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Volgend nummer 
verschijnt 

5 februari 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 31 januari 12.00 uur

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

Pick ‘n shovel9
f e b r u a r i

Ol’time rootsband Pick ‘n’ Shovel bij Museumboerderij 
De Karstenhoeve.
Zondag 9 februari a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur komt 
Pick’n’Shovel naar Ruinerwold voor een spetterend op-
treden! Hoewel ze uit het Noorden van het land komen 
klinken ze als een band uit het zuiden van de Verenigde 
Staten. Pick’n’Shovel is een 5-koppige bluegrass/roots-
band met karakter. Een optreden van deze band geeft 
dan ook de ultieme country beleving. De band heeft een 
voorkeur voor sfeervolle locaties zoals oude kerken. In 
2020 houden ze hun 2e Churchtour en dit jaar staat ook 
museumboerderij De Karstenhoeve, hoewel geen kerk, 
op hun programma.
Tickets á € 15.00 zijn verkrijgbaar via tickets@pickns-
hovel.nl en voor een impressie kunt u kijken op www.
picknshovel.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21 
Ruinerwold.

Goede voornemens 
Op zondag 26 januari is er weer een laagdrempelige 
“Kerk zonder Drempelviering” in de kerk in Berghuizen. 
Het thema is ditmaal: “Goede voornemens?” 
In de afgelopen week viel “Blauwe maandag”: volgens 
sommige psychologen de meest deprimerende dag van 
het jaar... Een logische datum, want niet zelden is rond 
deze tijd duidelijk dat de goede voornemens niet waren 
vol te houden. Het enthousiasme bij de nieuwe frisse 
start in de eerste minuten van het nieuwe jaar is ook al 
weer verdwenen in de dagelijkse sleur. Daarnaast zit 
het weer meestal ook niet mee, met sombere en vaak 
druilerige dagen. In deze viering komt dit fenomeen aan 
de orde en of de bijbel ons hierbij kan helpen. 
De overdenking komt van Chesron G.R. Ledes uit Arn-
hem, tevens de dirigent van Vocals ChoirworX en actief 
bij vele muziekprojecten. 
Het is dus logisch dat muziek een grote rol speelt, met 
veel life-muziek van het al genoemde jongerenkoor 
Vocals ChoirWorX met eigen band. Deze groep jongeren 
komt uit het hele land en brengt hun liederen op een 
dynamische en enthousiaste manier ten gehore! 

Kom deze “Kerk zonder Drempel”-viering zien, horen en 
beleven! De deuren staan open voor iedereen. Om 10:00 
uur starten we met een kop koffie, om 10:30 begint de 
viering. Locatie: Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koe-
kange, Berghuizen 20 te Ruinerwold.

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 65 plus-
sers Samen Gezellig Eten in dorpshuis Buddingehof, om 
17.15 uur. Deze maand is dat  op 31 januari a.s. Eventueel 
kan vervoer geregeld worden. U kunt zich opgeven bij:
Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.

Jubileumconcert Con Amore
Kerkkoor Con Amore van Blijdenstein bestaat 95 jaar en 
is daarmee één van de oudste koren in de wijde omge-
ving. Dat wil het koor vieren met een jubileumconcert op 
zondagmiddag 23 februari in de sfeervolle middeleeuwse 
kerk van Blijdenstein-Ruinerwold. Behalve het gemengd 
koor Con Amore treden ook het mannenkoor De Brinck-
sanghers uit Havelte en de koren van Vrouwen van Nu 
uit Uffelte, Ruinen en Ruinerwold op. Al deze koren staan 
o.l.v. Trijnie de Boer- Pekel en Con Amore wordt, waar 
nodig, op de piano begeleid door Tieme Slomp. Naast 
afwisselende koorzang is er een belangrijke bijdrage van 
Harry Bosma op het monumentale Van Oeckelenorgel.
U wordt van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. 
De kerk is open om 14.30 u en het concert begint om 
15.00 u. De toegang is gratis, wel is er bij de uitgang een
schaalcollecte voor een bijdrage in de kosten.



