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Volgend nummer 
verschijnt 

9 december 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 4 december 12.00 uur

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

Speeltuinvereniging “Oenze 
Speulplekke” Oosteinde

Ook dit jaar organiseert de speeltuinvereniging de 
welbekende kerstbomenactie. De opbrengst van 
deze actie wordt gebruikt voor het onderhoud en 
tijdige vervanging van de speeltoestellen op het 
schoolplein, aan de Ronde Weiden en voor het 
speelveld naast school. 

In verband met Corona hebben wij besloten om 
de actie dit jaar niet te laten plaatsvinden op het 
schoolplein. Wij bezorgen de kerstbomen bij je 
thuis. U kunt kiezen uit drie soorten kerstbomen, 
allemaal met kluit.
•	 Kleine	kerstboom	in	pot	(±	1	meter)	á	€15,-
•	 Grote	kerstboom	(1,5	tot	2	meter)	á	€20,-
•	 	Kerstboom	op	maat	(±	2,5m)	prijs	op	aanvraag*

De kerstbomen worden thuisbezorgd op zaterdag 
12	december	tussen	10.00	–	14.00	uur.	In	een	straal	
van	maximaal	10km	rondom	Oosteinde.	
Stuur	voor	5	december	een	mail	naar	speeltuinver-
enigingoosteinde@gmail.com o.v.v. naam, adres, 
woonplaats en geef je bestelling aan ons door! 
Een donatie is natuurlijk ook van harte welkom! 

Je kunt het bedrag vooraf overmaken op  
NL22RABO0106271016	t.n.v.	St.	De	Speulplekke	
Oosteinde of u kunt het op de bezorgdag contact 
aan ons afgeven, dan graag gepast betalen! 

Volg ons ook op Facebook voor het laatste nieuws! 
*Voor	de	Kerstboom	op	maat,	neem	contact	op	met	
Arjan	Benak	(06-21865060)

Kerstbomen actie12
d e c e m b e r

Sinterklaas 2020
Een negatief reisadvies:
Sint is toch in de boot gestapt,
maar heeft niet alles aan zijn laars gelapt
ook hij geeft geen verjaardag party’s.

Anders	dan	andere	jaren:
hij geeft anderhalve meter,
wil creatiever en concreter
zeker die afstand bewaren.

Cadeautjes bestelt hij online
en laat ze per post bezorgen,
misschien komt het niet morgen:
je krijgt wel het nieuwste design.

©	Gerdina,	www.gerdina.nl

Lieve allemaal
Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor 
de steun en hulp die mijn kinderen en ik hebben 
ontvangen tijdens de ziekte van Sjaak, en zeker na 
zijn overlijden. In het bijzonder alle vrienden en 
vrijwilligers die ons café draaiend hebben gehouden 
toen ik het niet meer kon.
Dit heeft ons enorm geholpen en gesteund.
Lieve groet voor jullie allemaal  
Ina v.d.Sterre en kinderen



Poes
Ik ben een poes. Ik sluip door het huis, huppel door 
de gang en hol de trap op en hup: ik spring zo in 
een bed. Ik zie als iets beweegt en voel een hand als 
iemand mij aait. Ik hoor een stem, maar versta niet 
wat ik hoor. Soms overvalt mij een genoeglijkheid. 
Dan leg ik mijn kopje op mijn voorpootjes en kijk ik 
speurend om mij heen. Dan ben ik echt een poes. 
Maar, waarom een poes, dat ik weet niet. Vaak speel 
ik met mijn klauwtjes. Ik maak ze schoon en gebruik 
ze daarna graag om met heel mijn lijf en leden aan 
een tak te hangen. Daarna maak ik ze opnieuw 
schoon.
Vorige week sloop ik heel stilletjes door de tuin. 
Oeps, daar vloog een vogeltje op. Ik sprong het 
beestje achterna, maar die vloog de boom in. Ik ook 
natuurlijk! Daarvoor ben je toch poes. Maar het was 
mis…poes. Wat jammer, dat ik die dag geen speel-
kameraadje had. Maar denk niet, dat ik alles over 
me	heen	laat	gaan.	Gisteren	had	ik	een	geweldige	
aanvaring met een blaffer. Die stond voor me te 
dreigen, maar ik spande mijn rug en blies, en blies 
en blies en weg was dat beest. Ik ben tenslotte poes, 
ik blaas terug, maar dat ik poes heet, begrijp ik niet. 
Alle	kracht	komt	uit	mijn	binnenste.	Ik	speel	graag	
en wil geen ruzie maken. In de grote wereld doen 
mijn vrienden en vriendinnen hetzelfde. Wij spelen 
en spinnen allemaal. Misschien maakt ons geluid 
wel, dat onze naam in elk land ongeveer gelijk 
klinkt. Ik hoorde iemand heel voorzichtig en char-
mant poes zeggen. Doe het maar: heel stilletjes en 
lieflijk...ps….en dan krijg je iets wat   op het woord  
poes lijkt. Een mooie klank. Misschien heet ik daar-
om wel poes. Ik ben als poes niet van de domme, 
want als ik zoiets als poes hoor, kom ik aanhollen. 
Poesje mauw, kom eens gauw, ik heb lekkere melk 
voor	jou.	Als	ik	dat	hoor,	zeg	ik	meteen:	miauw.	Vaak	
speel ik alsof, dat is mij eigen. Maar niet als er te 
eten valt. Dan kom ik aanlopen met een opgeheven 
staart en geef ik kopjes. Ik geef geen kopjes aan on-
heuse mensen. Mensen, die liegen en bedriegen, die 
schelden,	slaan	en	schoppen.	Als	mijn	huisbaas	zo	
zou	zijn	(al	was	hij	de	president	van	Amerika!),	dan	
verliet ik zijn huis en zag hij mij nooit weer terug. 
Mensen	horen	mee-levend	te	zijn.	Dat	zijn	wij	poe-
sen ook.
Zo ben ik poes: ik heb mijn eigen wereld, ben trots 
op mezelf. Voor geen kleintje vervaard. Ik ben om 
het zo te zeggen: niet voor de poes.

