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OPROEP
Zijn er nog mannen van 50+ die zin hebben een middag 
te komen biljarten in het dorpshuis?
Op woensdag en donderdagmiddag.
Kom gerust eens langs, of bel 0522-481757

Stroomhaiku
gevoelens stromen
door wirwar van gedachten
tranen breken uit

© Gerdina, www.gerdina.nl

Koestukken 7 een nieuw 
adres in Ruinerwold??????
Welnee, het is een komisch toneelstuk geschreven door 
Harm Dijkstra en gespeeld door UDI. Zij heeft voor 
haar 95 jarig jubileum weer een mooi stuk uitgezocht.

Een chaotische familie Scholten woont op Koestuk-
ken 7, waar Anna de scepter zwaait. Alles wordt haar 
even teveel en ze verdwijnt voor een week van het 
toneel. En wat voor puinhoop het dan wordt in huis is te 
zien op zaterdag 25 februari om 20.00 uur in café Cen-
traal en 3 maart om 20.00 uur in Dorpshuis de Barg’n.

MUZIEKLIEFHEBBERS, 
HET DAK GAAT ER WEER 
AF!
Over ongeveer een maand is het alweer zover….The 
Battle of the Jam!
Het belooft wederom een waar spektakel te worden met 
veel diversiteit aan muziekstijlen.

De organisatie is de uitdaging weer aangegaan en heeft 
uit een mix van ongeveer 50 jonge muzikanten en na-
tuurlijk ook wat oudere ervaren rotten, 9 bands weten te 
formeren.

De repetities zijn in volle gang en er wordt met veel 
plezier muziek gemaakt en uitgewisseld.
Ook zijn er 3 gelegenheidsbandjes die tussen de sets 
door hun muzikale kunnen gaan tonen
Tevens staat er een provisionele PA ter beschikking 
en van drumschool Rimshot uit Meppel wordt er een 
drumkit beschikbaar gesteld.

Meestal wordt eruit deze sessie wel een aantal nieuwe 
bands geboren,wat heel verrassend kan zijn.
Dus als men muziek hoort vanuit een achterhuis, slaap-
kamer of een schuurtje , dan is de kans groot dat ze 
repeteren voor de jam sessie.

Deze keer is er gekozen voor 3 zaterdagavonden en 
1 zondagmiddag.
Dus houd onderstaande data vrij:
Zaterdag 10 maart / zondag 18 maart / zaterdag 31 
maart en zaterdag 14 april.
Dit alles zal gebeuren in café de Kastelein te Ruiner-
wold.

Voor meer info neem een kijkje op  
www.battleofthejam.nl.



Activiteiten agenda
P 9 februari Start cursus Drents, aanvang 

20.00 uur archief St.Historie Burg.
Buitenweg 8

P 14 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
dorpshuis De Barg’n

P 14 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
De Kastelein

P 15 februari Vrouwen van Nu Oosteinde, 
Eéndagsbestuur, aanvang 20.00 uur 
De Kolonie

P 16 februari PCOB, Dhr.J.Reitsma, diapresentatie 
’natuur rond Uffelte’ aanvang 
14.00 uur dorpshuis De Barg’n

P 18 februari IJsclub Ruinerwold, vrij schaatsen 
voor leden van 17.00 – 19.00 uur 
De  Bonte Wever Assen

P 20 februari Vrouwen van Nu afd.West Dhr.
H.Luning orthopeed,aanvang 
19.45 uur De Klok

P 24 februari KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
De Kiosk

P 25 februari Toneelver.UDI, aanvang 20.00 uur 
Centraal

P 28 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur De 
Kastelein

P 3 maart Toneelver.UDI, aanvang 20.00 uur 
dorpshuis De Barg’n

P 6 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
dorpshuis De Barg’n

P 9 maart Meertmaond-Streektaolmaond, 
aanvang 20.00 uur Karstenhoeve

P 13 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
De Kastelein

P 13 maart Vrouwen van Nu afd.West, Boer 
zoekt Vrouw, aanvang 19.45 uur De 
Klok

P 15 maart PCOB, Bert Boon met “Tiktak show 
uit de jaren 50/60, aanvang 14.00 uur  
dorpshuis De Barg’n

P 16 maart Landelijke zwerfvuilactie  voor de 
basisscholen

P 17 maart Landelijke zwerfvuilactie
P 27 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 

dorpshuis De Barg’n
P 27 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 

De Kastelein
P 17 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur  

dorpshuis De Barg’n
P 10 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 

De Kastelein
P 19 april PCOB,Nederlandse Hartstichting, 

aanvang 14.00 uur dorpshuis De 
Barg’n

P 19 april Vrouwen van Nu afd.West 
Heuzinkveld likeurproeverij, aanvang 
19.45 uur De Klok

Belangrijke informatie
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
TIP-Ruinerwold, geopend ma t/m vrij, 13.30 – 16.00 uur 
en za 10.00-12.00 uur