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  22 januari VCR HS1 – Steevast HS3, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  22 januari Jokeren, 19.30 uur cafétaria ‘t Wold
 ➜  26 januari Jokeren en Klaverjassen Toernooi, 

inschr.13.00, start 14.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  26 januari KIOS – Wez.Handich/DOW, 15.30 uur 
Sporthal

 ➜  26 januari Vrouwenkoor “Hera”, 15.30 uur  
Kerk Blijdenstein

 ➜  27 januari Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 
kantine

 ➜  28 januari Klaverjassen, 20.00 uur  
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  31 januari Klaverjassen KIOS, 20.00 uur  
KIOS kantine

 ➜  31 januari Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜  2 februari VVRuinerwold – Steenwijkerboys,  
14.00 uur Sportpark

 ➜  2 februari KIOS – AKC, 15.30 uur, Sporthal
 ➜  3 februari Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  4 februari Klaverjassen, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  5 februari Jokeren, 19.30 uur cafétaria ‘t Wold
 ➜  5 februari VCR HS1 – Steggerda HS2, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  8 februari VCR DS1 – DIO Oosterwolde, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜  9 februari Pick’n Shovel, 14.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  10 februari Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜  13 februari Café KWIS, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  15 februari VCR DS1 – Steggerda DS1, 10.00 uur 

Sporthal
 ➜  15 februari Dag klaverjassen, 10.00 uur  

café de Kastelein
 ➜  16 februari VVRuinerwold – Steenwijkerwold,  

14.00 uur Sportpark
 ➜  17 februari Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  18 februari Klaverjassen, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  18 februari Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  19 februari Vrouwen van Nu Oosteinde, wereldreis 

op wielen, 20.00 uur de Kolonie
 ➜  19 februari Jokeren, 19.30 uur cafétaria ‘t Wold
 ➜  22 februari Vrij schaatsen leden Ijsclub R’wold,  

16.00 – 18.00 uur Kardinge Groningen
 ➜  23 februari Jubileumconcert Con Amore, 95 jaar 

bestaan, 14.30 uur Kerk Blijdenstein
 ➜  24 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold,  

Culturele Commissie, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  24 februari Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 
kantine

 ➜  26 februari VCR HS1 – Steggerda HS2, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  28 februari Klaverjassen KIOS, 20.00 uur  
KIOS kantine

 ➜  28 februari Winter BBQ, 19.00 uur café de Kastelein
 ➜  29 februari Toneeluitvoering UDI, 14.00 uur  

café Centraal
 ➜  29 februari Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur  

café Centraal
 ➜  29 februari VCR DS1 – WIJan HendrikKO DS1, 

19.00 uur Sporthal
 ➜  3 maart Klaverjassen, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  4 maart VCR HS1 – Sport Vereent HS2, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  5 maart Vrouwen van Nu Ruinerwold, Heite 

Zonderland, 19.45 uur Uitgaanscentrum 
de Klok

 ➜  7 maart VCRDS1 – VCM DS1, 19.00 uur Sporthal
 ➜  7 maart KIOS – Oerterp, 17.00 uur Sporthal
 ➜  7 maart Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur  

café Centraal
 ➜  9 maart Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜  10 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜  12 maart Café KWIS, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  13 maart Jubileumweekend 100 jaar KIOS
 ➜  13 maart KIOS Jubileum Pub Quiz, 20.00 uur 

Buddingehof
 ➜  13 maart De Bökkers, café Centraal
 ➜  13 maart Margriet Bolding, 20.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  14 maart Kroeg tot Kroeg loop
 ➜  14 maart Jubileum weekend 100 jaar KIOS, 09.00 

uur Buddingehof
 ➜  14 maart Jubileum/receptie/reünie 100 jaar KIOS, 

14.00 uur Buddingehof
 ➜  14 maart KIOS feestavond/jubileum 100 jaar, 

19.00 uur Buddingehof
 ➜  15 maart VVRuinerwold – de Blesse, 14.00 uur 

Sportpark
 ➜  17 maart Klaverjassen, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  18 maart Vrouwen van Nu  Oosteinde, vader Epke 

Zonderland, 20.00 uur de Kolonie
 ➜  21 maart 25 jarig bestaan Spotlights, 20.00 uur 

Buddingehof
 ➜  21 maart VCR DS1 – MAZ DS1, 19.00 uur Sporthal
 ➜  22 maart KIOS – ZKC, 15.30 uur sporthal
 ➜  23 maart Start KIOS Paasbroodactie, 19.00 uur 