S.G. 

Wakker worden/wakker 
maken
Hij weet de weg niet meer. Huiverend kruipt hij in zijn 
stee.	Als	in	de	verte	hoort	hij	het	vullen	van	de	water-
bak. De warmte van de lakens geven een behaaglijk 
gevoel.	Hij	denkt,	maar	hij	weet	niet	wat	hij	denkt.	Alles	
is zo vreemd en zo bedreigend. Plotseling realiseert hij 
zich, dat het een droom was en dat het dus niet waar is, 
wat hij droomt. Maar waar is hij dan? In zijn bed ligt hij, 
het is niet anders. Maar wat voor dag is het en wat zou 
hij dan gaan doen? Hij wil niet denken aan wat hem te 
wachten staat. Hij wil slapen, want overmorgen is zijn 
dag. Hij knuffelt zijn vriendin en droomt.
Hij ziet een licht, een heel groot licht. Het licht 
verlicht heel de aarde. Het heeft de sterkte van de 
zon en het schijnt dag en nacht. Woorden zijn niet 
belangrijk, maar wel de jongeman, die in het mid-
den van dat licht loopt. Een fiere held en een stra-
lende bruidegom. Iemand met zuivere intenties en 
die standhoudt in de strijd. Een man van maat en 
waarde.	Die	gedachte	is	hem	goud	waard.	Ben	ik	
dat? Voldoe ik aan die eis? In vrijheid wil hij kiezen. 
Kiezen	voor	geluk.
Plotseling is hij wakker. Zijn bruid is vertrokken. Hij 
ligt alleen in zijn bed. Wat staat vandaag op het pro-
gramma, is zijn eerste gedachte. O ja, vanavond met 
zijn vriendin de grote dag doornemen. Maar eerst 
nog werken.  De natuur in. Hij is ecoloog, hij heeft 
gestudeerd. Zijn grootvader had een keuterboerde-
rij op het Drentse platteland. Zijn eigen vader had 
hem als schoolmeester geleerd: “Het ruime hemel-
rond	vertelt	met	blijde	mond	Gods	eer	en	heerlijk-
heid”. Maar hij als ecoloog bij natuurmonumenten 
heeft een andere functie. Hij kijkt niet omhoog, hij 
kijkt	omlaag	naar	de	laatste	klokjes	Gentiaan	bij	
de Hoornse plas. De natuur baart hem zorgen. Zijn 
werk is zijn roeping om mensen wakker te maken. 
Wakker worden is veelal geen probleem. Wakker 
maken is een ander verhaal. Dat beseft hij terdege. 
Maar wie maakt de mensen attent op wat zijn 
grootvader zong? Hij niet en toch… Wat graag zou 
hij als bruidegom met de zon vergeleken worden. 
Dan zou hij met zijn vriendin het goede van hun dag 
in alle uitbundigheid kunnen laten zien.  Het zou het 
grootste geschenk worden, dat een bruidspaar de 
feestgangers geven kan. Maar nu? 
Hij staat op. Vol goede moed de dag beginnen, dat 
is zijn levensmotto! Hij heeft er zin in, want over-
morgen is er Feest!
S.G.	(geïnspireerd	door	psalm	19)



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 29 november 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30	uur	ds.	G.	Brandorff
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30	uur	ds.	S.	de	Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00	uur	ds	A.	van	Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00	uur	ds.	J.W.	Muis

Kerkdiensten 6 december 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00	uur	mevr.	E.	de	Vegt
Hervormde Kapelgemeente,
9.30	uur	ds.	K.	de	Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30	uur	ds.	J.B.K.	de	Vries
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00	uur	J.	Doeven

Vanuit	de	Gereformeerde	kerk	Ruinerwold-Koe-
kange wordt op de komende zondagen de kerk-
dienst	online	uitgezonden.	Vanaf	9.30	uur	
De kerkdiensten kunnen online worden beluis-
terd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken 
via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/
uuqvsev

