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Volgend nummer 
verschijnt 
25 januari

Kopij inleveren voor 20 januari 
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

TIP (toeristisch informatiepunt Ruinerwold)

Dirty Dog bij Centraal11
maa r t

Rockband Dirty Dog speelt op zaterdag 11 maart bij 
café Centraal. Deze band speelt stevige tot minder 
stevige rockcovers van de jaren ’70 tot nu. Van Foo 
Fighters tot Led Zeppelin en bekende klassiekers 
van o.a. Ram Jam, Aerosmith en Pearl Jam. Door 
een strakke ritmesectie, piekfijn gitaarspel en ge-
weldige stem kan Dirty Dog worden gezien als een 
geoliede machine die met elk nummer het publiek 
weet op te zwepen. Aanvang 22.00 uur. Entree €7,00 

Reünie Decode
De band Decode geeft op zaterdag 25 maart een 
reünie optreden bij café Centraal in Ruinerwold. 
De band speelt allerlei nummers van ballads tot 
stevige rock nummers. Decode: Zang - Lisa Kreu-
len, drum-Wilson Lubbinge, basgitaar-Roy Moes, 
leadgitaar-Wouter de Boer en toetsen Ilse Slomp. 
Aanvang 22.00 uur. Gratis entree.

Wederom stijging aantal 
inwoners De Wolden
Op 1 januari 2017 telde gemeente De Wolden 
23.739 inwoners. Daarmee is het aantal inwoners 
in De Wolden afgelopen jaar ligt gestegen met 17 
inwoners.

In 2015 steeg het inwonersaantal met 117 personen 
en in 2014 met 48 personen.

Burgemeester Roger de Groot: “Bijzonder is dat 
meer dan 1.100 mensen ervoor gekozen hebben om 
zich in De Wolden te vestigen. Inwoners en gemeen-
te samen werken er hard aan om een aantrekkelijk 
woon- en leefklimaat te realiseren voor alle inwo-

ners. Dat zoveel mensen kiezen om hier te wonen is 
een geweldig compliment.“ 

In 2016 zijn er 193 (2015: 183) kinderen geboren en 
hebben 1.128 (2015: 1.025) personen zich gevestigd 
in De Wolden. 
Vorig jaar overleden 267 (2015: 217) personen en 
1.037 (2015: 874) vertrokken naar een andere woon-
plaats.

ANGST
Wat is angst
Angst voor het onbekende
Angst voor de toekomst
Angst voor de onzekerheid
Angst voor de komende jaren
Angst voor en wat nu
Angst voor en van die ziekte
Angst voor en wat is MS
Angst voor en dat duurt al 40 jaar
Angst voor ik hoop nog een hele tijd
Angst voor wij er helemaal door zijn gesloopt

Gelukkig zijn wij omringd door verzorgende lieve 
mensen van de Zorgzaak en Alma Rumph

Henk en Klaasje Coeling   



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, met ingang van 1 oktober geopend 
van: dinsdag t/m vrijdag van 13.30 – 16.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 – 12.00 uur, ook bereikbaar via 
0522-482255 of info@touristinforuinerwold.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten  15 Januari 2017
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Sollie
15.30 uur ds.   V Rijswijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M.P. Vis
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.30 uur ds.  J.W. Muis

Kerkdiensten  22 Januari 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds.   V Rijswijk
16.30 uur ds. De Bruine

 ➜ 11 januari Jokeren, aanvang 19.30 uur  
café ‘t Wold

 ➜ 12 januari PCOB, Jaarvergadering voor en 
door eigen leden, aanvang 14.00 uur 
De Barg’n

 ➜ 14 januari VVR kaartdag,aanvang 10.00 uur 
(niet later) kantine VVR

 ➜ 14 januari 85 jaar Vrouwen Van Nu Ruinerwold, 
aanvang 14.00 uur Uitgaanscentrum 
De Klok

 ➜ 16 januari VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 20 januari Mega Teenage Party met 
The Beatcrooks vanaf 19.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 22 januari De Klok klaverjas en jokeren 
toernooi, inschr.vanaf 13.00 uur 
aanvang 14.00 uur Uitgaanscentrum 
de Klok

 ➜ 24 januari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
De Barg’n

 ➜ 24 januari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur  
café de Kastelein