Ruinerwold/Oosteinde
 ➜  23 maart Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜  27 maart Klaverjassen KIOS, 20.00 uur KIOS 

kantine
 ➜  28 maart Karaoke show met DJ Sporieverdorie, 

21.00 uur café de Kastelein
 ➜  29 maart VVRuinerwold – Donkerbroek, 14.00 uur 

Sportpark
 ➜  29 maart Rondje Boerpad, 08.00-17.00 uur
 ➜  31 maart Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  31 maart Klaverjassen, 20.00 uur café de Kastelei



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 26 Januari 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf. 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
15.30 uur ds. H. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur Kerk zonder Drempel-viering met Vo-
cals ChoirWorX

Kerkdiensten 2 februari 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J. W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. A. Minnema
15.30 uur ds. A. Kruizinga
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Stratenzaalvoetbal 2021?
Dit jaar is er helaas geen stratentoernooi, dus geen volle 
banken in het dorpshuis, geen sportiviteitsprijs, geen 
verloting (die alle jaren mogelijk gemaakt wordt door 
de ondernemers van Ruinerwold en omstreken) en geen 
oergezellige babbels meer achter en voor de bar. Wij als 
organisatie vinden het uiteraard zonde dat dit toernooi 
als een nachtkaars moet doven. Te weinig deelname 
(minder dan 10 teams) betekend voor ons dat het niet 
kostendekkend is en dat het niet ten goede komt aan 
het toernooi zoals wij dat voor ogen hebben. Uiteraard 
ontdekten wij de laatste jaren al een kentering in de 
teams en vooral de spelers van de teams. Zonder voet-
ballers natuurlijk geen toernooi maar punt is wel dat er 
steeds meer ‘’echte’’ spelers toegevoegd werden aan de 
teams ten nadele van de mensen die ‘’geen bal kunnen 
raken’’. De opzet was ooit een toernooi van het dorp 
met mensen uit alle lagen v/d bevolking. Dit had in de 
loop der jaren z’n weerslag op de aanmeldingen. Teams 
die voornamelijk uit recreatieve spelers bestonden en 
continu met dikke cijfers werden opgerold bedankten de 
jaren daarop voor deelname. Heel begrijpelijk en toch 
ook erg jammer. Want juist deze teams zorgden voor de 
meeste sfeer en hilarische momenten, de basis waarom 
het ooit begon. Zekers was het de laatste jaren ook be-
regezellig en hilarisch, begrijp ons niet verkeerd! Graag 
zouden wij de sfeer van weleer weer willen oproepen 
door een goede mix van sterspelers en de iets mindere 
balgoochelaars. Sowieso bedanken we iedereen voor de 
fantastische afgelopen 25 jaar en willen we het nog 1x 

Ruinerwold in ander licht
In een vergadering van 21 oktober j.l. hebben een groot 
aantal lokale organisaties besloten de bevolking op 
te roepen wat licht in de donkere dagen voor kerst te 
brengen. 
Van een feitelijke organisatie was geen sprake. Een 
uitnodiging om mee te doen en dat was het. Sommige 
organisaties zoals Tuinkring Ruinerwold en St. Historie 
van Ruinerwold hebben een aanvullende oproep gedaan 
naar hun achterban. 
Het idee was om, na de roerige dagen, samen wat meer 
sfeer  in en om het dorp te brengen. Het kreeg de titel 
“Ruinerwold in een ander licht”.  Dit met name door het 
aanbrengen van  buitenverlichting.  Het huis verlichten, 
de tuin, een boom, een object, enz. was een mogelijkheid.
Uit positieve reacties is gebleken dat dit eerste jaar al 
beduidend meer buitenverlichting was aangebracht. 
Leuke reacties tot gevolg.  Wij denken dat volgend 
jaar nog meer inwoners mee gaan doen. Het was wel 
een beetje kort dag om bv passende verlichting aan te 
kopen.  Laten we Oosteinde als voorbeeld nemen. Ook 
in Oosteinde was de deelname in tweede jaar een stuk 
groter.  We willen dan ook alle deelnemers bedanken 
voor hun inbreng.  
De betrokken organisaties, Henk Westerbeek en Jannes 
Kuik.