Wie	de	kerkdienst	op	Blijdenstein	wil	mee	luis-
teren of kijken dit kan via: Luisteren, dit kan op 
https://hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl-
Kijken,	dit	kan	via	de	website	van	de	kerk	(https://
hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantse-
kerk.net)	waar	het	te	vinden	is	onder	de	knop	“	
kerkdienst live meeluisteren

I.v.m.	de	laatste	corona-aanwijzingen	is	besloten	
om	de	diensten	in	de	Kapel	tot
nadere tijd op te schorten.
In	plaats	daarvan	is	het	mogelijk	via	internet	(ht-
tps://dekapelruinerwold.com/preken/)
de diensten te volgen.  Deze kunnen vanaf de-
zelfde	tijd	(of	later)	beluisterd	worden	als	de	voor-
gaande	diensten.	(09.30	uur)

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



Verdubbel-de-
jeugdweken bij 
korfbalvereniging KIOS
Korfbal mee!
Heel	veel	dingen	kunnen	niet	doorgaan.	Gelukkig	
mogen	we	nog	wel	korfballen!	Doe	je	mee	met	KIOS?	
Tijdens	de	verdubbel-de-jeugdweken	kun	je	een	paar	
keer meetrainen en als afsluiter spelen we tijdens 
de laatste training een onderlinge wedstrijd met een 
echte scheidsrechter, coaches en een scorebord! 
Natuurlijk vinden we het leuk als je daarna ook lid 
wordt, maar je mag ook alleen voor deze paar keer 
meedoen.	Gewoon	om	het	uit	te	proberen.

Goed om te weten
De	trainingen	vinden	plaats	in	sporthal	Buddinge-
hof,	Dijkhuizen	66	in	Ruinerwold.	Het	kan	zijn	dat	
we	uitwijken	naar	het	korfbalveld,	Dijkhuizen	68	in	
Ruinerwold. Dat laten we je dan weten.

Oproep !
“Verlicht Ruinerwold”
Nu de avonden weer langer worden is het weer tijd 
om Ruinerwold “in het licht” te zetten. 
Een activiteit voor en door het dorp. Vorig jaar 
hebben	een	8	tal	lokale	organisaties	het	voortouw	
genomen en u uitgenodigd mee te doen om Ruiner-
wold gezelliger te maken in de donkere dagen.  Dit 
door onze huizen en tuinen te verlichten.  Het was 
leuk om te zien dat het aantal deelnemers lang-
zaam maar zeker groeide.  

Nu we veel tijd in en om huis thuis doorbrengen is 
het wellicht een leuk idee om dit jaar ook uw tuin of 
huis te verlichten.  Doe mee! 

Worstenactie Sempre 
Sereno afgelast 
De jaarlijkse worstenactie van muziekvereniging 
Sempre Sereno uit Ruinerwold kan dit jaar we-
gens	de	getroffen	Corona-maatregelen	helaas	niet	
doorgaan. U ziet onze leden dit jaar dus niet aan de 
deur verschijnen, maar we hopen u volgend jaar in 
november weer te treffen, zodat u onze vereniging 
kunt	steunen	door	te	genieten	van	de	half-droge	
worsten	van	slagerij	Coop-Koetsier.	

Onze leden hebben deze inmiddels bekende wor-
sten nog wel op kleinere schaal in hun eigen ken-
nissenkring kunnen verkopen. Waarvoor hartelijk 
dank! 

Verder willen we via deze weg ook iedereen bedan-
ken die op Sempre Sereno heeft gestemd tijdens de 
Rabo ClubSupport campagne! We zijn ontzettend 
blij	met	het	mooie	bedrag	van	€799,71	dat	we	dank-
zij uw stem hebben mogen ontvangen!

Sempre Sereno wenst u tot slot alvast een muzikaal 
en	gezond	2021	toe,	waarin	we	hopelijk	weer	samen	
met u mogen genieten van mooie muziek in en om 
Ruinerwold! 

De kleedkamers zijn vanwege corona gesloten. Dus 
thuis omkleden en naar de wc en neem een bidon 
mee! Je schoenen kun je op de tribune wisselen.
Helaas mogen ouders niet blijven kijken, maar we 
zorgen ervoor dat iedereen goed wordt opgevan-
gen.

Opgeven
Voor	F-,	en	E-jeugd	(6	tot	10	jaar)	zijn	de	trainingen	
op	17,	20,	24	en	27	november	van	17.00	tot 
18.00	uur.
Voor	D-jeugd	(10	tot	12	jaar)	zijn	de	trainingen	op	
17,	20,	24	en	27	november	van	18.00	tot	19.00	uur.
Voor	C-Jeugd	(12	tot	14	jaar)	zijn	de	trainingen	op	
17,	19,	24	en	26	november	van	18.00	tot	19.00	uur.
Voor	B-jeugd	(14	tot	16	jaar)	zijn	de	trainingen	op	18		
november	van	19.00	tot	20.00	uur	en	op	20	novem-
ber	van	18.00	tot	19.00	uur.
 Vanwege de coronamaatregelen wel graag even 
aanmelden	via	Actiefnaschooltijd.nl	

Kangoeroes
Enthousiaste	kinderen	vanaf	3	jaar	zijn	van	harte	
welkom	bij	de	sport-	en	spelochtenden	van	de	Kan-
goeroeklup	van	KIOS.	Zij	zijn	elke	zaterdagochtend	
te	vinden	in	de	sporthal	van	10.00	tot	10.45	uur.	
Aanmelden	is	hiervoor	niet	nodig.

