woningbouwplannen. Voor 
de agrarische sector willen we er vooral voor zor-
gen dat het fonds ‘Toekomstgerichte Landbouw’ 
structureel wordt, maar ook goed bereikbaar en 
toegankelijk. Op die manier krijgt een grote groep 
agrariërs de mogelijkheid hier gebruik van te ma-
ken.” Aldus Gerrie. Egbert van Dijk zal naast ‘Sport’, 
‘Afval’ en het ‘Inclusiebeleid’ ook de portefeuille 
Financiën blijven beheren. “We leven momenteel in 
een bijzondere en onvoorspelbare tijd. Het is heel 
fijn dat we in De Wolden een goede financiële basis 
hebben. Die willen we graag goed benutten, maar 
ook behouden!” 

Mark Turksma zal ‘Het Sociale Gezicht van De 
Wolden’, ‘Onderwijs’ en ‘Bereikbaarheid’ onder zijn 
hoede nemen. Mark zal namens de PvdA zitting 
nemen in het nieuwe college. “Mijn eerste ambitie 
is om te kijken hoe we lage inkomens tegemoet 
kunnen komen in de stijgende energieprijzen en de 
aanhoudende inflatie”. De laatste rol in het college 
is weggelegd voor de wethouder van D66, Albert 
Haar. Hij zal de onderwerpen ‘Dienstverlening en 
Kwaliteit van bestuur’ en ‘Cultuur’ op zijn bord 
krijgen. Streven van het nieuwe college is dat onze 
dienstverlening na vier jaar tot een hoog niveau is 
opgetrokken. Albert voegt toe; “We gaan voor excel-
lent. Hierdoor krijgen medewerkers van de gemeen-
te meer waardering, maar het allerbelangrijkste is 
dat wij hiermee onze inwoners op 1 zetten”. 

Duurzaamheid blijft de komende jaren een groot 
thema en speelt op vele vlakken. Alle wethouders 
zullen een deel van dit programma op zich nemen. 
Er zal een website opgezet worden waar alles op het 
vlak van duurzaamheid in De Wolden te vinden zal 
zijn. De titel van het collegeprogramma ‘De Wolden 
geeft energie’ heeft niet alleen te maken met boven-
genoemd thema. Maar ook met de nieuwe college-
leden die staan te popelen om vol energie samen 
aan de slag te gaan. Vervolg Op dinsdag 17 mei zal 
het nieuwe college, tijdens een ingelaste raadsver-
gadering, worden geïnstalleerd. De raad heeft dan 
de mogelijkheid om te reageren op het collegepro-
gramma.



Jubilarissen UDI
De ledenvergadering van UDI van 15 april bij Dorps-
huis De Buddingehof gaat te boek als een bijzon-
dere. Eentje met een lach en een traan! Het was dan 
wel een vergadering, maar voor de meeste  
Udiaanen voelde het als een uitje; fijn om elkaar 
weer te zien en te spreken. Het bestuur kwam met 
maar liefst 9 jubilarissen op de proppen. Felicita-
ties, mooie woorden en cadeaus volgden. Ook een 
luid applaus voor Imre Gol. De vraag van de voorzit-
ter of hij officieel lid wilde worden van de toneelver-
eniging werd met een volmondig ‘ja’ beantwoord. 
 
De slikmomenten kwamen nadat Albertje Ridder-
man en Albert Jalvingh aangaven te stoppen! Al-
bertje is op 19-jarige leeftijd begonnen en ontpopte 
zich van speler tot regisseur: “We laten een bloeien-
de vereniging achter. Ik wil met jullie proosten op de 
vooruitgang en nog vele succesvolle jaren. Daar heb 
ik alle vertrouwen in.” Het afscheid van Albert was 
een verrassing: “Mijn gezondheid en gehoor heeft 
mij doen besluiten om te stoppen. Toen ik 45 jaar 
geleden begon zat UDI in een dip, maar gelukkig ligt 
die tijd ver achter ons. De komst van de De Leeuw-
tjes was een kantelpunt. Het valt me zwaar, maar ik 
laat het met een gerust hart achter.” Proost 
 