 ➜ 25 januari Jokeren, aanvang 19.30 uur  
café ’t Wold

 ➜ 28 januari OBS de Wezeboom,ophalen oud 
papier

 ➜ 28 januari Boerenblond, aanvang 20.00 uur 
café Oosteinde

 ➜ 30 januari VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 31 januari Jaarvergadering Vrouwen Van Nu 
Ruinerwold, aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 2 februari De Wolden Got Talent Show, 
aanvang 15.30 uur Buddingehof

 ➜ 7 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur  
café de Kastelein

 ➜ 8 februari Jokeren, aanvang 19.30 uur  
café ‘t Wold

 ➜ 9 februari PCOB Mevr. Ingeborg v.d.Spoel, 
brandbeveiliging, aanvang 14.00 uur 
De Barg’n

 ➜ 13 februari VVR, klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur de Corner

 ➜ 14 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur  
De Barg’n

 ➜ 21 februari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur  
café de Kastelein



Vermogensoverheveling
naar kinderen?
Kies voor een gratis
schenkingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



Nieuws van VVR
VV Ruinerwold  1 en 2 uitgespeeld in de 
zaal
Na een prima voorronde van het Jan Bralten Fut-
saltoernooi speelde Ruinerwold 29 december de fi-
nale. Al bij aanvang van het toernooi werd duidelijk 
dat de rol van Machiel Morsink erg belangrijk zou 
zijn. Hij moest zijn team rustig houden in de orga-
nisatorische chaos. Het toernooi begon drie kwar-
tier later door het uitlopen van een jeugdtoernooi, 
het scorebord hield er (zoals elk jaar) mee op en 
de lengte van de wedstrijden varieerde. Desalniet-
temin bleef Ruinerwold koel. Het eerste duel was 
van groot belang, want verliezen van Vitesse’63 was 
geen optie. Na een mooi duel moest Ruinerwold 
toch toestaan dat Vitesse’63 een puntje van haar 
grote broer afsnoepte, want Ruinerwold bleef ste-
ken op 2-2. Natuurlijk niks aan de hand, want hierna 
werd afgerekend met Zuidwolde (2-0) en Rouveen 
(1-0) en gelijkgespeeld tegen Rolder Boys. Zodoen-
de stond Ruinerwold in de halve finale tegenover 
MSC. Deze bleek een maatje te groot want MSC ging 
er tegen een wat opportunistisch Ruinerwold met 
een 4-1 overwinning vandoor. MSC won uiteindelijk 
de finale van Rolder Boys en voor Ruinerwold waren 
de druiven zuur. Dat na afloop ook het prijzengeld 
iets anders in elkaar bleek te steken keek niemand 
meer van op, maar het mocht de tevredenheid over 
de prestaties niet drukken. 

Een dag later mocht Ruinerwold zich alweer op-
maken voor het volgende toernooi. De kwartfinale 
van het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi stond 
op het programma. Ruinerwold mocht de avond 
beginnen waar het de vorige avond was gebleven, 
namelijk spelen tegen MSC. Ook dit keer moest Rui-
nerwold het onderspit delven, hoewel de verschil-
len nu veel kleiner waren. MSC won ietwat gelukkig 
met 2-1. Teleurgesteld, maar nog alle vertrouwen 
hebbend in een goede afloop werd in het tweede 
duel tegen DVC’59 gespeeld. Hier hield Ruinerwold 
één punt aan over, want met 10 doelpunten in 25 
minuten speeltijd werd het 5-5. Raptim dan maar, 
dat moest toch kunnen. De Coevordenaren bleken 
de zwakke broeder te zijn en kregen van Ruinerwold 
de genadeklap; 4-2. In de allerlaatste wedstrijd viel 
de beslissing. Bij winst zou Ruinerwold in de halve 
finale komen, bij een gelijkspel of verlies zou te-
genstander Dalen doorgaan. Het duel werd helaas 
niet wat er van werd verwacht, Morsink vond zijn 
Waterloo en Ruinerwold ging met 5-2 ten onder. 
Desalniettemin geen slecht resultaat en zo kan Rui-
nerwold 1 op een prima zaalavontuur terugkijken.
Ten slotte mocht Ruinerwold 2 op 29 december in 
Ruinen strijden voor overwintering in de zaal. Na 