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 



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

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.



Een heel apart gevoel 
van binnen….
Het is een bijzonder jaar voor iedereen, maar ook 
voor	ons	als	Café	de	Kastelein.
Tijdens de eerste corona golf hebben we het café 
van binnen en buiten aangepakt, met overal een 
nieuwe lik verf, vloer weer strak in de lak gezet. Ook 
zijn alle activiteiten gecanceld waar wij als dorp 
altijd naar toe leven. 
Denk aan Oldtimerdag, Foodtruck festival, klaver-
jassen,	Kroeg	tot	Kroegloop,	live	muziek,	touwtrek-
toernooien, beerpong. 
Maar ook de aankomende evenementen waar een 
streep	door	is	gezet,	zoals	het	Kerstrondje.	
Het is te hopen dat we binnenkort weer een stap 
mogen zetten binnen de horecagrenzen van ons 
dorp. 
Eén van de vele sterke punten die ons dorp te bie-
den heeft. 

Zoals je merkt wordt er gesproken vanuit een ho-
reca hart. 

Bezorgservice	werd	in	korte	tijd	grootschalig	opge-
zet	bij	Café	de	Kastelein	om	iedereen	het	‘uit	eten	
gevoel’ thuis te brengen, met vele positieve reac-
ties. 
Tijdens onze noodgedwongen sluiting in de corona 
periode	kan	er	7	dagen	in	de	week	besteld	worden	
in	lunch	en	dinertijden	tussen	12:00	en	14:00	en	van	
17:00	tot	20:00.	

Tevens werd er een extra tintje aan gegeven door 
Kruidenvoordeel.nl	van	Geert	Giethoorn	door	ie-
dereen kennis te leren maken met zijn smaak voor 
gerechten, en aan gerechten. 
Ook	zijn	er	50	flessen	wijn	aangeboden	tijdens	het	
bezorgen	via	Boshijko	wijnen,	beter	bekend	als	Kees	
en Rita Heijmans.
Tevens zijn de wijnen te verkrijgen bij Fruithuis Jan 
en	Gea.	
Het blijft een raar gevoel om elke dag in een lege 
kroeg te komen en niemand te ontvangen voor een 
borrel en een goed gesprek, maar we houden als 
horeca de moed erin.
Dus blijf de horeca steunen in deze tijden. 
De horeca hangt thuis de slingers op, maar jullie als 
gasten moeten het feestje nog even thuis vieren. 
Wij als horeca komen volgend jaar dubbel zo gezel-
lig terug. HOU VOL!

Stratenzaalvoetbal 2021
Zoals	verwacht	is	er	wederom	in	januari	2021	geen	
toernooi om de welbekende reden.
Dit jaar januari werd het afgelast, op het laatste 
moment,  vanwege te weinig deelname.

Dat het volgend jaar weer geen doorgang kan vin-
den	is	natuurlijk	extra	zuur.	Gezien	de	toestand	op	
dit moment is het niet realiseerbaar, ook al zou het 
voetbaltechnisch misschien tegen die tijd wel door 
kunnen gaan. Wij zijn nu eenmaal afhankelijk van 
de	toestroom	van	het	publiek.	Bedankt	iedereen	
voor het vertrouwen de afgelopen jaren, hopelijk 
bied	2022	betere	kansen.

Fijne feestdagen, gegroet de organisatie L en H/M  

Adventskalender in het 
dorp
Om ons dorp wat te verlichten op weg naar het feest 
van	het	Licht,	zijn	er	24	paneeltjes	van	30	bij	30	cm.	
geschilderd in de Munnekeweer onder leiding van 
Zwaantje ten Have. De onderwerpen hebben met 
de adventstijd, de winter en kerst te amekn.
Vanaf	1	december	komt	er	elke	dag	ergens	in	het	
dorp voor een raam een verlicht paneel bij, van 
nummer	1	t/m	nummer	24.
De	route	is	ongeveer	als	volgt:	Kerkweg,	de	Arke,	
Fazantlaan, Leeuwerikstraat, Meerkoetlaan, Patrijs-
laan,	Schukkingstraat,	Brouwerstraat,	Nijsinghweg,	
Winterjan,	Dijkhuizen,	Bleekhof,	Buitenhof.
Namens	alle	kunstenaars	van	de	Hervormde	Ge-
meente van Ruinerwold wordt iedereen veel wan-
del-,	zoek-	en	kijkplezier	gewenst.	



Eetcafe de Kastelein

www.dekastelein.nl

Onbezorgd
thuis uit eten?

