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27 mei 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 22 mei 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Fysiotherapie11
m e i

Praktijk is OPEN

Met ingang van 11 mei 
is onze praktijk weer 
open voor behandelingen. U kunt ons bellen of mai-
len voor het plannen van een afspraak. Voorlopig 
vinden geen groepstrainingen plaats, alleen 1 op 1 
behandelingen. 

Als u een afspraak bij ons heeft, graag rekening hou-
den met het volgende:
•	 Kom	NIET	naar	de	praktijk,	als	u	koorts	heeft,	als	

u niet fit bent, als u keelpijn heeft of als u hoest. 
•	 Kom	graag	op	tijd	op	uw	afspraak,	maar	niet	tè	

vroeg. Graag buiten wachten, als u toch te vroeg 
bent.

•	 Neem	GEEN	plaats	in	de	wachtkamer	van	de	
huisartsen. Loop op de afgesproken tijd direct 
door naar onze behandelkamer.

•	 Mocht	de	deur	van	de	behandelkamer	dicht	zijn,	
wacht u even in onze oefenzaal. Daar staat links 
om de hoek een zitje klaar, waar u plaats kunt 
nemen. Wij roepen u dan vanzelf op, om verder 
naar binnen te lopen. 

•	 Als	iemand	u	naar	de	praktijk	brengt,	het	verzoek	
aan diegene om u bij de praktijk af te zetten en 
niet mee naar binnen te komen. 

•	 Graag	2	schone,	grote	handdoeken	meenemen,	
die voor uzelf gebruikt kunnen worden tijdens 
uw behadeling. 

Als het nodig is, maken wij gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we u ook 
om	een	mondkapje	te	dragen.	In	de	praktijk	houdt	
iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van el-
kaar. Bij voorbaat dank uw begrip en medewerking.

Bernard Boensma & Sarieta Oldenburger
Fysiotherapie Ruinerwold

inouthout.nl maakt 
meubilair voetbal 
kantine compleet!
Dankzij inouthout.nl en financiering door ‘De Club 
van € 50,-’ staan er nu 10 nieuwe tafels en één lange 
sta tafel in de kantine! Daarmee zijn de lage tafels 
vervangen en is het meubilair één stijlvol geheel. 

inouthout.nl en ‘De Club van € 50,-’: hartelijk be-
dankt! 

Kortom:	alvast	een	goede	binnenkomer	voor	het	
nieuwe seizoen!
  