Jan van Elp 55 jaar lid
Albertje Ridderman 50 jaar lid
Albert Jalvingh 45 jaar lid
Margriet Meijer 45 jaar lid
Niesje Oetsen 35 jaar lid
Femke v.d Berg 15 jaar lid ij 2020
Joyce Koster 15 jaar lid
Diana Timmermans 15 jaar lid
Elly Remmelts 15 jaar lid

Maureen Bijker start 
met Ukkies Babyspa 

Op zoek naar een leuk uitje met je baby? Dan is 
 Ukkies Babyspa een aanrader. Maureen Bijker uit 
Oosteinde biedt deze service sinds kort aan. Waar 
baby’s genieten van een heerlijke float en massage 
sessie. Bijker: ‘Het idee voor het opzetten van een ba-
byspa, is ontstaan door mijn professionele loopbaan 
als gediplomeerd kinderverpleegkundige, op de 
neonatologie afdeling en mijn passie om met liefde 
ouders te begeleiden bij het verzorgen van hun kind’.

Kennis en ervaring
Tijdens de opleiding tot ‘A-level babymassage do-
cent’ heeft ze diverse baby massage technieken 
mogen leren en deze goed kunnen afstemmen op 
de behoeften van de baby. Hierbij lettende op de 
lichaamstaal, de wisselwerking tussen ouders en de 
baby, reflexen en het masseren op intuïtie. De kennis 
en ervaring omvat het omgaan met problemen bij 
baby’s. ‘Bijvoorbeeld huilbaby’s of de kennis van spe-
ciale behoeften bij premature en dysmature pasgebo-
renen, het syndroom van down en infecties’. Bovenal 
biedt Ukkies Babyspa een plaats van ontspanning. 
Maureen vindt het belangrijk dat ouders zich kunnen 
ontspannen en comfortabel voelen. ‘Want alleen als 
de ouders ontspannen zijn, zijn de baby’s dat ook’.

Ontspannend
De aangename temperatuur van het chloorvrije 
water in combinatie met lichte bubbels zorgt ervoor 
dat de baby tijdens de sessie van 10-20 minuten 
volledig zelfstandig kan floaten en bewegen in het 
water. Tijdens het floaten (gewichtloos drijven) 
beweegt en ontplooit de baby zich volledig onaf-
hankelijk. Doordat het bad extra diep is kan hij/zij 



zich volledig uitstrekken. Dit moment draagt bij aan 
het kind zijn/haar zelfvertrouwen en motorische 
ontwikkeling. Dit zorgt voor verlichting bij krampjes 
en reflux. Het bevordert slaapritme, coördinatie, 
zwemreflex, en het zelfbewustzijn. Ook vergroot 
het de longcapaciteit en versterkt het de spieren 
en gewrichten. Hoe vaker de baby komt hoe meer 
gezondheidsvoordelen dit met zich meebrengt. Het 
uithoudingsvermogen van de baby zal groter wor-
den naar mate dat hij/ zij langs zal komen. Baby’s 
zijn welkom vanaf zes weken na de geboorte tot de 
leeftijd van een jaar.
Maureen gaat Ukkies Babyspa combineren met het 
haar werk op de kinderverpleegafdeling. ‘Dat doe ik 
omdat ik van mijn werk houdt, en de uitdaging niet 
wil missen. Daarom ben ik geopend op flexibele tij-
den van maandag tot en met zondag’. Een afspraak 
is te boeken op: www.ukkiesbabyspa.com