Echtscheiding?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 







Adviesrapport SWO 
De Wolden Hoogeveen 
biedt kansen en 
perspectief
Gisteravond zijn de resultaten van het ‘advies-
rapport gemeente De Wolden’ gepresenteerd 
aan de gemeenteraad van De Wolden. Het rap-
port gaat over de bezuinigingsopdracht van 
Hoogeveen, de mogelijke impact op gemeente 
De Wolden en de gemeenschappelijke samen-
werkingsorganisatie (SWO) De Wolden-Hoog-
eveen. Het adviesrapport is door een onafhan-
kelijk bureau in opdracht van het college van 
B&W van De Wolden opgesteld. 

Wethouder Jan van ’t Zand: ”Wij hebben als 
college voortdurend de intentie gehad om de 
samenwerking met Hoogeveen voort te zetten. 
Het is net als in een huwelijk: getrouwd en daar-
mee niet alleen in goede tijden, maar ook als het 
tegenzit, ben je er voor elkaar. Uiteraard moet 
er dan niet een van de partners aan onderdoor 
gaan. In het adviesrapport staan aanbevelingen 
waarmee wij de samenwerking met Hoogeveen 
op een goede manier kunnen voorzetten, zonder 
dat de lijn die de gemeente Hoogeveen inzet on-
gewenste effecten heeft voor De Wolden.” 

Aanbevelingen 
In het adviesrapport staan aanbevelingen hoe 
het	DNA	van	De	Wolden	kan	worden	behouden	
en de ambities vanuit het college en de raad van 
De Wolden voldoende aandacht krijgen vanuit 
de SWO. Zo blijkt uit het rapport dat de bezui-
nigingsopdracht vanuit Hoogeveen een kans is 
voor De Wolden om daar waar dit mogelijk is sa-
men op te trekken. Zo liggen er kansen om in het 
sociaal	domein	–	waar	vrijwel	iedere	gemeente	
in	Nederland	een	forse	uitdaging	heeft	liggen	–	
samen op te trekken en tot een structureel slui-
tende begroting te komen.

Vanaf de start van de SWO zijn de rollen gemeen-
tesecretaris De Wolden, gemeentesecretaris 
Hoogeveen en directeur SWO met elkaar gecom-
bineerd. In het rapport wordt aanbevolen om een 

gemeentesecretaris aan te stellen die uitsluitend 
voor De Wolden werkt en als belangenbeharti-
ger namens De Wolden fungeert. Daarnaast zal 
de gemeentesecretaris de rol van onafhankelijk 
adviseur naar het college vervullen en is hij of zij 
vanuit De Wolden ambtelijk mede eindverant-
woordelijk voor de SWO.

Het advies is om de gemeentesecretarissen van 
beide gemeenten verantwoordelijk te maken 
voor de doorontwikkeling van de Samenwer-
kingsorganisatie, van het Sociaal Domein, de im-
pact van de bezuinigingsmaatregelen Hoogeveen 
en de reeds besloten bezuinigingsopgave van de 
SWO die de komende jaren gaat spelen.

Vervolg
Uit het rapport blijkt dat het opheffen van de 
Samenwerkingsorganisatie grote consequenties 
heeft, bijvoorbeeld op financieel gebied. Jan van 
’t Zand: “Een beëindiging van de samenwerking 
gaat ten koste van de dienstverlening en daar-
mee ook de samenleving. Dat willen wij voorko-
men. 

De komende maanden gaan wij met de aanbe-
velingen uit het rapport aan de slag om de sa-
menwerking tussen beiden gemeenten, zowel op 
ambtelijk als op politiek niveau, te verbeteren. 
Dat sluit mooi aan bij het door de SWO reeds 
opgestelde concept plan van aanpak.”

SPAAR NU MEE VOOR
UW EIGEN  

SPAAR NU MEE VOOR

ruinerwold

ijsboerderij

SPEELKLEED
Ruinerwold

OP=OP

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

Hoe werkt het?
1. Bij elke € 10,- aan boodschappen ontvangt u 1 spaarzegel

2.  Haal uw spaarkaart in de winkel. Met 20 spaarzegels heeft 
u al een volle spaarkaart!

3.  Bij inlevering van één volle spaarkaart + € 15,- bijbetaling ontvangt 
u één uniek speelkleed met een winkelwaarde van € 49,99.

De spaaractie loopt van 01-11-2020 t/m 31-12-2020.
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VRAGENLIJST DORPSVISIE  
RUINERWOLD, BERGHUIZEN EN WEERWILLE 
 
Beste inwoners,  
 
De gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat inwoners meepraten over ontwikkelingen in het 
dorp die nodig zijn om het dorp leefbaar te houden voor de toekomst. De gemeente stelt de dorpen 
in De Wolden in de gelegenheid om een dorpsvisie te ontwikkelen. Een dorpsvisie waar in staat wat 
er leeft binnen de gemeenschap en welke stappen gezet gaan worden om de leefbaarheid in het 
dorp te behouden en te bevorderen. 
 