ACTIVITEITEN AGENDA

Op slot
Op het moment van schrijven is het 1 april. Mijn verhaal 
begon	zo	rond	12	maart	met	het	schrijven	van	ANATIDAEP-
HOBIA	(op	‘t	Wold	nr	7)	en	daaropvolgend	GLUREN.	Dit	had	
zo een aaneenschakeling moeten worden van mijn avon-
tuur	in	New	York	aangaande	de	opleiding	voor	de	MQ-9	
Reaper en aanverwante artikelen. Hoe gek kan het echter 
lopen.	Nou	heel	gek	dus.	Begin	maart	wisten	we	dat	het	
Coronavirus woest rondom zich heen sloeg en dat dit nog 
wel eens een kwestie van een lange adem kon worden. We 
zijn	nu	een	aantal	weken	verder	en	de	Patrijs	in	kwestie	zit	
“gewoon”	weer	thuis.	De	maatregelen	in	New	York	werden	
iedere dag aangescherpt en dan houd het op een gegeven 
moment gewoon op. Onze hoogste baas stuurde een mail 
naar	de	opleiding	in	New	York	dat	de	mensen	die	daar	nu	
nog	in	quarantaine	zaten	(dat	waren	wij	dus	met	7	man)	
asap naar huis moesten voordat Amerika alles dicht gooit 
en	we	dus	het	land	niet	meer	uit	zouden	komen.	Iedere	
keer als ik weer met “de club” op stap ben denk ik dat het 
niet gekker kan…. We zijn direct bij aankomst in de USA in 
afzondering geplaats en nu de aanvangsdatum v/d cursus, 
met 14 dagen vertraging, voor het grijpen ligt nemen we 
niet plaats in de schoolbanken maar gaan we de koffer 
weer	inpakken	voor	de	terugvlucht.	Tuurlijk	snappen	wij	
ook wel dat dit beter is maar toch. Ondertussen kijkende 
naar	CNN	wordt	je	echt	met	de	neus	op	de	feiten	gedrukt.	
New	York	is	het	episch	centrum	v/d	besmettingen	en	het	
dodenaantal	loopt	echt	gierend	uit	de	klauwen.	Trump	
is onophoudelijk aan het woord en laat een Marineschip 
aanrukken	met	1000	extra	bedden.	Er	wordt	al	rekening	
gehouden met 100.000 doden!!! Wegwezen dus. Als je dan 
zo voor het eerst weer echt buiten komt op weg naar het 
vliegveld lijkt het een apocalyptische wereld. Zelfs de zwer-
vers	zwerven	niet	(op	de	Patrijs	na	dan).	De	lokale	luchtha-
ven is alleen opengegaan voor ons zeggen de vriendelijke 
baliemedewerkers. Geen ellenlange wachtrijen, ideaal dat 
dan weer wel. Het eerste vliegtuig lijkt ook speciaal voor 
ons	gereserveerd.	Een	vreemde	gewaarwording	als	je	kunt	
gaan zitten waar je wilt. Aangekomen op Atlanta is het 3 
uur wachten en dus mooi tijd om wat te eten…..oh ja das 
waar ook alles is dicht. Dan maar met een knorrende maag 
de volgende “kist” in. Hadden we eerst de plekken voor het 
uitzoeken	nu	is	het	stappelen	geblazen.	Tering	wat	zit	dit	
vliegtuig vol. Hoe is dit mogelijk als je 1,5 m social distance 
moet nemen. Hoongelach alom dus als de crew omroept 

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

dat je voldoende afstand moet nemen als er een wachtrij 
voor de wc staat maar je ondertussen wel zo ongeveer bij 
elkaar	op	schoot	zit,	wat	een	aanfluiting!!	Na	dik	8	uur	vlie-
gen en een een paar stramme benen waar je u tegen zegt 
zet	het	vliegtuig	z’n	kakken	aan	de	grond	in	Nederland.	
Terwijl	we	eerst	als	haringen	in	een	ton	zaten	wordt	ons	nu	
weer vriendelijk vertelt dat we 1,5 m afstand moeten hou-
den bij de bagageband….Ook op Schiphol niets te eten, 
zelfs de kauwgumballenautomaat is leeg. Ach we zijn weer 
in	veilige	haven.	Ik	rijd	langs	de	kapsalon	waar	ik	zo’n	2	
weken geleden nog in de stoel zat, ook hier briefjes voor de 
ramen en alles donker. Ja het is echt waar, ook Ruinerwold 
zit “op slot”.

Aldus	de	zwervende	Patrijs

Bedankt
Ondanks de Coronatijd hebben we van onze 65jarige 
trouwdag mooie herinneringen overgehouden.
O.a. de zanghulde uit de buurt, Sep Benak met het draai-
orgeltje, bloemen, kaarten, telefoontjes. 
Bedankt allemaal.
Ook de mensen die aanboden om boodschappen te 
doen bedankt.

Hendrik en Hennie Hauwlo

Nu	alle	activiteiten	in	het	kader	van	het	coronavi-
rus vervallen tot 1 september, is er geen activitei-
tenagenda.