een nederlaag tegen Hoogeveen 2 (1-4) herpakte 
Ruinerwold zich goed door van IJhorst 1 te winnen 
(2-1). Tegen ZZVV ging het echter mis, na een 2-1 
nederlaag moest er de laatste wedstrijd gewonnen 
worden van Tiendeveen 1. Ook dit duel werd met 
minimaal verschil verloren (2-3) en dus konden ook 
de mannen van Spijkerman inpakken. 
Uiteindelijk geen overwintering voor VV Ruinerwold 
in de zaal, maar het heeft een prima indruk weten 
achter te laten. 

VV Ruinerwold 1 excelleert ook in de zaal
Ruinerwold 1 heeft uitstekende prestaties verricht 
in het Jan Bralten Futsal toernooi en het Protos-
Weering Zaalvoetbaltoernooi. Op 23 december 
werd in Meppel een prima tweede plek bereikt 
achter poulewinnaar MSC, dat overigens verloor 
van Ruinerwold. Aanstaande donderdag 29 decem-
ber speelt Ruinerwold de finalepoule waarin het 
aantreedt tegen Vitesse’63, Rouveen, Zuidwolde 
en Rolder Boys. De andere finalepoule bestaat uit 
Staphorst, MSC, d’Olde Veste 54, WKE en Flamingo. 
Een gunstige poule-indeling voor Ruinerwold, 
waarin kansen op de kruisfinales aanwezig zijn. 
Ruinerwold speelt haar eerste wedstrijd om 18.26u 
tegen buurman en rivaal Vitesse’63. Meer informatie 
vindt u op de facebookpagina ‘Jan Bralten Sport in 
stijl Futsal toernooi’. 

Met de goede vorm nog in de benen speelde Ruiner-
wold op 27 december in Hoogeveen de voorronde 
van het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi. Het 
kwam goed voor de dag, en op TV, want met negen 
punten uit vier wedstrijden verzekerde Ruinerwold 
zich van een plek in de kwartfinale. Alleen van 
Noordscheschut werd met minimaal verschil, 1-0, 
verloren. Vrijdag 30 december speelt Ruinerwold 
de kwartfinale in sporthal ’t Grootveld in Dalen. In 
Poule D neemt Ruinerwold het dan op tegen MSC, 
DVC’59, Dalen en Raptim. De eerste wedstrijd is 
om 18.00u, tegen MSC. Meer informatie vindt u op 
http://www.protosweering.nl/40-kwartfinale. 

Ten slotte komt Ruinerwold 2 ook in actie, namelijk 
tijdens het Kerstzaalvoetbaltoernooi in Ruinen. In 
Poule C zal Ruinerwold 2 het opnemen tegen Hoo-
geveen 2, Tiendeveen 1, ZZVV 1 en IJhorst 1. Om 
19.40u speelt de ploeg van Henri Spijkerman (die 
naar verluid zelf ook meedoet) haar eerste wed-
strijd tegen Hoogeveen 2. Het volledige programma 
is te vinden op https://vvruinen.nl/kersttoernooi/
senioren-poule-c.html. 

VVR Programma
Zondag 15/1  : VVR 1 - Wacker 1  14.00 uur.
Zaterdag 21/1: VVR 1 - Griffioen 1 14.30 uur. 



Uw grasland of gazon vernieuwen!!

Alle graszaad mengsels op voorraad

Tevens gehele bemesting op  
voorraad o.a.
Potgrond, 
Compost los en gezakt, 
Championnemest, 
Kalk, 
Koe/kippemestkorrel.
Strooisel (ook voor uw huisdier)

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl



SV De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  20-12-2016

Poule A
1 Johnny Ringeling       286
2 Paul de Vries   283
3 Anne Jan Dunning 282 
4 Ruud Bomert 279
5 Johan Klok / Ronald Lankhorst 269

Poule B
1  Lars Luten   278  
2 Johan Nijboer 269
3 Gerrit Figeland     267
4 Johan Strootman 266
  
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  27-12-2016

Poule A
1 Johnny Ringeling       282
2 Ruud Bomert 279
3 Johan Klok 277 
4 Anne Jan Dunning 276
5 Leffert Klok 274