Kerkdiensten
12 februari 2011 
Hervormde Gemeente Ruinerwold
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Hervormde Kapelgemeente
9.30 uur ds. M. P. Vis
Gereformeerde Kerk Ruinerwold/Koekange 
10.00 uur ds. P.W. Dekker
19.00 uur ds. J. de Kok
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/
Koekange
11.00 uur 

19 februari 2012 
Hervormde Gemeente Ruinerwold
10.00 uur ds. L. vd Veer
Hervormde Kapelgemeente
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Gereformeerde Kerk Ruinerwold/Koekange 
10.00 uur ds. J.W. Muis
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/
Koekange
11.00 uur



deskundig en dichtbij

  

J. Wierengaweg 2 Ruinen tel: 0522 471228

Voor reparatie en verkoop van:

Tevens in de winkel 25m2 stelling met
stofzuigerzakken, witgoed accessoires,
audio – video accessoires en verlichting.

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl
















Yarden is in het bezit

van het landelijk erkende

Keurmerk Uitvaartzorg










Iedere uitvaart uniek. Yarden



Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl



Goed bekeken 
Alles onder controle (2)
Geert ?? U weet wel, niet Wilders dus, maar die van 
twee weken geleden. Vroeg of laat moet een naam je 
weer te binnen schieten. Zo werkt het altijd! Maar nu 
effe niet! Ik blijf hem nog maar even stug ‘Geert’ noe-
men. Hij is al heel wat weken in gedachten met me mee 
op reis geweest en ik weet me steeds meer van hem te 
herinneren, behalve zijn naam. Met mijn gedachten zit 
ik nu in 2000. Al jaren kom ik niet meer in zijn hoek 
van het land. Ook weet ik dat hij kort na de verkoop 
van ‘zijn’ bedrijf weg is gegaan. Hij ging iets doen met 
polyester of zo. Zakelijk had ik vanaf dat moment niets 
meer met hem te bespreken. ‘Geert was typisch iemand 
waarmee ik vast een vriendschap had opgebouwd als 
we privé ook in dezelfde plaats of omgeving woonden. 

Tijdens een beurs in Rotterdam brak het licht ineens 
door. ‘Geert’? Nee, maar wel zijn broer. Die zat nog 
wél in het drukkersvak. Ik begroette hem enthousiast. 
Maar ik had nog wel een barrière te nemen. Zijn naam 
wist ik natuurlijk óók niet meer. Het was best gênant, 
maar ik moest het toch vragen: “Hoe heet u ook al-
weer”? Hij keek me aan met een gezicht van: “Hoe kun 
je de naam van je eigen broer nu vergeten”? Met ogen 
vol verbazing noemde hij zijn naam: “Berend Parkers”. 
Natuurlijk, ja nu wist ik het weer. En nu wist ik ook 
weer de naam van ‘Geert’. ‘Geert’ heet dus Benny 
Parkers! Benny! Ja hoor, het kwartje was gevallen. Ja, 
het ging goed met Benny. Ik vroeg Berend uiteraard 
de groeten van mij over te brengen. Pfffffff, er was een 
stukje van mijn puzzel op zijn plaats gevallen. Maar 
daar zou het dan waarschijnlijk wel bij blijven.

Waarschijnlijk? Toch niet! Het kan soms raar lopen. 
In het jaar 2002 bracht ik met mijn vrouw en dochters 
een vierdaags bezoek aan mijn oudste broer, die werk-
zaam was in de utiliteitsbouw, destijds bij een project 
in Italië. Natuurlijk deden wij ook de scheve toren van 
Pisa even aan. Tijdens een plotselinge regenbui schuil-
den wij bij de overkapping van een toiletgebouw. Naast 
mij ving ik flarden van een gesprek tussen een man en 
een vrouw op in onvervalst Achterhoeks. Hé, die stem, 
die ken ik toch? Ik kon mijn ogen niet geloven. Naast 
mij stond Benny Parkers. De verrassing was aangenaam 
van beide kanten en het klikte weer alsof we elkaar 
vorige week nog gesproken hadden. Dit blijft een van 
de plezierige details van de herinneringen aan die paar 
dagen in Italië. Alles weer onder controle!

P.S.
‘Geert’ heet geen Benny Parkers, de namen zijn gefin-
geerd. Maar ik weet inmiddels écht hoe hij wél heet!

Jan Vlinderman

Vrouwen van Nu huldigt 
jubilarissen
Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold heeft  tijdens de 
jaarvergadering diverse jubilarissen in de bloemetjes 
gezet.