Gepaste afstand
De eerste golf ebt weg
we mogen de deur weer uit
maar praten nog over de heg

De eerste golf ebt weg
en waar ik mijn grenzen verleg
kom ik niet te dicht op je huid

De eerste golf ebt weg
mondjesmaat de deur weer uit

© Gerdina, www.gerdina.nl



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 17 mei 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30	uur	ds.	K.	de	Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00	uur	ds.	P.	de	Haan,	15.30	uur	ds.	A.	Kruizinga
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
tot eind mei geen diensten op Blijdenstein.
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30	uur	dhr.	H.	Linde
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30	uur	ds.	L.	van	‘t	Foort

Kerkdiensten 21 mei Hemelvaartsdag
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30	uur	ds.	G.	Venhuizen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30	uur	ds.	K.	de	Graaf

Kerkdiensten 24 mei 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30	uur	mw.	ds.Bremes
Hervormde Kapelgemeente,
9.30	uur	proponent	mevr.	Agterhuis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00	uur	ds.	E.	Woudt,	14.30	uur	ds.	H.	Offereins
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 
9.30	uur	De	kerkdiensten	kunnen	online	worden	beluisterd	via	
www.kerkomroep.nl	of	zijn	te	bekijken	via	Youtube,	via	de	link:	
https://tinyurl.com/uuqvsev

 

 
   

* 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?
Verkoop en aankoop van woonhuizen. Mijn werk is het uit-
voeren en begeleiden van verkopers en kopers in alles wat 
te maken heeft met de verkoop en koop van een woning.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Sinds	september	2016,	in	eerste	instantie	vanuit	huis	en	
sinds	april	2018	vanuit	mijn	kantoor	(tussen	de	Coop	en	De	
Bloemerij).

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf 
en wat is jouw functie? 
Ik	werk	alleen,	ben	dus	zzp’er.	Wel	besteed	ik	veel	uit,	onder	
andere het maken van foto’s en inmeten van een woning en 
alles wat te maken heeft met reclame en marketing.

Vertel eens iets over jezelf. 
Dit jaar in april word ik 50, ik ben geboren en getogen in 
Ruinerwold	en	woon	ruim	20	jaar	in	Havelte.	Ik	ben	vader	
van	3	kinderen,	2	dochters	van	11	en	16	en	een	zoon	van	19.	
In	mijn	vrije	tijd	loop	ik	graag	hard,	dit	doe	ik	bij	de	gezellig-
ste	loopgroep,	namelijk	LGR’88	in	Ruinerwold.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
De veelzijdigheid en het contact met mensen. Mensen 
verkopen en kopen om verschillende redenen hun woning, 
leuk en soms minder leuk. Om daarbij te kunnen helpen 
geeft veel voldoening.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Een	enkele	keer	lukt	het	niet	om	alles	voor	de	volle	100%	
naar tevredenheid af te ronden. Dat hoort erbij, maar leuk 
is het niet natuurlijk.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold On-
derneemt en waarom ben je lid geworden? 
Sinds 1,5 jaar ongeveer ben ik lid, met name het netwerken 
en kennis delen was voor mij in eerste instantie het doel. 
Daarnaast is het ook gewoon een gezellige club.

Wat vind je positief aan Ruinerwold On-
derneemt? 
Ruinerwold Onderneemt is echt gericht op ondernemers, ze 
organiseren activiteiten waar je als ondernemer van kan leren 
en waar je ook je collega-ondernemers beter leert kennen.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen 
Ruinerwold Onderneemt?
Niets	wat	ik	nu	zo	kan	bedenken.