Dorpsbelangen Ruinerwold /Berghuizen is gevraagd het initiatief te nemen om samen met u als 
inwoners de bestaande dorpsvisie te actualiseren. Een goede visie en nuttige projecten komen voort 
uit de ideeën en inbreng van inwoners. Daarom hebben wij bijgaande vragenlijst opgesteld en 
zouden we het zeer op prijs stellen wanneer u deze zou invullen.  Het is belangrijk dat van elke 
leeftijdsgroep een mening gehoord wordt, laat daarom ook uw eventuele kinderen, partner, ouders  
de enquête invullen! 
 
De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld maar heeft u er geen problemen dat uw gegevens bij 
ons bekend worden dan kunt u er ook voor kiezen om uw gegevens onderaan het formulier te 
vermelden.  
Onder deze deelnemers gaat Dorpsbelangen Ruinerwold /Berghuizen 6 horecabonnen t.w.v. €25,-  
verloten te besteden bij de lokale horeca. 
 
De vragenlijst bestaat uit 3 delen: 
1 Algemene gegevens van de invuller van de vragenlijst  
2 Bouwstenen voor een visie op Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille in 2030, een toekomstvisie. 
3 De themalijst waarin achterhaald wordt welke vragen er leven, welke verbeterpunten en kansen 

inwoners zien. 
 
Na het invullen kunt u uw vragenlijst tot en met 15 december 2020 deponeren in de bus bij: 
• Het secretariaat van Dorpsbelangen p/a Larijweg 8, Ruinerwold  
• Bestuurslid M. vd Pol, Berghuizen 3, Berghuizen  
• Coop S. Koetsier, Havelterweg 3, Ruinerwold   
 
Inwoners die geen vragenformulier hebben ontvangen of er meerdere willen invullen (per huishouden) 
kunnen deze verkrijgen bij het secretariaat van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen. 
Ook is het formulier via internet te downloaden: www.dorpsbelangenruinerwold.nl 
 
Via “Op ‘t Wold” en www. dorpsbelangenruinerwold.nl zullen wij u op de hoogte houden over de 
uitkomsten en het vervolg 
 
Wij hopen op een goede respons en wensen u veel succes bij het invullen van de vragenlijst.  
 
 
Voor meer informatie en assistentie bij het invullen: 
Bestuur dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen tel.: 06 22892827 
e-mail adres: info@dbvruinerwoldberghuizen.nl 
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Een antwoord op alle vragen in deze lijst is niet noodzakelijk.  
Vragen waarop u het antwoord schuldig moet blijven kunt u voor het vraagnummer een   plaatsen 

 
Onvoldoende ruimte voor een antwoord: ga naar de laatste pagina, noteer het vraagnummer en het 
antwoord. 

 
1ste  deel. Algemene informatie   

 
1. Uit hoeveel personen (incl. thuiswonende kinderen) bestaat uw huishouden? (……) 

 
2. Wat is uw geslacht?    O Man  O Vrouw 

 
3. Tot welke leeftijdsgroep behoort u? 

o 12 - 17 
o 18 - 24 
o 25 - 34 

o 35 - 44 
o 45 - 59 
o 60 - 74 

o 75+ 

 
4. Hoe lang woont u al in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille? 

o Minder dan 1 jaar 
o 1 – 5 jaar 
o 6 – 10 jaar 

o Meer dan 10 jaar 
o Meer dan 25 jaar 
o Mijn hele leven al 

 
5. Ik vul deze vragenlijst in als: (het is mogelijk meerdere aan te kruisen) 

o Inwoner met werk in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille 
o Inwoner met werk buiten Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille 
o Werkzoekende inwoner 
o Ondernemer in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille met het grootste deel lokale klanten 
o Ondernemer in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille met het grootste deel van de klanten uit de 

regio 
o Ondernemer, wonende in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille met een onderneming elders 
o Agrarisch ondernemer 
o Student/scholier 
o Gepensioneerde 
o Anders …………………………………………………………………………………………... 

 
6. Mijn relatie met Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille is op hoofdlijnen (het is mogelijk meerdere aan 
te kruisen) 

o Wonen  
o Werken  
o Actief en betrokken bij het sociale leven in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille 
o Actief betrokken in het maatschappelijk kader (bestuurder, vrijwilliger, organisator van, enz.) 

 
7. Ik woon: 

O in Ruinerwold  O in de bebouwde kom   O buiten de bebouwde kom 
O in Berghuizen  O in de bebouwde kom   O buiten de bebouwde kom 
O in Weerwille  O in de bebouwde kom   O buiten de bebouwde kom 
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2e deel. Thema’s voor een toekomstvisie 2030 (Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille) 
 
1. Welke  mogelijkheden/kansen ziet u voor Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille in het jaar 2030 
Waar moet Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille aan werken in de toekomst?   
o Bedrijvigheid 
o Bereikbaarheid 
o Voorzieningen 
o Winkelaanbod 
o Verenigingsleven  
o Zorgvoorzieningen  
o Sport en recreatie 

o Woonomgeving  
o Wonen 
o Natuur & Milieu 
o Duurzaamheid 
o Omzien naar elkaar 
o …………………………………………… 
o ………………………………………… 

 
 
2. Waar kan Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille?  Trots op zijn? 
o Landschap  
o Fietspaden 
o Wandelpaden 
o Woongebied  
o Historie  
o Gebouwen 

o De dorpscultuur 
o Verenigingsleven 
o Anders………………………………….