Poule B
1  Alfred Vrieling 288  
2 Johan Nijboer / H. Jans  270
3 Gerrit Figeland     268
4 Johan Strootman 254

Vadertje Tijd 
Vadertje Tijd heeft weer een stap gezet
moeder aarde draait haar rondje om de zon
danst gewillig mee in het heelal ballet

Vadertje Tijd heeft weer een stap gezet
tweeduizend zeventien is nu aan zet
als dit jaar respect nu eens de tijdgeest overwon…

Vadertje Tijd heeft weer een stap gezet
moeder aarde draait haar rondje om de zon

© Gerdina, www.gerdina.nl

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven.
Zo wordt er over allerlei onderwerpen gepraat.
Het is voor iedereen toegankelijk. Zowel dames als 
heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof.

Kerstavond Vrouwen 
van Nu 22 december 
2016
Aanwezig 94 personen, waaronder 2 nieuwe leden 
en een gastlid.
De zaal is heel gezellig versierd en overal staan 
kerststalletjes door de leden aangeleverd!
Opening: De voorzitter opent de vergadering en 
heet ons welkom op deze laatste vergadering in dit 
kalenderjaar! Een kerstavond in kerstsfeer en niet 
een echt kerstfeest! Ze heet de heer Klaas Bakker 
welkom, die deze avond gaat verzorgen met het 
thema: Midwinterkerst met beeld en geluid!

Na de pauze is het woord aan de heer Bakker uit 
Amsterdam, die ons meeneemt naar het ontstaan 
van de verschillende midwinterfeesten uit vele lan-
den! Tijdens het verloop van de vergadering had hij 
al kerststallen laten zien uit verschillende landen. 
.Zijn verhaal begon met een blok dat aangestoken 
werd op beeld en als een rode draad door zijn ver-
haal liep. Het mocht niet uitgaanwant dan zou dit 
ongeluk brengen over ons allemaal! (een gebruik 
uit Zweden). Er kwamen verschillende thema’s 
aan bod o.a. de kortste dag 21 dece.; vuurdansen 
en rituelen; de midwinterhoorn; haloween; kerst; 
kerstzegels; glasblazen; kerstmarkten; kerstcircus; 
kerstkaarten; vuurwerk. Elk thema begeleidde hij 
met toepasselijke muziek op de piano!
Een gezellige avond en de voorzitter bedankte hem 
hiervoor.
Ze sloot af door te zeggen dat er voor ieder een 
kaarsje op de tafel stond en deze mocht mee naar 
huis genomen worden! Fijne feestdagen en een 
goed Nieuwjaar!

Volgende bijeenkomst ons jubileum op 14 januari 
2017 aanvang 14.00 uur!
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Bridge-uitslagen
Uitslag van de Nieuwjaarsdrive van de bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 2 januari 2017.

1 R Nijland  & J Schuphof 59,03%
2 J & J Scholte Albers 58,56
2 H & P Bennink 58,56
4 J Vedder & H Kuijer 58,10
5 H Middelveldt & R v Ommen 57,41
5 J Bennink & L Drost 57,41
7 R Knippels & R Pijper 56,71
8 H & H Hauwlo 55,79
9 J Koops & J Kloeze 52,55
10 J Inberg & K Tissingh 50,93
11 M Blaauw & K Scheper 49,77
12 W Flier & A Pinxterhuis 48,84
13 L Boerhof & M Brals 47,22
14 H Reinders & G Scheper 46,53
15 D & M Geel 44,91
16 J Mansier & L Krapels 44,44
17 E v’tRood & E Wienen 41,90
17 A Flier & L Stolte 41,90
19 A Ridderman & M Vedder 34,72
19 T ten Heuvel & A Kreulen 34,72

Speeltuinvereniging De 
Woldklimmers

Speeltuinvereniging De Woldklimmers 
wenst u een gelukkig 2017!
Speeltuinvereniging De Woldklimmers en haar 
leden zijn er klaar voor. Een heel nieuw jaar vol met 
leuke activiteiten en jullie zijn hiervoor van harte 
uitgenodigd!