Hennie Hauwlo-Nijsingh is  55 jaar lid van de vereniging, 
Geesje de Boer-Wanningen, Aaltje Ridderman-Weideman 
en Alie Echten-Weide 50 jaar, Hennie Turksma-Jansen en 
Margré v.d. Weerd-Platen beide 25 jaar. Alle jubilarissen 
ontvingen uit handen van voorzitter Alie Bork een speldje 
of een cadeau met het logo van de NBvP Vrouwen van 
Nu, een oorkonde en een bos bloemen.
Bestuurswisseling. Na zes jaar was Tonnie Bosman af-
tredend. Marry Tabak neemt haar plaats in. Hennie v.d. 
Linde werd na een periode van 3 jaar herkozen. Er werd 
ook afscheid genomen van diverse commissieleden. 
Door lootjes te trekken werd het ééndagsbestuur bekend. 
Deze dames zullen de avond in oktober verzorgen.
Na afloop van het huishoudelijk gedeelte was er een 
optreden van de dames van de Engelse les, de volks-
dansgroep en het koor. Agnes Schutte gaf een work-
shop egeltje (brievenstandaard) vouwen.
Dat bleek een gezellige bezigheid te zijn. Het werd dan 
ook een late maar zeer geslaagde avond.
De volgende bijeenkomst is op maandag 20 februari. 
Daarvoor is uitgenodigd  de heer Hilco Luning, ortho-
pedisch chirurg in het Diaconessenhuis te Meppel.

GEZINSDIENST 
BLIJDENSTEIN
Zondag 12 februari om 10.00u is er een gezinsdienst 
op Blijdenstein. De kinderen van de basisscholen, hun 
ouders en opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd 
om deze mooie kerk eens van binnen te bekijken. Het 
thema is: bouwen. Waarom hebben de monniken hier 
ooit een kerk neergezet? We zingen liederen die de 
kinderen op school de afgelopen weken hebben geleerd, 
Harry Bosma speelt op het orgel en er gebeurt nog veel 
meer. Iedereen is welkom.
Ds. R. Kloosterziel



 ontwerp
 aanleg
 onderhoud
 sierbestrating
 boomverzorging
 vijvers

Wolddijk 66
7961 NC  Ruinerwold
T 06 12 78 66 35
S www.martijnbuld.nl
E info@martijnbuld.nl

 
   
 
      NNuu  ooookk  bbiijj  MMooss,,  vvoolllleeddiigg  
      aauuttoommaattiisscchh  aauuttoowwaasssseenn    
      iinn  oonnzzee  nniieeuuwwee  

      CCAARRWWAASSHH  
                                    

 

Hugo Veldman en Peter Pruntel 
 
Brg. Brouwerstraat 19 
7961 CG Ruinerwold 
 
T.   0522 – 47 53 07 
E.   info@rietdekkersbedrijfschipper.nl 
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl 
 



SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie schietver. De Losse 
Flodder te Ruinerwold d.d.  24-01-2012

Poule A
1 Johnny Ringeling   293
2 Ruud Bomert  281
3 Anne Jan Dunning   279
4 Gerrit Figeland 277
5 Tim Toxopeus 276

Poule B
1  Paul de Vries   270
2 Luuk Nijmeijer / 268
3 Lars Luten       260
4 Harold Struijk  256
5 Johan Nijboer 241

ANBO Ruinerwold
Donderdag 19 januari was het weer zo ver dat ANBO 
leden en leden van de aangestoten bonden van het 
FNV, weer bij één waren in Dorpshuis Buddingehof 
voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Als het 
aan het onderwerp heeft gelegen is nietbekend maar de 
opkomst was zeer groot. De middag werd n.l. luister 
bijgezet door de Stichting Historie Ruinerwold.
Bij monde van Egbert Wever werd voor de pauze het 
doen en laten weer gegeven wat de stichting zoal doet. 
Na de pauze werd een d.v.d. gedraaid van het interview 
dat Willem Nijstad heeft gehad over het leven van Piet 
Boomsma als kapper en orgelman.
Een zeer geslaagde middag die z’n einde vond om 
17.00 uur.

Bridgeuitslagen
Bridgeuitslagen van de 4e zitting van de 2e ronde van 
de Bridgeclub Ruinerwold op maandag 30 januari 2012

Lijn A;
1 I Spiering & W Flier 70,83%
2 H & P Bennink 61,98
3 D & M Geel 54,69
4 H Middelveldt & H Tissingh 51,56
5 T Coone & C Le Clercq 50,00
5 R v Ommen & J de Weert 50,00
7 J Bennink & R Morsink 46,88
8 M Strijker & L Veen 38,54
9 A & K Remmelts 38,02
10 G Benak & M Vedder 37,50

Lijn B;
1 J Vedder & R Nijland 64,58%
2 W Niemer & A Ridderman 58,33
3 T ten Heuvel & A Kreulen 54,17
4 I & L vd Molen 53,65
5 H & H Hauwlo 51,56
6 J Koops & H Horman 48,96
7 A Flier & L Stolte 48,44
8 L Boerhof & M Brals 44,79
9 J & H Reinders 39,06
10 C Schreuders & H Turksma 36,46

Volleybalclub Ruinerwold 
zoekt nieuwe jeugdleden!
Hallo ouders en kinderen!
Volleybalclub Ruinerwold is de volleybalvereniging van 
Ruinerwold en omstreken! Er zijn momenteel drie teams 
die wedstrijden spelen en een gezellige groep dames die 
als recreanten volleyballen. Maar waar is de jeugd?