Kraggenburg – VVR
Een Paasweekend met twee wedstrijden op het pro-
gramma. Dat was lang geleden. Op zaterdagavond 
mocht Ruinerwold beginnen met een uitwedstrijd, 
om 18.00 uur in Kraggenburg. Niet voor iedereen een 
handige tijd, maar gelukkig kende Imre Gol de weg 
door en door. Met Gol voorop in de karavaan kwam 
de selectie mooi op tijd aan in de polder.
Wie de weg minder goed wist te vinden en wat later 
kwam, lees: Jelle Wagenaar, miste een denderende 
start. Binnen vijf minuten stond Ruinerwold name-
lijk met 0-2 voor. Smid kopte eerst een voorzet van 
De Boer binnen en even later reageerde Van Berkum 
alert voor het doel door een rebound binnen te schie-
ten. Dat Kraggenburg even later wat terugdeed via 
een fraaie treffer Olczyk mocht de pret niet drukken, 
want binnen no-time stond het alweer 1-3 via Kevin 
Loof. 
Niks aan de hand dus. Maar helaas volgde hierop een 
kwartiertje dat Ruinerwold graag zo snel mogelijk 
vergeet. Namens Kraggenburg schoten Olaer, Van 
de Veer, Olczyk en Hupkes de ene na de andere bal 
haarscherp achter de ingevallen Fijnheer, waardoor 
Ruinerwold zowaar met een 5-3 achterstand mocht 
rusten. Dan smaakt de thee toch anders.
In de tweede helft een minder doelpuntrijk schouw-
spel, waardoor Kraggenburg ook niet meer in de pro-
blemen kwam. Het maakte al snel 6-3 via uitblinker 
Olczyk, waarna Van Berkum op aangeven van Nijme-
ijer nog de 6-4 binnenkopte. Een kwartier voor tijd 

maakte Olczyk zijn vierde van de avond en besliste 
de eindstand op 7-4. Concluderend zat er niks anders 
op dan Henk Wijngaard en maandag de rug rechten 
tegen Zandhuizen.
48 uur kreeg Ruinerwold de tijd om de domper in 
Kraggenburg achter zich te laten, om op een stralen-
de Paasmaandag thuis tegen Zandhuizen te spelen. 
De ploeg van Jonno van Dijk werd in de eerste sei-
zoenshelft zwaarbevochten met 0-1 verslagen, en het 
bleek ook maandag de huid weer duur te verkopen. 
Ruinerwold nam vanaf de eerste minuut het heft in 
handen en kreeg de betere kansen. Tegelijkertijd 
wilde het in de afronding niet echt lukken, waardoor 
doelman Krol nauwelijks in de problemen kwam. 
Toch kwam Ruinerwold op slag van rust op voor-
sprong. De Boer werd onderuit gehaald door Krol, 
en schoot zelf feilloos de penalty binnen: 1-0. Maar 
Zandhuizen was nog niet verslagen.
Ruinerwold begon de tweede helft sterk, maar na 
tien minuten moest het toch een dreun incasseren. 
Marcel de Nekker ging de zestien binnen, speelde de 
bal te ver voor zich uit en zag geen andere optie dan 
het inzetten van de schwalbe-kaart. En dan kun je af 
en toe geluk hebben. Scheidsrechter Beens beoor-
deelde de actie als een overtreding en legde de bal op 
de stip. De prima keepende Fijnheer was vervolgens 
kansloos op de penalty van Boers: 1-1. 
Wat volgde was een aanvallend Ruinerwold dat tegen 
een sluw en stug spelend Zandhuizen opnieuw de 
ban moest breken. Dat viel niet mee. Lange tijd leek 
het erop dat Zandhuizen een punt over de streep ging 
trekken, maar diep in blessuretijd kwam daar veran-
dering in. Wagenaar gaf een diepe bal op Ruben Buld, 
die als een raket richting de achterlijn was vetrokken. 
Buld controleerde, hield het overzicht en gaf Loof van 
dichtbij een niet te missen kans: 2-1. 
Enorme blijdschap en opluchting aan Ruinerwoldse 
zijde en doordat bij Zandhuizen de tank al geruime 
tijd leeg was, wist het niet meer aan te dringen voor 
een gelijkmaker. In de allerlaatste seconde maakte 
Loof nog de 3-1 met een vlammend afstandsschot en 
was het feest compleet. Toch bleek Zandhuizen niet 
dood en begraven. Het zette de knop om en wist zich 
volledig te herpakken in de derde helft. 
Dat de mannen uit Zandhuizen snappen hoe een 
feestje werkt, werd namelijk al gauw duidelijk. De 
reservekeeper - (?) of wisselspeler - had al snel de mi-
crofoon gevonden en nam de kantine op sleeptouw. 
Hij bleek hiermee invulling te geven aan het voor-
programma, want rond 17.00 uur stond de hoofdact 
gepland: de grensrechter van Zandhuizen. Met onder 
meer een cover van ‘Suspicious Minds’ waar Elvis 