Algemene Ledenvergadering
Op 2 februari zal de jaarlijkse ledenvergadering 
plaatsvinden om 20.00 uur in dorpshuis ‘Buddinge-
hof’. De agenda voor deze avond en ons jaarverslag 

zijn opvraagbaar via dewoldklimmers@hotmail.
com. Je bent van harte welkom!

Collecte Jantje Beton 
Van 13 t/m 25 februari 2017 
is het de Jantje Beton col-
lecteweek! 

Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinde-
ren in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk 
buitenspelen en bewegen mogelijk te maken, de 
helft van de opbrengst zal Jantje beton gebrui-
ken om dit doel te bereiken. De andere helft zal 
de speeltuinvereniging gebruiken voor een nieuw 
speeltoestel. 

De speeltuinvereniging zal aankomend jaar voor de 
derde maal deelnemen aan de collecte en dankzij 
deze collecte hebben we onder andere al de mooie 
nestschommels en de natuurlijke speeltuin aan de 
fazantlaan weten te realiseren! 

Wij zijn opzoek naar collectanten (ouders mogen 
ook samen collecteren met kinderen)!

Heb je interesse en ben je een paar uurtjes beschik-
baar in de week van 13 t/m 25 februari? Laat het ons 
weten! 

Nieuwe doeltjes in de Perenbuurt
Het zal niet lang meer duren of de nieuwe doeltjes 
zullen geplaatst worden in de Perenbuurt. Deze 
doeltjes zijn gesponsord door de Hervormde Kerk 
Blijdenstein! Wij zijn de kerk dan ook heel dankbaar 
dat zij ons hebben gesteund zodat we dit voor de 
kinderen kunnen realiseren.

NL-doet
Op zaterdag 11 maart is het weer NL-doet! We wil-
len er deze dag voor zorgen dat alle speeltuinen van 
Ruinerwold opgefrist zullen worden. 
Vind je het leuk om op deze gezellige dag de handen 
uit de mouwen te steken? Of heb je een mobiele 
hogedrukreiniger of kraantje voor het verversen van 
het zand beschikbaar? Laat het ons weten! 

Voor vragen/ opmerkingen over deze nieuwsbrief: 
dewoldklimmers@hotmail.com
En volg ons op Facebook!





Rederijkerskamer UDI 
100 jaar
Rederijkerskamer UDI zal op 28 februari as. 100 
jaar bestaan, wij zullen als toneelvereniging op de 
navolgende data ’s hier aandacht aanbesteden en 
wel op vrijdagavond 3 maart voor genodigden, za-
terdagmiddag 4 maart voor de ouderen, zaterdag-
avond 4 maart en vrijdagavond 10 maart voor een 
ieder die UDI een warm hart toedraagt.
Ik zal in een aantal keren proberen te beschrijven 
in Op’t Wold, wat er zoal in de afgelopen 100 jaar 
is gebeurd, in het eerste deel zal het voornamelijk 
over de oprichting gaan.

De Rederijkerskamer UDI werd na een paar voorlo-
pige vergaderingen opgericht op 28 februari 1917, 
met aanvankelijk 16 leden.
Voor de oprichting had een delegatie informatie 
ingewonnen bij dhr. G Broekhuizen te Koekange, die 
naast wethouder van De Wijk en Statenlid, ook op 
cultureel gebeid erg actief was.
In 1917 waren de omstandigheden niet zo dat alles 
mogelijk was, de eerste wereldoorlog was nog in 
volle gang , voor de jeugd was er weinig te doen op 
de lange winteravonden, om dan toch een toneel-
vereniging op te richten getuigd van lef en doorzet-
tingsvermogen van deze mensen
De oprichting vond plaats in café Jan Dalsem (thans 
café Oosteinde), volgens de notulen hadden 6 heren 
en 9 dames belangstelling getoond voor de oprichting.
Met algemene stemmen werd aangenomen de 
vereniging de naam UDI te geven (Uitspanning door 
Inspanning)
De betekenis van Rederijkerskamer kan als volgt 
worden toegelicht;
Rederijk – woordenrijk, gemakkelijk sprekend , 
beschikken over veel woorden.
Rederijker – beoefenaar der welsprekendheid, lid 
van een rederijkerskamer.
Rederijkerskamer of kamer van retorika – in de 
middeleeuwen als gilde ingerichte      letterkundige 
vereniging van burgers.
Met deze omschrijving hebben de oprichters het 
doel en de naam aangegeven.
Er werd voorgesteld een vast bestuur te kiezen, 
bij stemming werden de heren Jan Brouwer, Jan Tij-
mes en Jan Werner Pol verkozen, respectievelijk als 
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bij de oprichting moesten alle leden fl. 1,00 inleg-
gen, verder werd aangenomen dat wanneer bij de 
eerste uitvoering er een tekort zou ontstaan de 
dames mee moesten betalen.