VCR zoekt daarom jeugdleden! Op 15 februari van 
13.30 tot 15.00u wordt er een leuke volleybalmiddag 
georganiseerd in sporthal de Buddingehof voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Op deze middag worden allemaal 
leuke activiteiten gedaan om kennis te maken met het 
spelletje volleybal! Het meedoen kost niets en is geheel 
vrijblijvend. Opgeven kan via een mail naar jeugd@
vcr-ruinerwold.nl

Kent u kinderen die graag een leuke sport zouden wil-
len doen? Dan is volleybal wellicht wat voor hen!
Hopelijk tot woensdag de 15e! En vergeet de sportkle-
ren niet!

VCR Ruinerwold

Kampioen van Wijchen 
Swingt Internationaal
Afgelopen weekend is het gelukt. Op de wedstrijd 
van “Wijchen Swingt International” wist het danspaar 
Robert en Sienette van het Hof uit Berghuizen een 1ste 
plaats te veroveren in de klasse SIIB. Eerste op alle vier 
dansen. Ook in de SIB klasse werd voor de tweede keer 
een finale gedanst met als resultaat zelfs een 4de plaats. 
De progressie van het paar is goed. De eerstvolgende 
wedstrijd is een dansweekend in Tilburg. Vrijdagmid-
dag 24 februari de landelijke wedstrijd van het NADB 
in de eigen klasses en zaterdagmorgen voor het eerst 
meedansen met de wereldtop van de World DanceSport 
Federatie International Open in Tilburg. Het doel van 
de WDSF wedstrijd is ervaring opdoen in een groot 
veld, weense wals voor het eerst op een wedstrijd, en 
tenminste 2 ronden te kunnen dansen.



Te Koop
 

kleine pakjes hooi
vierkante balen kuil

 
Johan van Dijk
06-54324338

VOOR AL UW:
GLASBEWASSING, VLOERREINIGING,

HOGEDRUKREINIGING EN 
ALGEN- EN MOSVERWIJDERING

VAN DAKEN EN TERRASSEN

CANTORCLIN
GLAS & VLOERONDERHOUD

www.cantorclin.nl glas/vloeronderhoud

Westerweiden 7, 7961 EA Ruinerwold
Tel.: 0522-240028 – Fax 0522-241902
e-mail: meppel.glas@cantorclin.nl

www.cantorclin.nl

 

Beste Ruinerwolder                                       

Wilt u ook eens uw verzekeringspakket laten doorlichten  
of bent u wellicht ook benieuwd of u kunt besparen op  
uw hypotheeklasten? 

                

Graag kom ik eens bij u langs om dit samen te bespreken. 

Henk-Jan Tabak 
mobiel 06 – 17 33 49 27 
email: vrieling.beilen@planet.nl 

Assurantiekantoor Vrieling Beilen BV 
Alting 27A 
9411 XK Beilen 
Telefoon 0593- 54 06 37 
www.vrielingonline.nl 
 

 

 

 

 

 

 

Uw installateur en reparateur op het gebied van:  

 

verwarming, airco, gas,  

water en riolering, elektra,  

zink en bitumineuze dakbedekking. 

 

 

Voor particulier, woningbouw en utiliteitsbouw. 

 

 

In ons magazijn aan de Langedijk 2 in Koekange  

kunt u terecht voor al uw benodigdheden  

op installatiegebied. 
 
 



Dans Finales in Oss
Werkend aan de conditie naar de WDSF wedstrijd van 
Tilburg toe in februari, waar 1 dans meer en langer per 
dans gedanst wordt, ging het danspaar Robert en Sienette 
van het Hof ervanuit  geen last te krijgen van de conditie 
op de wedstrijd van 21 januari in Oss. Het viel anders 
uit. Meedansent in 2 klasses die elk 3 rondes kenden 
bracht aan het einde van de avond in de laatste finale 
toch verzuring in de spieren en verslapping in de top.
In de eigen serie SIIB kwamen maar liefst 14 paren 
uit. In de voorronde werd een prestatie neergezet die 
20 crossen gaf wat goed was voor directe doorplaat-
sing naar de halve finale. De engelse wals en slow fox 
bleven achter qua crossen. In de halve finale bleef, met 
2 crossen niet gescoord, de slow fox als dans achter. 
Trainer Jörgen Hultermans is bezig met het paar om in 
de slow fox de juiste timing te krijgen. Dit moet nog 
verder worden uitgetraind. De finale, waarbij de juryle-
den een plaats per dans aanwijzen. zaten in de tango 2x 
de 1ste plaats en in de slowfox 1x opvallende een 5de 
plaats. Totaal een stevige 2de plaats. Goed.
In de klasse SIB met 12 paren, waaronder 3 Duitse 
paren en een 3-tal paren doorgestroomd vanuit de 
jeugdklassen naar de SIB, zorgde het paar voor een 
verassing. Deze klasse SIB werd gebruikt om de aan-
dachtspunten uit de training voor de Engelse wals en 
Slowfox te nemen. In de crossen is dat terug te zien. 
Ze werden wel in één keer doorgeplaatst naar de halve 
finale en uiteindelijk zelfs een verdiende 6de plaats in 
de finale. Een hele goede vooruitgang geboekt.
Robert en Sienette liggen goed op koers. De punten die 
gepakt moeten worden per wedstrijd worden gehaald en 
als ze de uitgezette lijn doorzetten is promoveren naar 
de SIIA klasse dit seizoen mogelijk. De komende lan-
delijke wedstrijd is in januari in Wijchen en in februari 
ontmoeting met de wereldtop in de World DanceSport 
Federatie in Tilburg.