de voeten terugkreeg op randje 16. Met een verdekt schot 
liet hij Knol kansloos: een 2-1 die eigenlijk uit de lucht viel.
Een flinke domper voor Ruinerwold, maar het ging 
fanatiek op jacht naar de gelijkmaker. Nijmeijer en Van 
Dijk waren er nog dichtbij, maar Havelte weigerde te 
capituleren. Ruinerwold kreeg nog een goede impuls via 
de invallers Hogenhorst, Buld en Wagenaar maar ook 
daarmee werd uiteindelijk geen punt geforceerd.
En zo boekte Ruinerwold een ongelukkige nederlaag. 
Toch kan het met vertrouwen toewerken naar de thuis-
wedstrijd tegen Sportclub Makkinga. Makkelijk zal het 
niet worden, want Makkinga zal ongetwijfeld de thuisne-
derlaag van een maand geleden (0-2) willen rechtzetten. 
Een interessant duel dus. Tot dan!

Havelte – Ruinerwold
Een uitwedstrijd tegen Havelte, dat lag niet echt vers 
in het geheugen. In 2010 speelde Ruinerwold voor het 
laatst in het brinkdorp en won toen onder Gerard de 
Lange een bekerduel met 0-3. Doelpunten Van Berkum 
en tweemaal Brinkman. 
In de jaren na dat treffen liet Havelte definitief de 5e 
klasse achter zich. Gek genoeg, gezien het vergelijkbare 
aantal inwoners als Dwingeloo, Ruinerwold of De Wijk, 
is het nooit tot een stabiele periode in de derde klasse 
gekomen. Mogelijk komt het dit jaar tot een nieuwe po-
ging, gezien de tweede plaats op de ranglijst. Ruinerwold 
heeft daarentegen één duidelijk doel: de 3e periode. De 
winnaar zou in ieder geval een goede stap zetten. 
Onder een heerlijke avondzon, maar met een harde wind 
dwars over het veld, trapte Ruinerwold om 17.00 uur af. 
Waarom Havelte inmiddels van een bijveld het hoofd-
veld heeft gemaakt weet ik niet en ik heb het ook niet ge-
vraagd. Dus dat terzijde. Het veld lag er gelukkig redelijk 
bij, hoewel beide ploegen daar geen groots gebruik van 
maakten. De lange bal werd veelal gehanteerd en daar 
was Ruinerwold in de eerste helft het gevaarlijkst mee.
Smid had Ruinerwold op vroege een voorsprong mogen 
schieten, maar schoot in een 1-op-1 recht op doelman 
De Vos. Ook Ewoud Kleene, comeback en aanwinst voor 
het eerste, kreeg een goede kans uit een corner maar 
kopte net over. Dat nota bene Havelte op voorsprong 
kwam was verrassend gezien het wedstrijdbeeld. Een 
vrije trap werd ongevaarlijk gewaand door de Ruiner-
woldse defensie, waar Rens Lotze dankbaar gebruik van 
maakte. Hij kopte alert de 1-0 langs doelman Knol.
Ruinerwold besefte dat het de achterstand kon ombui-
gen en na een dik half uur spelen kwam het langszij. Een 
voorzet van Kees van Dijk werd verlengd door Smid en 
knap binnengetikt door Jurrian Nijmeijer: 1-1. Verdere 
grote kansen voor rust bleven uit en vooral Havelte 
moet in de rust hebben beseft dat het beter moest. 
Waar Ruinerwold de eerste helft het sterkst begon, gold 
dit in de tweede helft voor Havelte. Maar ondanks wat 
dreiging wist Havelte niet door te drukken en creëerde 
Ruinerwold een licht overwicht. Beide ploegen werkten 
hard, maar de kansen werden spaarzaam. In de 79e 
minuut stond Ruinerwold niet scherp opgesteld waardoor 
Van der Galiën een aanval opzette en de bal zomaar voor 