Werelddansen Vrouwen 
van Nu
Elke donderdagmorgen om 9.45 uur is er werelddansen 
in de Buddingehof.
Onder leiding van Willie Pleister worden er oude en 
nieuwe dansen geleerd. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom, dus als jij ook de 
voetjes van de vloer wilt doen, schroom dan niet en kom 
een keer meedoen.

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 3e zitting van ronde 2 van de Bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 6 januari 2020.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 62,50%
2 L Boerhof & M Brals 53,50
3 H & P Bennink 53,00
4 E v’t Rood & E Wienen 51,50
4 H Tissingh & R v Ommen 51,50
6 G Lensen & L Tissingh 50,50
7 J de Boer & G Wassing 49,50
7 J & J Scholte Albers 49,50
9 H Reinders & G Scheper 46,50
9 R Nijland & J Schuphof 46,50
9 O Hobma & J Vedder 46,50
12 H & R Kuik 39,00

Lijn B;
1 I & L vd Molen 55,70%
2 R Kleene & J de Vries 54,50
3 R Knippels & A Beltman 54,40
3 T ten Heuvel & A Kreulen 54,40
3 A Ridderman & J Inberg 54,40
6  M Blaauw & K Scheper 53,30
7 S Hempem & M Kuijer 50,00
8 J Koops & R Morsink 48,00
9 D & M Geel 45,90
10 H & H Hauwlo 45,40
11 M Vedder & H Toet 42,63
12 A Flier & L Stolte 39,88

proberen om oude tijden te doen herleven!!! Nog even 
kort de regels; team bevat minimaal 2 dames (mogen 
overal vandaan komen), scoren in de muziek telt dub-
bel, 1 gastspeler (mag overal vandaan komen), spelers 
uit 1 straat en de daarop direct aansluitende straat (of 
uit 1 buurt). Verder valt er met ons altijd wat te regelen! 
Toernooien zijn er genoeg, een toernooi in deze vorm 
niet. Hopelijk tot volgend jaar. 
De organisatie van een kwart eeuw stratenvoetbal 
(0681932906) 



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN VANAF 55 JAAR

Meer bewegen voor ouderen vanaf 55 jaar via 
Stichting Sport en Beweeg.

iedere dinsdag vanaf 13.00 in de sporthal. 

Aankomende 10 weken in samenwerking met
 fysiotherapie Ruinerwold
 ( valpreventie en training )

Verzekerden bij zilveren kruis kunnen het bedrag terug 
krijgen sinds01-01-2020.



Bibliotheken bieden twee 
gratis computercursussen
Klik & Tik is een computercursus voor beginners, voor 
mensen die nog niet wegwijs zijn op de computer en op 
internet en dat wel graag willen worden. In de cursus 
wordt geleerd gebruik te maken van de mogelijkheden 
van de computer, zoals een tekst maken, e-mailen, websi-
tes bekijken en hoe je bestanden kunt downloaden.
Digisterker - Aan de slag met je DigiD is een cursus waar 
aandacht is voor het aanvragen van een DigiD, het aan-
vragen van een toeslag, omgaan met overheidswebsites. 
Bij deze cursus is een beetje computerervaring wel nodig.

Bibliotheek Ruinerwold
Klik & Tik, de computercursus voor beginners, is op vier 
achtereenvolgende dinsdagochtenden. De start is op 
dinsdag 4 februari van 10:00 – 12:00 uur. 
Klik & Tik. De tablet is ook op vier achtereenvolgende 
dinsdagochtenden. De start is op dinsdag 10 maart van 
10:00 – 12:00 uur.
Digitaal spreekuur, iedereen met vragen over het gebruik 
van de computer, laptop, printer, tablet, e-reader en 
smartphone kan terecht bij het digitaal spreekuur. Alleen 
op afspraak op dinsdagmiddag in de even weken. Bel met 
088-0128445. 
Digisterker – Aan de slag met je DigiD is op vier achter-
eenvolgende maandagmiddagen. De start is op maandag 
20 januari van 13:30 tot 15:30 uur. De locatie (Bibliotheek 
Ruinerwold, De Wijk of Zuidwolde) wordt later bepaald. 
Dit hangt af van de aanmeldingen. 
Informatie en aanmelding voor de cursussen: www.biblio-
theekzuidwolde.nl of 088-0128290.