SRK(stichting Rusland 
kinderhulp) 2011 / 2012
Het jaar 2011 ligt achter ons en we kunnen als SRK 
terug kijken op een goed en bewogen jaar.
Op 16 april hadden we een braderie en benefiet concert 
in het dorpshuis in Ruinerwold. Dit omdat het 25 jaar 
geleden was dat de Tjernobyl ramp plaats vond. Hier 
ging veel werk en tijd vooraf om alles te organiseren. 
Mede dankzij veel hulp kunnen we terug kijken op een 
geslaagde dag.
De jaarlijks terug kerende flessenactie was ook dit jaar 
weer een groot succes. Dit jaar hadden we naast de 
vrijwilligers waar we gelukkig vaak op kunnen bouwen, 
hulp van het C1 team van VVR. Door alle vrijwilligers 
die geholpen hebben, kunnen we 150 voedselpakketten 
laten bezorgen bij de meeste hulp behoevende mensen. 
Wij willen nu in het bijzonder de kerken en de mensen 
bedanken die ons afgelopen jaar financieel hebben ge-
steund. Dankzij u steun kunnen we veel betekenen voor 
de kinderen in Wit-Rusland.
BEDANKT!!

Het jaar 2012 zal in het teken staan van de groep kin-
deren die in 2013 naar ons toe komt. Wij zullen actief 
opzoek gaan naar gast ouders en naar financiële midde-
len om dit te bekostigen.
Wilt u meer informatie over wat het inhoud om een gast 
ouder te zijn of andere vragen daar over.
U kunt informatie krijgen bij Nia Prins 0522-452106 of 
mailen naar niaprins-hooijer@hetnet.nl
Mocht u ons financieel willen steunen dan kan dat 
altijd. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 
37.18.89.324 t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp Koe-
kange.
Verder zullen we u in het komende jaar verder info-
meren over de groep kinderen die in 2013 zal komen. 
Mocht u ons willen helpen als vrijwilliger of bestuurslid 
dan kunt u contact opnemen met Arjan Feijen 0522-
451120 of mailen naar arjan@feijencs.nl
Tevens zoeken wij nette en schone kleding om aan de 
gastkinderen te geven als ze hier zijn.
U kunt de kleding inleveren bij:
Koekang:  
Arjan Feijen
Pr. Magrietlaan 15
0522-451120

Ruinerwold: 
Gerrit en Aafje Feijen
Meerkoetlaan 15
0522-481675
Graag van te voren telefonisch contact.

Met vriendelijke groet, 
werkgroep Koekange / Ruinerwold

NIEUWE 
INFORMATIEGIDS 2012
De voorbereidingen voor de informatiegids Ruinerwold 
2012 zijn weer in volle gang.
Om de gids zo volledig mogelijk te laten verschijnen 
wordt aller medewerking gevraagd. Wie dan ook een 
correctie, wijziging of aanvulling heeft wordt ver-
zocht dit zo spoedig mogelijk door te geven. Men kan 
dan denken aan b.v. een secretariaatswijziging, nieuw 
emailadres , nieuwe website of een aanvulling. Deze 
wijzigingen kunnen per email, schriftelijk of per tele-
foon aan ons worden door gegeven. Alvast onze dank.

TIP Ruinerwold
Geopend: maandag t/m vrijdag van 13.30 – 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur.
E-mail: ruinerwold@tipdewolden.nl Tel.: 0522-482255



Onze Duitse herders Freek 
en Daisy zijn papa en mama 
geworden, 4 zonen en 
2 dochters.

Gezien het veelvuldig rondsluipen 
van insluipers in deze omgeving, 
zijn er misschien wel mensen in 
de buurt die behoefte hebben 
aan een gezellige aanstaande 
waakhond. 

Dus... te koop; 
Duitse herder puppies, ze 
zijn ingeënt, ontwormd en bij 
de medische keuring gezond 
verklaard.