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Johan Kuiper Makelaardij 
Naam: Johan Kuiper

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Alhoewel	ik	al	ruim	20	jaar	in	Havelte	woon	blijft	Ruiner-
wold toch ook “mijn dorp”
Mijn ouders wonen er nog steeds en ook 1 van mijn zussen 
woont er. Verder heb ik er nu natuurlijk mijn kantoor en ben 
ik actief bij de loopgroep.
Aan kijkers die bij een woning in Ruinerwold komen kijken 
vertel ik ook altijd dat het een gezellig, actief en open dorp 
is waar iedereen welkom is.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
Zoals ik het in de huidige vorm uitvoer wil ik het de komen-
de	jaren	blijven	doen.	Wel	is	(en	veranderd	nog	steeds)	mijn	
rol meer en meer in die van adviseur, vraagbaak en specia-
list. Dienstverlening is gewoon heel belangrijk, bereikbaar-
heid in de avonduren en in het weekend, snelle respons en 
duidelijke communicatie.
Ook houdt mijn werk niet op na het verkopen van een 
woning, ook dan ben ik nog beschikbaar voor de klant bij 
de zoektocht naar een nieuwe woning, dat zit standaard in 
mijn dienstverlening. 

Heb je nog een leuke anekdote?
Mijn allereerste woning verkocht ik ruim 3 jaar geleden in 
Dwingeloo, deze was binnen een dag verkocht. Deze kopers 
belden mij onlangs dat ze deze woning toch weer wilden 
verkopen en of ik dat voor hun wilde doen? Dat wilde ik 
graag natuurlijk en de geschiedenis herhaalde zich, ook nu 
was de woning weer binnen een dag verkocht!

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
In	het	huidige	Corona	tijdperk	zet	Ruinerwold	Onderneemt	
zich ook in voor de ondernemer door te informeren en initi-
atieven te ontplooien om elkaar te helpen. Daar wil ik graag 
mijn complimenten voor uitspreken.

www.johankuipermakelaardij.nl | 06 55 25 25 85 | Havelterweg 1B Ruinerwold

persoonlijk en betrokken



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 

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met de 

Coronacrisis volgen wij de 

richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij 

ons terecht voor een 

bespreking en kunnen 

akten op ons kantoor 

worden ondertekend. 



ook	ouders,	blij	mee	zijn.	Kunnen	ze	eindelijk	die	al	deze	
tijd opgespaarde energie weer kwijt. Wat dat betreft kan 
de energiebranche hier wellicht ook nog wat van leren 
over hoe ze energie moeten opslaan. Ook voor de leeftijds-
categorie	van	13-18	jaar	zou	rekening	houdend	met	de	1,5	
meter voorwaarde weer gezamenlijk gesport kunnen gaan 
worden. Dat is wel lekker korfballen met die 1,5 meter 
regel.	In	ieder	geval	geen	discussie	meer	over	verdedigd	
schieten en doelen na snijden. Ook het eeuwige geduw 
onder de korf is direct over. Wellicht kun je het verschil 
tussen dames en heren ook wel loslaten. Het fysieke ver-
schil maakt dan toch minder uit als je geen duels aan mag 
gaan. 
Dit maakt het voor de scheidsrechter in ieder geval lekker 
makkelijk.	HIJ/ZIJ/XX	krijgt	er	echter	wel	een	taak	bij.	Con-
tinue met de centimeter in het rond te lopen om te kijken 
of de 1,5 meter afstand wel wordt nageleefd. Bij de vrije 
worp alleen de spelregels voor de verdedigers nog iets 
aanpassen en dat is dat daar in ieder geval opgelost. Wat 
zijn	dan	de	oplossingen?	Het	veld	van	40x20	meter	verde-
len	in	338	vakken	(26x13),	waarbij	je	altijd	om	je	heen	een	
leeg vak moet hebben. Dat gaat er dan een beetje zo uit 
zien.
Hoe snel kun je dit inschatten en wat is de straf als er een 
overtreding gemaakt wordt. Het begint dan wel veel op 
een andere spel met vakjes te worden, maar bij scha-
ken	hoef	je	geen	afstand	te	houden.	Ik	hoor	de	coach	al	
roepen.	A2	in	E16	gooit	de	bal	naar	A4	in	K22	en	loopt	naar	
H24.	A2	moet	daarbij	wel	dan	helemaal	om	alle	spelers	
heen,	want	tussen	V3	in	F23	en	V4	in	I21	is	te	weinig	
ruimte! De verdedigers kunnen natuurlijk dan voor elkaar 
ruimte	maken,	zodat	V2	wel	binnen	door	kan,	maar	waar	
heen? Moet dan eerst dit weer vastgelegd worden voordat 
de volgende bal gegooid mag worden? Zo zie je maar, het 
wordt knap ingewikkeld korfballen in de 1,5 meter maat-
schappij. 

Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen dat we 
de essentiële basisregels van onze mooie sport zouden 
moeten veranderen om weer te gaan korfballen. Dat we 
binnenkort weer de tijd met elkaar hebben om te gaan 
sporten zo we dat gewend waren, maar ook om vooral so-
ciaal	actief	en	betrokken	te	zijn.	Want	dat	maakt	KIOS,	dat	
maakt	vrienden	en	vriendschappen.	Iets	wat	we	in	deze	
tijd hard nodig hebben. 

Roel 

Wat een tijd
Wat er al zat aan te komen, gebeurde ook, het was een 
kwestie	van	tijd.	Op	12	maart	nam	de	regering	het	besluit	
om alle evenementen > 100 personen te verbieden. Wat 
was	dit	een	klap	voor	de	KIOS-jubileumcommissie	en	be-
stuur,	maar	ook	voor	de	vele	(oud)leden	die	zich	verheugd	
hadden op een mooi feest. Zoveel tijd erin gestoken en 
dan	plots,	zo’n	2	dagen	ervoor,	blijkt	alles	voor	niets.	
Voor	iedereen	zoveel	mogelijk	thuis	werken	(als	dit	moge-
lijk	is),	niet	meer	georganiseerd	sporten	en	vervolgens	ook	
nog	(in	willekeurige	volgorde	en	niet	limitatief)	de	scholen,	
horeca en contactberoepen dicht. Geen bezoek meer in 
de verpleeghuizen en het wordt afgeraden om contact te 
zoeken met personen in de risicogroep, waarbij voor velen 
vele dierbaren, die je juist in crisistijd nabij wilt hebben. 
Een	geheel	andere	tijd	dan	waarin	we	leefden	en	dachten	
dat alles kon. We reisden overal heen waar we maar naar 
toe wouden, uiteraard binnen ieders beperkingen, maar 
sommigen	leken	wel	tijdreizigers.	Plots	was	alles	anders.	
Niet	alleen	direct	om	ons	heen,	maar	bijna	de	hele	wereld.	
Diverse personen braken de trip van hun leven af om in 
deze tijden bij en voor hun dierbaren er te zijn of niet voor 
langere tijd in quarantaine te zitten ergens in Verweggi-
stan. 
Natuurlijks	is	in	dit	digitale	tijdperk	alles	dichtbij	te	halen,	
maar de menselijke kant ontbreekt dan toch wel een 
beetje. Je kunt nog zoveel contact hebben via Skype, 
Teams,	Zoom,	Facetime,	Whatsapp	of	wat	dan	ook,	die	
knuffel, die kortstondige aanraking ontbreekt. Dat is wat 
je in deze tijd af en toe best kunt gebruiken en wilt voelen. 
Genegenheid en verbinding. Dat is voor velen toch lastig 
via zo’n plat scherm waar je vaak ook nog met je vinger 
op zitten te tikken of vegen. Denk er overigens wel aan om 
regelmatig het scherm en handen te wassen want waar 
gebruik je die vingers nog meer voor…… Stel je overigens 
voor dat het corona virus zich door het scherm heen in de 
digitale	wereld	zich	zou	kunnen	verspreiden.	Ik	weet	niet	
of de software bouwers al de tijd hebben gevonden dit in 
hun virus scanners in te bouwen nu ze druk zijn met de 
corona apps. Zorg er zelf in ieder geval wel voor dat jouw 
digitale hulpmiddelen bij de tijd zijn en jij op tijd de up-
dates uitvoert, dan wordt je daardoor niet ingehaald door 
te tijd en loop je minder risico. 
Verbinding is ook het kenmerk van een vereniging. Je 
verenigt je met elkaar en bij sportverenigingen is dat 
naast het met elkaar sporten toch vaak ook om het sociale 
aspect. Hoeveel vriendschappen en zelfs stelletjes komen 
wel niet voort uit het verenigingsleven en dan zeker bij 
zo’n gemengde sport als korfbal. Hoewel in deze tegen-
woordige tijd het natuurlijk lang niet altijd meer gemeng-
de stellen zijn, ook nu komt dit nog steeds veelvuldig voor. 
Toch	missen	we	elkaar.	De	gezellige	nazit	na	de	wedstrijd	
of training Je kunt korfbal challenges doen op het inter-
net, maar samen korfballen is het niet. Hopen op betere 
tijden. 
Gelukkig lijken andere tijden eraan te komen. Hoewel 
competitie spelen er voorlopig nog niet in zit, mogen van 
de	overheid	vanaf	29	april	de	jongste	jeugd	tot	12	jaar	
weer met elkaar sporten. Daar zullen veel kinderen, en 
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De Echte Bakker
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Elke dag vers voor u gebakken!
Puur van Drentse bodem