jaloers op zou zijn geweest, zat de sfeer er goed in. 
Rondom dit optreden waren er nog meerdere sterke 
gastoptredens, wat allemaal werd gewaardeerd. 

Principiële naastenliefde?
Lex’ prilste kinderjaren werden getekend door de 2e 
wereldoorlog, hij was amper twee jaar oud toen die 
uitbrak. Hij groeide op in een warm christelijk gezin, 
maar op die warmte werd regelmatig ingeteerd. 
In die tijd kwam het nogal eens voor dat een kind 
naar familie moest omdat de levensomstandighe-
den daar beter waren. Zo kwam de jonge Lex in het 
laatste oorlogsjaar bij de familie van zijn oom in 
huis. Oom Harrie was een rijzige, ietwat excentrieke 
man die er nogal strenge principes op nahield. Voor 
zijn oom, en dus ook voor diens gezin, was de Bijbel 
de alles bepalende leidraad voor het leven. 
Ondanks de spanning van de oorlog heeft Lex daar 
een goede tijd gehad. Eén bijzondere ervaring uit 
die tijd is hem echter scherp bijgebleven. 
Soms, na de avondmaaltijd, werd hem gevraagd 
een bordje met wat eten neer te zetten, onderaan de 
trap. Dat was voor een zwerfhond werd er gezegd. 
Een zwerfhond moet ook leven, maar dat wil nog 
niet zeggen dat je hem ook binnen moet laten. “Niet 
binnenlaten? Als hij tot bij de trap komt, dan is ie 
toch binnen?” “We laten de deur voor hem op een 
kier en verder dan de trap mag hij niet komen”. Met 
dreiging in zijn stem liet oom Harrie erop volgen: “En 
denk erom, blijf uit zijn buurt want een zwerfhond 
kan soms agressief zijn”. Lex beloofde het, maar ging 
tóch stiekem af en toe boven aan de trap staan glu-
ren. De hond liet zich echter nooit zien. Merkwaar-
dig, want iedere morgen trof hij wel het lege bordje 
aan. Zo leefde kleine Lex bij de familie van zijn oom 
tot het grote moment van de bevrijding, hij was toen 
8 jaar. De tanks van de Canadezen reden door de 
straten en er was een groot volksfeest iedereen was 



blij en liep juichend met vlaggen door de straten. 
Ook oom Harrie stond er blij bij te kijken, hij zag er-
uit als of er een last van zijn schouders was gevallen. 
Toen gebeurde het; een sjofele magere jonge man 
kwam op oom Harrie af en zei: “Ik kan U niet ge-
noeg bedanken. U hebt mijn leven gered”. De man 
viel bijna voor hem op de knieën. Lex’ oom keek de 
man streng aan en zei: “Even voor alle duidelijk-
heid: Ik praat niet met communisten”. Hij draaide 
zich om en liet de man volkomen verbouwereerd 
achter zich. Twee jaar lang had oom Harrie een 
onderduiker uit handen van de Duitsers gehouden. 
Voor hem was communisme net zo erg als fascisme. 
Maar: “Laten ze elkaar maar afmaken”, was voor 
hem geen optie, de communisten vochten immers 
óók tegen de bezetter. Én ........, de Bijbel zegt: “Als 
uw vijand honger lijdt, geeft gij hem te eten”.
Oom had een principe: Een mens in nood moet je 
helpen, maar dat wil nog niet zeggen dat je hem 
ook liefdevol moet omarmen. Tja, een nadenkertje. 
Hoe zouden wij dit doen?
Lex is tien jaar geleden overleden maar dit verhaal 
is voor mij een inspiratie om niet cynisch en afwach-
tend in het leven te staan.