Ze zijn geboren op 13 december 
en kunnen vanaf half februari bij 
een nieuw baasje gaan wonen. 
Bij serieuze belangstelling bellen 
0522-451373

Thuiszorg. Dag én nacht, 7 dagen per week!

Voor meer info: 0522 498 498. Email: destouwethuis@destouwe.nl

Achter de geraniums
schijnt de zon!

U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, ook als u hulp 
nodig heeft. De Stouwe Thuis biedt zorg op maat in uw eigen woon-
omgeving op elk moment van de dag. Rekening houdend met uw 
persoonlijke situatie en uw wensen. Wij maken graag een afspraak 

met u om de mogelijkheden te bekijken en nader toe te lichten.

www.destouwe.nl

gasten gebruik maken van een 3-gangen jazz menu a 
25,- in het Grand Café.
Zondag 12 februari 15.30 uur:  Bl3nder, De Kope-
ren Hoogte, Lichtmisweg 51, Zwolle. Entree € 12,50. 
Kassa open 14.45 uur. 
Volgend concerten: 
11 maart 15.30 uur Lisa Boray en 8 april 15.30 uur 
Hans Dulfer

Meertmaond-
Streektaolmaond
Een avond met voordracht en muziek op vrijdag 9 
maart in de Karstenhoeve dr. Larijweg 21 Ruinerwold.
Aanvang 20.00 uur  (museum open 19.30 uur.)
Jan Germs draagt voor uit eigen werk.
Lucine Oetsen zingt prachtige drentse liedjes onder 
begeleiding van FrankBoerichter.
Aangevuld met een presentatie over de Karstenhoeve 
en Stichting Huus van de taol. 

Kaarten in voorverkoop bij T.I.P.Ruinerwold 
tel 0522482255 en voor aanvang voorstelling.
Entree € 10.00 incl. kop koffie, voor donateurs en 
vrienden € 6.00.

Harry Emmery invites 
Bl3nder in  Jazzclub 
MusicArte De Koperen 
Hoogte 
Harry Emmery nodigt  Bl3nder uit in Jazzclub Musi-
cArte, op zondag 12 februari a.s. om 15.30 uur in De 
Koperen Hoogte in Zwolle.
Jazzclub MusicArte in De Koperen Hoogte
De maandelijkse concerten georganiseerd door Musi-
cArte, worden gehouden in het majestueuze Serreres-
taurant van De Koperen Hoogte. Na afloop kunnen de 



Kinderboekenschrijver 
Kees Opmeer las voor
Kinderboekenschrijver Kees Opmeer was in het kader 
van de nationale voorleesdagen op de Dissel in Ruiner-
wold. De hele school kwam in het binnenplein van de 
Buddingeborgh om te luisteren naar zijn verhaal.
Kees Opmeer wonende te Ruinen las voor uit eigen werk.
Hij gaf de jonge kinderen van de school een mooie tip 
mee, mochten ze ooit eens gepest worden. Na het voor-
lezen deelde Kees Opmeer nog handtekeningen uit en 
gingen de kinderen in  pyjama ontbijten in de klas.
De komende twee weken staan in het teken van voorle-
zen en kunnen kinderen van de Dissel kiezen door wie 
ze worden voorgelezen.  Ook de voorleeskampioen van 
de school doet mee en leest voor aan de kleuters.

EVENEMENTEN/
ACTIVITEITEN 2012 
RUINERWOLD
De informatiegids van Ruinerwold is een goede manier 
om de evenementen/activiteiten, die in 2012 in Ruiner-
wold worden gehouden, onder de  aandacht te brengen 
van de inwoners en de toeristen die Ruinerwold bezoeken.

De evenementen/activiteiten zullen tevens worden 
doorgeplaatst naar onze website www.tipdewolden.
nl, en de site www.drenthe.nl. Tevens sturen wij de 
evenementen door naar de agenda van Op  ‘t Wold, de 
agenda van Ruinerwold.info en de Uit-in Drenthe krant.
Daarom vragen wij aan alle verenigingen/stichtingen om 
hun activiteiten/evenementen zo spoedig mogelijk door 
te geven aan TIP Ruinerwold, zodat wij ze kunnen plaat-
sen in de kalender van onze  nieuwe informatiegids. 

TIP Ruinerwold, Tel:0522-482255
Email: ruinerwold@tipdewolden.nl

hij nog nooit aan atletiek gedaan. Hij was voetballer 
en in het verleden was hij een goed motorcoureur. Ook 
was het leuk om te horen hoe hij tijdens een survival-
tocht met zijn prothese in een touw bleef hangen en 
spannende momenten heeft gehad. De moraal achter 
zijn verhaal: Hij is niet zielig en wil dat graag aan de 
buitenwereld laten zien. Ook moest hij nog even kwijt, 
dat hij ervan overtuigd is, dat zijn vader (Arend) trots 
op hem zou zijn geweest.
Marian bedankte hem voor de boeiende avond en 
wenste iedereen wel thuis!