Buurtkamer “buddingehof” 
Voelt u zich eenzaam of zoekt u gezelligheid kom dan 
naar de Buurtkamer in de Buddingehof. Het is elke 
maandag morgen van half 10 tot half 12.
Er zijn geen kosten aan verbonden en ook vervoer kan 
voor u geregeld  worden. Onder genot van een kopje kof-
fie praten wij even bij. Daarna doen wij een kwartiertje 
geheugen training. Verder gaan wij iets actiefs, creatiefs, 
of een spel doen. De ochtend sluiten wij af met een paar 
liederen uit de oude doos.
Het jaar 2019 ligt al weer achter ons en dit hebben wij af-
gesloten met een heerlijke brunch wat erg gezellig was. 
In het jaar 2020 zijn wij weer met volle moed begonnen.
Wat gaan wij de komende tijd weer doen:
Sjoelen, knutselen (boekje), verhalen bingo, met de kin-
deropvang iets actiefs doen, puzzelen, spelletjes en een 
ketting maken.
Kom eens een keertje een kijkje nemen, u bent van harte 
welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Albertje Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978

Mondiaal probleem
‘Gisteren heb ik ontdekt wat het allerbeste werkt tegen 
het meest bekende probleem van de mensheid,’ kopt 
Loesje.
Nu vraag ik mij af wat dat probleem is. 
Voor iedereen zijn er andere problemen, de één kampt 
met overgewicht, de ander met ondervoeding, de één 
heeft geen dak boven z’n hoofd, een ander weet niet 
eens hoeveel onroerend hij heeft. De één bulkt van het 
geld, een ander weet niet meer hoe hij nog langer de 
eindjes aan elkaar moet knopen. 
Maar het probleem van de hele mensheid is deze aarde. 
Onze moeder die ons voedt, warm houdt, water om te 
leven en lucht om in te ademen geeft.
Moeder heeft het momenteel zwaar. 
Haar grond wordt uitgemergeld en haar lucht verstikt. 
Haar zee zit vol plastic en haar besneeuwde toppen ver-
grijzen door rook en roet van een brandend werelddeel. 
En nu vraag ik mij af wat Loesje gisteren ontdekt heb. 
Deze verslechtering van het klimaat is toch niet zomaar 
op te lossen, zolang de mensheid roofbouw blijft plegen? 
Je redt de aarde niet zomaar ineens, zolang multinatio-
nals de trend zetten. 
Toch blijf ik geloven dat alle kleine beetjes helpen. Als 
iedereen wat bewuster werkt aan een betere wereld met 
respect voor moeder aarde en alle mensen om je heen, 
kan het wel.

© Gerdina  www.gerdina.nl

Nieuw jaar – nieuw geluid
Vrouwenkamerkoor “Hera” o.l.v. Ragna Wissink brengt 26 
januari in de Hervormde Kerk van Blijdenstein een prach-
tig programma ten gehore onder de titel “Fear thou not”. 
Vrouwenkamerkoor ‘Hera” is een in 2019 opgericht semi-
professioneel vrouwenkoor uit Zwolle bestaande uit 12 
zangeressen.  Het koor staat o.l.v. Raghna Wissink.
“Fear thou not” is een intiem en intens concertpro-
gramma, waarbij de titel rechtstreeks verwijst naar twee 
composities: De intense en contrastrijke compositie van 
Jansson op tekst uit Jesaja 41 “Fear thou not, for I am 
with thee, en een intiem werk van de Zweedse compo-
niste Rehnqvist “ Wees niet bang voor het donker, want 
daar rust het licht”. Verder wordt het zangerige Gregori-
aans afgewisseld met moderne harmonieën uit Letland 
en de aangename lyriek Gjeilo met een verend Laudate 
”Looft de Heer” van de Vlaamse componist Rudi Tas. 
Het concert eindigt met een parel uit het vrouwenkoor re-
pertoire: De lyrische en tegelijk energieke mis van de Franse 
componist André Caplet is een uitgebalanceerd meesterwerk!
Na afloop van het concert is er de mogelijkheid om samen 
na te genieten, onder het genot van een drankje, dit wordt 
verzorgd door de Stichting  “ Vrienden van Blijdenstein ”.
Aanvang concert 15.30 uur. Toegangsprijs 10 euro (con-
tant). Kaarten zijn te reserveren via joke.vd.veen@home.nl 



REALI
TEIT

“Kerk zonder 
Drempel” 
viering

Zondag 26 januari 
2020      

Met veel live 
muziek van: 

Aanvang 10:00 uur
met koffie,

start viering om 10:30

Gereformeerde Kerk te Berghuizen, Berghuizen 20, 7961 LT, Ruinerwold

Goede Voornemens?