Er werd besloten deze winter geen uitvoering meer 
te geven, maar dan het volgende najaar vroeg.
De dames waren in eerste instantie geen lid, in 
de notulen van 19 april 1917 werd besloten dat 
de dames ook lid konden worden, doch zij waren 
geen inleggeld verschuldigd, ook werd besloten dat 
indien een lid moedwillig bedankte hij verplicht was 
fl. 1,50 aan de vereniging te betalen.
Indien een lid zonder wettige reden niet op een 
vergadering of repetitie aanwezig was er een fl. 0,25 
aan de kas moest worden betaald.
Ook werd besloten dat er kunstlievende leden 
(thans donateurs) geworven konden worden, de 
contributie bedroeg fl. 1,00.
De eerste uitvoeringen werden gegeven op 13 de-
cember 1917 voor gehuwden en 14 december 1917 
voor ongehuwden.
De op te voeren stukken waren “NAAR BETER LAND” 
een toneelspel in drie bedrijven en een voorspel, 
handelend over toendertijd actuele problemen 
rond emigratie, geschreven door Uzipetus (Dhr. 
Broekhuizen uit Koekange was auteur en schreef 
onder de naam Uzipetus).
Het tweede stukje was “De inkwartiering bij Jaap 
Beiersch” blijspel in 1 bedrijf geschreven door Bern-
hard G. Bolle.
In café Jan Dalsem, welke tevens de leiding had,  
werden de uitvoeringen gegeven, de opkamer 
fungeerde als toneel (de latere woonkamer van H. 
Reinders), wat nu de voorzaal is was toen de zaal. 
Als kleedkamer gebruikte men de aan de westkant 
gelegen kruidenierswinkel, vanuit de winkel moest 
men via de achterkeuken naar het toneel. 
Met dezelfde stukken werd op 28 december 1917 
een uitvoering gegeven in café Hoving (thans café 
Klok).

Bovenstaande heeft betrekking op het oprichtings-
jaar aan het einde van dit jaar was er een batig 
saldo in kas van fl. 55,06. 
Bij de oprichtingsvergadering van 28 februari 1917 
waren de volgende heren aanwezig Jan Brouwer, 
Jan Tijmes, Jan Werner Pol, Dirk Jonkers, Jan Geu 
Santing en Koop Reinders er was ook nog een 
zevende heer aanwezig maar er is niet duidelijk wie 
dit was.
De aanwezige dames waren vermoedelijk Hilligje 
Brouwer, Geesje Brouwer, Jantje Spijkerman, Aaltje 
Buiten, Margje Dalsem, Fijgje Dalsem en Jantje Pol, 
wie de twee andere dames zijn is niet bekend.
In de volgende Op’t Wold zal ik mijn verhaal  vervol-
gen.

De voorzitter
Johan van Dijk

Mannenkoor Ruinerwold
Tot voor  een aantal jaren bestond in ons dorp nog 
het Ruinerwolds Mannenkoor. Toen dit koor he-
laas moest worden opgeheven wegens gebrek aan 
belangstelling vond een aantal leden onderdak 
bij koren in de omgeving, zoals in Meppel en De 
Wijk. Maar liefst zes mannen kwamen Wijker Kunst 
versterken, waarmee wij in De Wijk erg blij waren. 
Helaas zijn er inmiddels nog maar twee van over, de 
anderen zijn door overlijden of ziekte niet meer bij 
ons koor. 

We vragen ons echter af of er in Ruinerwold niet nog 
meer mannen zijn die zich aangetrokken voelen tot 
het zingen in een koor. Immers, zingen is gezond 
voor lijf en leden, én voor de geest. Dat geldt uiter-
aard niet alleen voor mannen maar ook voor vrou-
wen. Ook die zijn bij Wijker Kunst van harte welkom. 
Wijker Kunst is namelijk een unieke zangvereniging, 
bestaande uit een vrouwenkoor en een mannen-
koor, die samen ook een gemengd koor vormen. Op 
die manier is het koor in staat om afwisselende en 
aantrekkelijke concerten te geven. 