De volgende bijeenkomst is op woensdag 15 februari 
a.s. Deze avond zal worden verzorgd door het eendags-
bestuur. Wederom zijn ook nieuwe leden van harte 
welkom.

Open Huis verpleeghuis 
Kaailanden
Op vrijdag 10 februari a.s. zet Stichting De Stouwe de 
deuren van verpleeghuis Kaailanden open voor bezichti-
ging. Belangstellenden kunnen van 09.30 tot 14.30 uur een 
kijkje komen nemen in het eerste kleinschalig verpleeg-
huis voor dementerenden in Meppel.
Tijdens het Open Huis krijgen belangstellenden een rond-
leiding. Zij kunnen o.a. een kijkje nemen in een apparte-
ment en een huiskamer. 
Ook is tijdens het open huis één van drie luxe huurap-
partementen, met uitzicht op de gracht, te bezichtigen. 
Daarnaast kan de bezoeker zich laten informeren over alle 
diensten die Stichting De Stouwe levert. 
Medewerkers van De Stouwe staan klaar om alle vragen te 
beantwoorden. 
Verpleeghuis Kaailanden ligt in het centrum van Meppel 
aan de Heerengracht 21. Het verpleeghuis heeft een open 
karakter, maar biedt een rustige, veilige en vertrouwde 
omgeving aan cliënten. Vanaf 14 februari 2012 kunnen 24 

Jaarvergadering Vrouwen 
van Nu(Oosteinde)
Woensdagavond 18 januari j.l. hielden de Vrouwen van 
Nu de jaarvergadering in de Kolonie. Marian (voorzit-
ter) opende de vergadering en kon 29 dames welkom 
heten. Het jaarverslag over 2011 werd voorgelezen 
door Jeanet (notuliste). De leden van de kascommis-
sie (Rika Wever, Cindy Zanstra en Trijn van’t Zand) 
hadden de financien gecontroleerd en stelden voor 
om de penningmeester (Gerda) decharge te verlenen. 
Rika heeft er 3 jaar opzitten en wordt opgevolgd door 
Willie Eizinga. Alma en Ridy (van het bestuur) waren 
aftredend en herkiesbaar. Door middel van een applaus 
werden ze allebei herkozen. Dit jaar hadden we 3 leden 
die 25 jaar lid waren van de Vrouwen van Nu, te weten, 
Femmie Geerts, Maria Kleene en Ada Albers. Deze 
dames werden gehuldigd door de voorzitter en kregen 
alledrie een theelepeltje met het bondslogo, een oorkon-
de en een roos aangeboden. (opmerking: Ada was niet 
aanwezig, maar dat komt wel terecht). De dames die het 
afgelopen jaar hadden geholpen met koffieschenken op 
de Boerderijendag hebben allemaal een roos gekregen. 
Toch was er ook nog een minpuntje, voor wat betreft de 
versierde wagen. Er werd besloten om deze te verko-
pen, omdat er te weinig animo voor is, om deze tijdens 
het buurtfeest te gaan versieren. Jammer!

Na het huishoudelijke gedeelte kreeg Jacco Middelveldt 
het woord. Ook zijn vrouw Ina was meegekomen (ik 
denk ook voor de gezelligheid). “Van Amputatie tot 
Marathon”is de naam van zijn lezing. Hij vertelde over 
zijn sportprestaties, die hij heeft behaald na het missen 
van een gedeelte van zijn been. Voor zijn amputatie had 



Feestelijke avond 
vrijwilligers en 
medewerkers van 
De Karstenhoeve
Op vrijdag 27 januari jl. organiseerde Museumboerderij 
De Karstenhoeve haar jaarlijkse feestelijke avond in 
uitgaanscentrum De Klok voor de vele vrijwilligers en 
medewerkers. De avond werd geopend door de voorzit-
ter Jan van Calker. Hij heette iedereen van harte wel-
kom en benadrukte dat door de grote inzet van de vrij-
willigers en medewerkers het een prima jaar is geweest. 
De donkere wolken die enige tijd boven het museum 
hebben gehangen zijn gelukkig voor het grootste deel 
overgewaaid. Het nieuwe jaar kan weer met vertrouwen 
tegemoet worden gezien. De grote verbouwing van de 
keuken en de nieuwe toiletgroep heeft veel van de vrij-
willigers gevraagd en de voorzitter bedankte ieder die 
hier zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd. Het resul-
taat is prachtig. Het is gelukt om oud en nieuw te com-
bineren tot een mooi geheel. In vogelvlucht werden de 
verschillende activiteiten die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden benoemd zoals het paasvuur, rijwiel-
vierdaagse, boerderijendag, boerenboeldag, kiekiesda-
gen, Harm en Roelof, kerstrondje en  Sint-Nicolaas. 
Hennie Kuyer uit Ruinen was aanwezig om na de kof-
fie met gebak een ieder te vermaken met haar prachtige 
en herkenbare anekdotes en liedjes over het Drentse 
leven op het platteland. Het was een zeer gezellige 
avond uiteraard aangevuld door een borreltje en lek-
kere hapjes. Museumboerderij de Karstenhoeve met 
de medewerkers en vrijwilligers is weer klaar voor het 
nieuwe seizoen en nodigt u van harte uit dit seizoenjaar 
het museum met de nieuwe exposities te bezoeken. 