Jaarvergadering 
Vrouwen van Nu
De voorzitter Alida Rooze-ten Oever heet iedereen harte-
lijk welkom en wenst allen een gezond Nieuwjaar en dat 
we er met elkaar een mooi jaar van maken! Een bijzon-
der woord van welkom voor onze gastspreker voor deze 
avond de heer v.d. Zee van de Stichting Ambulance Wens.
Stichting Ambulance Wens: Dhr. V.d.Zee vertelt aan de 
hand van beelden hoe de stichting is ontstaan. De ambu-
lancechauffeur Kees vervoerde in 2007 een ernstig zieke 
zeeman. Onderweg naar het ziekenhuis maakten ze een 
omweg via het Vlaardings havenhoofd. Diep geroerd door 
het intense geluk dat de zieke hierdoor beleefde regelde 
hij een rondvaart voor hem door het Rotterdamse haven-
gebied. Hij leende een ambulance voor het vervoer. En hij 
dacht dat er veel meer laatste levenswensen konden ver-
vuld! Nog geen 2 mnd. later was de Stichting Ambulance 
Wens een feit. Inmiddels worden er iedere dag meerdere 
wensen vervuld en zijn er wel ruim 200 goed opgeleide 
vrijwilligers; 7 ambulances en een eigen pand met 2 be-
taalde medewerkers en zijn er al 13760 wensen vervuld! 
Iedere patiënt krijgt een beer als aandenken! 
Stichting Ambulance Wens vervult de wensen van men-
sen die lijden aan een ongeneeslijke ziekt en niet lang 
meer te leven hebben! Het gaat soms om hele kleine 
dingen die voor een terminaal zieke patiënt  belangrijk 
zijn maar niet meer mogelijk doordat zij/hij niet meer 
mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan 
worden. Elke wens is welkom of hij nu groot of klein is en 
bedoeld voor een oudere, volwassene of kind. Alle wen-
sen worden gratis vervuld door heel Europa. Een wens 
indienen kan door het invullen van een intakeformulier 
op de website Stichting Ambulance Wens. Stichting 
Ambulance Wens doet dit gratis maar dit kan niet zonder 
giften van talloze mensen, ’verenigingen en bedrijven!     
Naamsbekendheid is hierbij erg belangrijk! 
Voorstel nieuw goed doel: Stichting Ambulance Wens

In de pauze verkoopt dhr v.d. Zee kleurboeken en daar-
na laat hij een aantal wensen van mensen op beeld zien!  
Een erg interessante lezing die geboeid werd gevolgd. De 
voorzitter bedankt hem vergezeld van een attent
Contributie: volgen jaar 2021 €54,50
Bestuursverkiezing:  Na 5jaar en niet herkiesbaar Jantje 
Everts-Trip. Anneke Runhart-Koopman wordt voor haar 
gekozen! Geesje Timmerman-Nijhoving atredend haar 
functie wordt met 1 jaar verlengd!
Huldiging jubilarissen: 55 jaar mevr. Roelie Knippels-Dol-
dersum; 50 jaar mevr.Lucia Kleene-Thies, mevr Henny 
v.d. Linde-Doosje, mevr. Gré Huizenga-Leungs, mevr. Alie 
Slomp-Kloeze; 25 jaar mevr. Jannie de Vries-Lantinga, 
mevr. Alie Benak-Slagter

Afscheid Jantje Everts-Trip
Bij binnenkomst hebben de leden haar een bloem gege-
ven wat samen een prachtig boeket werd! De voorzitter 
bedankte haar voor haar inzet binnen het bestuur deze 
5 jaar en overhandigde haar een ingelijste handlettering 
en een vaas met het logo en een boeket bloemen. Het 
bestuur deed een stukje met een refrein die de zaal kon 
meezingen!