Dubbel Drents wil de weg tussen voedsel en consument 
zo kort mogelijk te houden. Lokale bakkers bakken brood 
van granen die hier verbouwd en in de buurt gemalen 
worden. Telers uit de regio leveren asperges van Drentse 
zandgrond. En brouwers maken met lokale ingrediënten 
de lekkerste streekbieren.

Proef het verschil bij Coop Koetsier!
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Kent u Van Smaak nog 
niet? 
Wij bezorgen al jaren (h)eerlijke 
maaltijden bij u in de buurt.
Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig en vitaal 
in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, waar 
u geniet van verse en gezonde maaltijden. Onze warme 
maaltijden worden elke dag bij u thuis bezorgd. U kunt 
meteen aan tafel. Wilt u liever zelf bepalen hoe laat u aan 
tafel gaat, kies dan voor een koelverse maaltijd. Deze 
worden 3 keer per week bij u bezorgd. U geniet van een 
volledige	maaltijd,	7	dagen	per	week,	365	dagen	per	jaar!	
Wij vinden het belangrijk dat u aangeeft wat en wanneer 
u wilt ontvangen. Wilt u liever een aantal keer per week of 
tijdelijk van onze service gebruik maken? Geen probleem. 
Van Smaak is specialist in diëten en consistenties. Volgt u 
een speciaal dieet? Wij voorzien in uw dieetwensen, zoals 
glutenvrij,	lactosevrij	en	zoutarm.		Naast	de	veelvoor-
komend diëten bezorgen wij ook gemalen en vloeibare 
maaltijden. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk. U ont-
vangt van ons een persoonlijke menukaart met daarop de 
maaltijden die passen binnen uw dieetwensen. 
Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg belangrijk. Wij 
maken graag een praatje met onze klanten. Onze bezor-
gers hebben oog voor de klant. Ziet de bezorger iets anders 
dan hij gewend is? Dan wordt er via onze klantenservice 
contact gezocht met de contactpersoon die bij ons bekend 
is.	Een	hele	geruststelling	voor	degene	die	voor	u	zorgt.
Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten zich aanmel-
den omdat zij liever de boodschappen niet meer zelf willen 
doen. Wilt u proeven dat onze maaltijden zo lekker zijn als 
wij zeggen? Bel dan onze klantenservice op telefoonnum-
mer	088-5115400	of	stuur	een	mail	naar	info@vansmaak.
nl. Wij zorgen ervoor dat er eenmalig een gratis proefmaal-
tijd bij u bezorgd wordt.