Zoals al duidelijk is, we kunnen nieuwe leden 
gebruiken. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt 
u altijd eens op maandagavond als we repeteren 
komen luisteren. Dat is geheel vrijblijvend, zelfs 
een eventueel lidmaatschap is na zes weken nog 
zonder kosten opzegbaar. Een prima gelegenheid 
dus om eens kennis te komen maken. Onze dames 
repeteren op de maandag avond van 1930 uur tot 
2115 uur, het mannenkoor van 2115 uur tot 23 uur. 
Eens in de maand, meestal op de laatste maandag 
van de maand, wordt er ook gemengd gerepeteerd, 
dan zingen de dames van 1930 uur tot 2030 uur, 
gemengd van 2045 tot 2145 en de mannen van2200 
tot 2300 uur.

U vindt verder heel veel informatie op onze web-
site, www.wijkerkunst.nl.  Voor meer informatie 
kunt u ook altijd contact opnemen met één van de 
bestuursleden. Ook onze leden en uw dorpsgeno-
ten Klaas Kreuze (0522-481779) en Roelof Meesters 
(0522-251385) kunnen u de nodige inlichtingen 
geven.





IEDERE WOE MORGEN 09:30-11:30

!!! Enthousiaste dames en heren gezocht !!!

Bent U 55+, en zoekt U wat gezelligheid op de woensdag morgen.
Dan is dit misschien wat voor U.

Onder het genot van een bakkie koffie, samenhorigheid, en met als rode draad het leuke koersbal spelletje.

HET SPEL : Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 gele 
koersballen, een jack en een meetlint. De bedoeling van het spel is de 
koersbal (gele of zwarte bal) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal)
te rollen. De bal is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen een
curve (bocht) maakt. 

De mat is verdeeld in een aantal vakken en er wordt in twee richtingen over 
gespeeld. Bij aanvang van het spel staan beide spelers aan één zijde van de
mat. De ene speler speelt met de zwarte ballen, de andere met de gele ballen. 
De volgorde van spelers word vastgesteld aan de hand van voorgaande ranglijsten.
De overige spelers zitten erom heen om zo het spel goed te kunnen volgen.

MULTIFUNCTIONEEL

TEL 481340

 

Wandafwerking,          Wandafwerking,          
behang, glasvlies,  behang, glasvlies,  

spuitwerkspuitwerk  

In de wintermaanden hanteren wij een speciaal   

tarief op binnen schilderwerk  

Meer informatie op www.lensenschilders.nl    
tel 0522-26 26 44   mail info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement glas,      
Voordelig ! 

Investeren in hoog rendement 
dubbel glas levert al gauw een 

winst op van 7% op uw     
spaarrekening !  

Voordelen van HR++ beglazing 

-forse besparing op stookkosten 

-werkt geluidsisolerend 

-waardeverhoging woning 

-verbetering energielabel 

BinnenschilderwerkBinnenschilderwerk  

BuitenschilderwerkBuitenschilderwerk  





JIJ HEBT TALENT! 

Kun jij goed dansen, zingen, toneelspelen, acrobatiek of iets anders?  
Doe dan mee aan de spetterende talentenjacht!  

Je mag alleen komen, maar ook met een groepje. 
Geef je snel op voor een van de audities en wie weet… kom jij wel in de 

grote show! 
 
Audities 
Zuidwolde maandag 30 januari  15.30 uur De Boerhoorn 
De Wijk  dinsdag 31 januari  15.30 uur De Havezate 
Ruinen  woensdag 1 februari  14.30 uur ‘t Neie Punt 
Ruinerwold donderdag 2 februari 15.30 uur Buddingehof 
 
De Wolden’s Got Talent Show 
Vrijdag 10 maart 19.00 uur De Boerhoorn Zuidwolde 
 
Aanmelden en meer informatie: www.actiefnaschooltijd.nl 
Heb je vragen mail dan naar: cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl  
 
En check op de website ook onze leuke workshops in januari!!! 
 