Expositie fotoclub Ruinen
Vanaf donderdag 9 februari exposeert fotoclub Ruinen in 
de bibliotheek Ruinerwold. Fotoclub Ruinen, opgericht 
rond 1958, wil het plezier in fotograferen stimuleren. 
Daarnaast stelt de fotoclub zich laagdrempelig op. Dit 
betekent dat ook beginnende fotografen welkom zijn. 
6 weken lang zijn de foto’s, met diverse onderwerpen, te 
bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek 
(dinsdag en donderdag van 14.00-20.00 uur en vrijdag 
van 14.00-17.00 uur). 

Heeft u uw poesiealbum nog?
In het kader van het thema van de Boekenweek ‘Vriend-
schap en andere ongemakken’ wil de bibliotheek Ruiner-
wold het poesiealbum tijdelijk in oude glorie herstellen. 
Heeft u uw poesiealbum nog? En vindt u het leuk om 
uw poesiealbum tijdelijk in de vitrine van de bibliotheek 
te laten zien aan anderen? Lever dan vóór donderdag 1 
maart uw poesiealbum, voorzien van een briefje met uw 
naam en adres, in bij de bibliotheek (Dijkhuizen 66). De 
gehele maand maart worden dan de poesiealbums van 
weleer opnieuw in het zonnetje gezet.

Expositie van Alet 
Oosterga in het 
gemeentehuis
Van 1 februari tot en met 16 april 2012 exposeert Alet 
Oosterga in het gemeentehuis. De expositie is te bezich-
tigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Na 24 jaar in de horeca gewerkt te hebben en nadat de 
kinderen waren opgegroeid, kwam er meer tijd om een 
oude hobby op te pakken.
Alet Oosterga: “In 2004 ben ik begonnen met een teken-
schildercursus in de Boerhoorn onder leiding van Cor 
Koppenol. Eerst ben ik begonnen met tekeningen en 
pentekeningen met Oost-Indische inkt daarna aquarel-
len. Later schildercursussen gevolgd in Ruinerwold bij 
Cor Koppenol in zijn atelier. Van acrylverf naar olie-
verf waar ik helemaal mijn hart aan verloren heb. Ook 
bezoek ik diverse workshops, o.a. in Enrum (Theo On-
nes en Antje Sonnenschein). Mijn inspiratie krijg ik uit 
gewone dagelijkse dingen, voorwerpen en alles wat er zo 
maar hangt of is, dat ik tot een stilleven verwerk. De zee 
en luchten spreken ook tot mijn verbeelding”.
In 2011 heeft Alet Oosterga bij de wedstrijd binnen De 
Week van de Amateurkunst de eerste prijs gewonnen. 
De gemeente had deze wedstrijd uitgeschreven.

Nieuws uit uw bibliotheek
Voorleesuurtje voor peuters en kleuters
Kom ook naar het voorleesuurtje in de bibliotheek op 
zaterdag 11 februari. Het thema is deze keer ‘Valentijn’. 
Betoverd door jou  van Harmen van Straaten en Bout en 
Moertje van Nicole de Cock worden voorgelezen. En na-
tuurlijk wordt er ook weer geknutseld. Deelname aan het 
voorleesuurtje is gratis én je hoeft geen lid van de biblio-
theek te zijn. Liefst van tevoren opgeven in verband met 
de aanschaf van materialen. Dit kan bij de bibliotheek tot 
en met vrijdagmiddag 10 februari (tel. 481975).

nieuwe bewoners terecht op deze bijzondere locatie.
Kenmerkend voor verpleeghuis Kaailanden is de klein-
schalige zorgverlening. Cliënten wonen hier straks met 6 
personen in een woning met een open keuken. Daarnaast 
beschikt iedere cliënt over een eigen zit-slaapkamer en 
badkamer met toilet. 
Kleinschalige zorg betekent dat het dagelijks leven lijkt op 
een thuissituatie, waarbij het leefritme van de cliënt wordt 
aangehouden. Men leeft ‘zo gewoon mogelijk’ in een 
kleine woongroep in een verpleeghuis zoals Kaailanden. 
Tot De Stouwe behoren de woonzorgcentra ABC, 
Reestoord en Irene in Meppel, Het Kerspel in Nijeveen, 
Dunnnighe in De Wijk en ’t Vonder in Ruinerwold, De 
Stouwe Thuis voor thuiszorg, De Stouwe Beheer voor aan-
leunwoningen en een eigen Maaltijdservice. 