………………………………………….
………………………………………….
……..…………………………………

 
3. Waar maakt u zich zorgen over in  Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………
……………...…………………………….……………………………………………………
………………….. 

 
 

4. Welke van de onderstaande voorzieningen/activiteiten waardeert u het meest? 
      Kruis de belangrijkste aan: 

o Speeltuinen 
o Busverbinding Meppel/Hoogeveen 
o Dorpshuis 
o Dorpskrant Op ‘t Wold 
o Dorpswebsite www.ruinerwold.info 
o Programma workshops en cursussen voor 

volwassenen 
o Kinderopvang 
o Sportvoorzieningen  
o IJsbaan 
o Sporthal 
o Apotheek 
o Huisarts 
o Activiteiten op feestdagen 

o Onderwijs  
o Dorpsfeest 
o Kerkgemeenschappen 
o Winkelfaciliteiten 
o Horeca 
o Dorpsbrede activiteiten  
o Bibliotheek   
o Fietspaden  
o Wandelpaden 
o Buurtteam 

 
O   ……………………………………….
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 5.  Wat ontbreekt er volgens u nog in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille?            

 
o ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….………… 
 
6. Welke voorziening acht u haalbaar voor Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille? 
 

o …………………………………………………………………………………….…...….
..……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

3de deel  vragenlijst over de  Thema’s    
 

Wonen/woonomgeving  
1. Bent u of één van uw huisgenoten op zoek naar een woning? 

O Ja               O    Nee (ga door naar vraag 7) 
 

2. Wie is op zoek naar een andere woning? 
O Hele huishouden     O    Dochter/Zoon        O    Ouders O ik zelf 

 
3. Naar wat voor woning wordt gezocht?  

o Huurwoning in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille 
o Huurwoning in een andere plaats 
o Een bestaande koopwoning in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille 
o Een bouwkavel in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille om zelf te bouwen 
o Woonruimte/bouwkavel buiten Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille 
o Anders nl: …………………………. 
 

4. Naar welk woningtype bent u op zoek? 
o Starterswoning 
o Eengezinswoning 
o Seniorenwoning 
o Levensloopbestendige woning (die om te bouwen is, b.v. slaapkamer beneden) 
o Vrijstaande woning 
o Woning met bedrijfsmogelijkheden 
o Bouwkavel 
o Boerderij met woonmogelijkheden/dubbele bewoning 
o Een tijdelijke woonunit te plaatsen om zorg te kunnen verlenen. 

 
  5. Wat is de reden dat u graag wilt wonen in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille?    

o Woonomgeving 
o Dichtbij Meppel 
o Dichtbij uitvalswegen 
o De sfeer en cultuur van het dorp 
o Mijn vrienden wonen nabij 
o Mijn familieleden wonen nabij 
o Anders ……………………………………………………………………………………. 
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6. Waar maakt u zich met name zorgen over wanneer er geen woningen meer worden 

gebouwd?  
o Vergrijzing 
o Behoud winkelbestand 
o Behoud van de scholen 
o Terugloop van het verenigingsleven 
o Totale leefbaarheid gaat achter uit 
o ……………………………………………………………………………………………. 
o ……………………………………………………………………………………………. 

 
7.   Kwaliteit van de woonomgeving: Welke verbeteringen zou u in de toekomst willen zien?  

o Voetpaden in de nieuwbouwwijken 
o Meer groen 
o Beter onderhoud van het groen.  Locatie: ………………………………………………… 
o Meer inspraak bij inrichting van de nieuwbouw 
o ……………………………………………………………………………………………. 
o  

8 .  Buitengebied: Een goed verzorgd buitengebied is het visitekaartje van het dorp.  
      Welke verbeteringen moeten/kunnen aangebracht worden? 
       o   ………………………………………………………………………… 
     o    …………………………………………………………………………… 
 

 
Infrastuctuur/Bereikbaarheid 
 
9. Wat zijn volgens u verbetermogelijkheden t.a.v. de infrastructuur? (wegen, paden, laadpalen 

en bereikbaarheid voorzieningen). 
o Aandacht voor bereikbaarheid van algemene voorzieningen voor rollator- en 

rolstoelgebruikers.  
o Ontlasting Kerkweg door een weg aan te laten sluiten op industrieterrein en Haakswold. 
o ……………………………………………………………………………………………. 
o ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

10. Parkeergelegenheid: Opmerkingen over de parkeergelegenheid, is er voldoende  
      parkeergelegenheid?  

o ……………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………… 

 
11. Hoe waardeert u de verkeersveiligheid? 

O Voldoende             O  Onvoldoende.  
 