Inzendtermijn wedstrijd 
Vogelwacht verlengd
Het	Vogelfestival	Westerveld	dat	op	29	april	zou	plaatsvin-
den mag dan zijn uitgesteld, de drie speciale wedstrijden 
voor de jeugd gaan wel door. Sterker nog, de inzendtermijn 
is verlengd naar 1 juli, vlak voordat de zomervakantie begint 
voor de basisscholieren in de gemeente Westerveld en 
omgeving.
 
Het gaat om de volgende wedstrijden: 
1. Wie maakt de origineelste foto van de wilde eend, de 

vogel	van	het	jaar	2020?
2.	 Wie	maakt	het	mooiste	logo	voor	de	nieuwe	jeugdgroep	

van de Vogelwacht Uffelte e.o.?

Bibliotheken De Wolden 
gefaseerd open
De bibliotheken mogen weer open! We kunnen niet 
wachten om je weer te voorzien van de service die je van 
ons	gewenst	bent.	Maar,	wel	in	een	iets	ander	jasje.	Er	zijn	
landelijke protocollen en geldende verordeningen waar 
we ons strikt aan willen houden. Daarom zijn we nu druk 
bezig om onze vestigingen in te richten. Om dit zo goed 
mogelijk te doen, kunnen we de openstelling vanaf 11 mei 
niet garanderen. Daarnaast openen we in De Wolden niet 
alle vestigingen tegelijk. Dit om het voor zowel jou, als ons 
personeel veilig te houden. Wanneer welke vestiging open 
gaat	vind	je	op	onze	website.	Kijk	ook	op	https://www.
bibliothekendrenthe.nl/coronavirus.
De afgelopen weken hebben we veel boeken bij de klanten 
thuisbezorgd. Om deze boeken weer beschikbaar te maken 
voor andere klanten, worden er komende week in De Wol-
den inlevermomenten georganiseerd.
Voor bibliotheken De Wolden zijn er inlevermomenten in 
Ruinerwold en Zuidwolde
Zuidwolde	op	dinsdag	12	mei	van	14:00	-	17:00	uur.	In	Rui-
nerwold	op	donderdag	14	mei	van	14:00	uur	-17:00	uur.
Let op: bibliotheken De Wijk en Ruinen blijven voor als-
nog gesloten. Wij volgen de richtlijnen van de scholen op 
waarin de bibliotheken gevestigd zijn. Wil je toch je boeken 
inleveren, dan kan dat in Ruinerwold of Zuidwolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bibliotheek	Zuidwolde	•	Jeanet	Drent	Frontoffice	mede-
werker	•	088-0128290
j.drent@biblionetdrenthe.nl	•	www.bibliotheekzuidwolde.nl	

3. Wie bedenkt de beste naam voor die jeugdgroep van de 
Vogelwacht?

De kinderen kunnen hun foto’s, logo’s en namen insturen 
naar	jeugdcommissievwu@gmail.com.	Met	vermelding	van	
hun naam en leeftijd en eventueel de naam van de school. 
Voor de orgineelste, grappigste, fraaiste inzendingen liggen 
mooie prijzen zoals verrekijkers en vogelboeken te wachten. 
In	de	oorspronkelijke	plannen	zou	burgemeester	Jager	de	
prijzen uitreiken tijdens de opening van het Vogelfestival op 
het terrein van Holtinger Schaapskudde in Havelte. Op dat 
festival zouden alle werkgroepen van de Vogelwacht zich 
presenteren.	En	zouden	de	beste	foto’s	op	groot	formaat	
worden tentoongesteld. 
Afhankelijk van de regeringsmaatregelen i.v.m. het besmet-
tingsgevaar van het coronavirus bekijkt de Vogelwacht wan-
neer het vogelfestival wel kan worden gehouden. Mogelijk 
aan het einde van de komende zomervakantie, tijdens de 
herfstvakantie	of	in	het	voorjaar	van	2021.