Jan Meerdink / Frank van Den Dool

De Wolden kijkt positief 
terug op eerste jaar diftar
Gemeente De Wolden heeft op 1 januari 2021 diftar 
ingevoerd (voor huishoudens met een eigen contai-
ner), een nieuwe methode van afrekenen voor de 
afvalinzameling waarbij de vervuiler betaalt. Met dit 
systeem betaal je per lediging van de container.
Na het eerste jaar is een evaluatie uitgevoerd die 
positieve resultaten laat zien. Gemiddeld wordt de 
restafval container nog maar zes keer per jaar aan-
geboden en zijn huishoudens daarmee goedkoper 
uit dan voorheen.
In 2021 is de totale ingezamelde hoeveelheid rest-
afval met 20,4% afgenomen ten opzichte van 2020. 
Dit resulteert in 114,4 kg restafval per inwoner per 
jaar. Dit is nog inclusief luier- en incontinentiema-
teriaal (gemiddeld 4,5 kg per inwoner per jaar) dat 
sinds begin 2021 ook apart wordt ingezameld.
Wethouder Egbert van Dijk: “Natuurlijk is het voor 
iedereen wennen wanneer er een nieuw systeem 
wordt ingevoerd, maar we zijn ontzettend tevre-

den. De totale ingezamelde hoeveelheid restafval 
is gedaald, het scheidingspercentage gestegen en 
mensen hebben kunnen besparen op hun afvalstof-
fenheffing. We zijn blij met de invoering van diftar in 
onze gemeente en hopelijk komen we dit jaar nog 
dichter bij onze doelstelling van 100 kg ingezameld 
restafval per inwoner per jaar.”

Wat is diftar
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en heeft 
tot doel een financiële prikkel aan te brengen om 
mensen ertoe te bewegen hun afval beter te gaan 
scheiden, want beter scheiden loont bij diftar. 
Tijdens de inzameling van de minicontainers voor 
het restafval houden we bij hoe vaak een container 
wordt aangeboden. Op basis daarvan wordt het 
variabele deel van de afvalstoffenheffing bepaald.

Waarom diftar
Voor afval zijn de VANG-doelstellingen leidend in 
onze gemeente. VANG staat voor ‘Van Afval Naar 
Grondstof’ een uitvoeringsprogramma van de Rijks-
overheid. Vanuit de landelijke VANG-doelstellingen 
is het gemeentelijk beleidskader in de vorm van 
het ‘Grondstoffenplan Gemeente De Wolden 2020 – 
2025’ vastgesteld. Binnen het gemeentelijke grond-
stoffenplan is het doel om 100 kg ingezameld rest-
afval per inwoner per jaar te behalen. De Wolden 
zit nu, inclusief luier- en incontinentiemateriaal, op 
114,4 kg ingezameld restafval per inwoner per jaar. 
Zonder deze afvalstroom bedraagt de hoeveelheid 
109,9 kg per inwoner per jaar, waarmee de doelstel-
ling binnen bereik ligt.

Diftar bij verzamelcontainers
Momenteel wordt door de gemeente gewerkt aan de 
invoering van diftar voor de gebruikers van verzamel-
containers. Het ziet er naar uit dat diftar voor de ver-
zamelcontainers per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