Noem de belangrijkste locatie die u als onveilig beschouwt. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Hoe dit te verbeteren? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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12. Openbaar vervoer: Welke opmerkingen heeft u? 

o ………………………………………………………………………….. 
o ………………………………………………………………………….. 

 
Bedrijvigheid 

 
 13. Commerciële bedrijvigheid, economie en werkgelegenheid: 

Kunt u aangeven welke vormen van bedrijvigheid in Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille kansen 
moeten krijgen?   
o ………………………………………………………………   
o ……………………………………………….………………  
o ………………………………………………………………  

   
14. Welke belemmeringen omtrent de ontwikkeling van bedrijvigheid ziet u?  

o ………………………………………………………………………………………. 
o ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Zorgvoorzieningen  
 
15. Wat vind ik van de  gezondheidszorg? 

O Prima    
O  Verbeterpunt…………………………………………………………………… 

   
 
Onderwijs 
 
16. Wat vind ik van het onderwijs?      

O Voldoende              O  Onvoldoende        O Geen mening 
 
Noem de belangrijkste mogelijkheden tot verbetering. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

        
       Recreatie  
 

17. Benut Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille haar recreatiemogelijkheden voldoende?  
O  ja             O nee     O geen mening 

 
Waar ziet u kansen of mogelijkheden? ……………………………………………………………… 
o …….………………………………………………………………..………………………… 
o …………..…………………………………………….……………………………………… 
o ……..………………………………………………………………………………………… 

 
Verenigingsleven  
 
18. Heeft Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille wat u betreft een actieve uitstraling? 
O  ja        O Nee             O  Geen mening 
 
Welke van de volgende eigenschappen zijn van toepassing op Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille? 
o Er zijn actieve trekkers   O Het zijn altijd dezelfden, die voorop lopen 
o Veel van hetzelfde    O Leuke ideeën 
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Zorgvoorzieningen  
 
15. Wat vind ik van de  gezondheidszorg? 

O Prima    
O  Verbeterpunt…………………………………………………………………… 

   
 
Onderwijs 
 
16. Wat vind ik van het onderwijs?      

O Voldoende              O  Onvoldoende        O Geen mening 
 
Noem de belangrijkste mogelijkheden tot verbetering. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

        
       Recreatie  
 

17. Benut Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille haar recreatiemogelijkheden voldoende?  
O  ja             O nee     O geen mening 

 
Waar ziet u kansen of mogelijkheden? ……………………………………………………………… 
o …….………………………………………………………………..………………………… 
o …………..…………………………………………….……………………………………… 
o ……..………………………………………………………………………………………… 

 
Verenigingsleven  
 
18. Heeft Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille wat u betreft een actieve uitstraling? 
O  ja        O Nee             O  Geen mening 
 
Welke van de volgende eigenschappen zijn van toepassing op Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille? 
o Er zijn actieve trekkers   O Het zijn altijd dezelfden, die voorop lopen 
o Veel van hetzelfde    O Leuke ideeën 
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o Handen uit de mouwen mentaliteit  O Een afwachtende houding 
o ……………………………………….     ………………………………………………………… 
Opmerking:…………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

19.  Sociaal cultureel/ kunst en cultuur/ontmoeting: Welke activiteiten mist u in 
Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille? 

Bijvoorbeeld cursussen, activiteiten of voorzieningen voor:  
o 0 -12    ………………………………………………………………………………………. 
o 13-16   ………………………………………………………………………………………. 
o 17-23   ………………………………………………………………………………………. 
o 24-35   ………………………………………………………………………………………. 
o 36-55   ………………………………………………………………………………………. 
o 56-70   ………………………………………………………………………………………. 
o 71- ouder …………………………………………………………………………….. 

 
 
Omzien naar elkaar 
 
20. Sociale Veiligheid: Hoe waardeert u het gevoel van veiligheid in 
Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille?  
O  Voldoende          O   Onvoldoende 
 
Op welke plaatsen of momenten voelt u zich onveilig? 
        
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Waarom voelt u zich onveilig? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke verbeteringen zijn er te realiseren? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Overig  

 
21. Hoe waardeert u de inzet van Dorpsbelangen om te proberen een gedragen  

toekomstbeeld van Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille te schetsen? 
 

O    prima              O niet nodig        O geen mening 
 

Opmerking: …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
22. Ik wil nog graag de aandacht vestigen op het volgende: 

o ……………………………………………………………………………..………………. 
o …………………….………………………………….……………………………………. 
o ……………………………………………………………………………..………………. 
o ………………………………………….…………….…………………………………… 
o ……………………………………………………………………………..………………. 
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23. De resultaten van de vragenlijst kunnen terugkomen in een aantal thema-avonden. 
Wat is voor u een interessant thema?     ……………………………………………………. 

 
                             
 
Ruimte voor uitgebreidere antwoorden (noteer het nummer van de vraag): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik maak graag kans op de horecabon t.w.v. € 25,-  
 
Naam: 
  
Adres: 
  
Telefoonnummer: 
 
e-mail:  
 
 