Jantje bedankte iedereen en deelde mee dat ze om 
gezondheidsredenen eerder stopt! Ze wenste Anneke in 
het bestuur veel succes en hoopte dat ze weer veel in de 
zaal aanwezig mag zijn
Rondvraag Geesje v.d Berg deelt mee dat de agrarische 
dag dit jaar in Echten 24 februari 2020 is Nadere infor-
matie volgt op de volgende uitnodiging
Sluiting: De voorzitter Alida Rooze- ten Oever wenst 
iedereen een wel thuis!
Volgende vergadering: maandag 24februari 2020 met de 
culturele commissie!

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.

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  De 
Losse Flodder te Ruinerwold d.d.  09-01-2020

Poule A
1 Alfred Vrieling      283 
2  Johnny Ringeling / Gert  

Dunning  / Anne Jan Dunning 276
3 Johan Nijboer 274
4 Johan Klok 273

Poule B
1  Henri Jans 277 
2 Luuk Nijmeijer 275
3 Gerrit Figeland  268
4 Leffert Klok 261
5 Jan de Vries 259

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  De 
Losse Flodder te Ruinerwold d.d.  16-01-2020

Poule A
1 Johnny Ringeling           289 
2 Alfred Vrieling         284           
3 Johan Nijboer  280
4 Anne Jan Dunning / Johan Klok 269
5 Gert Dunning 268

Poule B
1  Leffert Klok 263 
2 Lars Luten 262
3 Henri Jans  261

Oud ijzer actie
Zaterdag 8 februari 2020 organiseert belangenvereniging 
Oosteinde,  de ouderraad van basisschool de Wezeboom 
en de Speeltuinvereniging een oud ijzer actie. 
Het doel van deze actie is om geld in te zamelen voor 
bestaande of nieuwe initiatieven in Oosteinde.  
In de voorgaande 3 jaren hebben we de volgende goede 
doelen ondersteund vanuit de oud ijzer actie:
- bijdrage voor het realiseren van het kunstgrasveld bij 

de school
- het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen voor de 

speeltuinvereniging
- de jaarlijkse wandeling van de “Vrouwen van Nu 

Drenthe” georganiseerd door de Vrouwen van Nu uit 
Oosteinde.

- bijdrage voor een kunstkerstboom voor de Vrouwen 
van Nu. 

Wilt u als vereniging, organisatie of privé persoon iets 
organiseren wat in het belang van Oosteinde is, dan kunt 
u een aanvraag bij de Belangenvereniging indienen. De 
Belangenvereniging beoordeelt of zij dan bij wil dragen 
in de kosten voor dat initiatief.

Wat is de bedoeling:
Vanaf 9.00 tot 14.00 uur kunt u zaterdag 8 februari 2020, 
het oud ijzer e.d. inleveren bij de Wezeboom. Op deze 
dag is de Schoolstraat tijdelijk even éénrichtingsverkeer. 
Inrijden vanaf de Wolddijk. Naast oud ijzer kunnen elek-
trische apparaten (alles waar een stekker aanzit) ook 
ingeleverd worden.

Wat kunt u allemaal bij ons inleveren:
fietsen, wasmachines, elektrische gereedschappen, 
oude TV, elektrische apparaten, kabels, cv ketels, accu’s, 
ijzer  messing, koper, zink, lood, aluminium, rvs, koelkas-
ten, diepvriezers

Wilt u graag dat wij het oud ijzer e.d. bij u op komen 
halen. Dan kunt u ons bellen op de volgende telefoon-
nummers:  Joost Kaper 06-54647703 of Edwin Weide 06 
– 23792329
Of u kunt een mail sturen naar het volgende mailadres 
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com
Hopende u te zien op zaterdag 8 februari 2020. 



Wat doet je bedrijf precies?
Marc Emmink Catering doet alles op het gebied 
van catering en events. Wij verzorgen o.a. lunch bij 
bedrijven, buffetten en hapjes schalen voor parti-
culieren tot compleet verzorgde feesten. Daarnaast 
hebben wij vorig jaar Opoe’s Erfenis overgenomen. 

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels?
Het bedrijf bestaat sinds 2007.

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf 
en wat is jouw functie?
Er werken op dit moment 3 parttimers bij mij en 
daarnaast maak ik veel gebruik van oproepkrach-
ten. Naast dat ik eigenaar ben werk ik zelf veel mee 
op de werkvloer. 

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben geboren en getogen in Ruinerwold en woon 
samen met mijn vriendin. Daarnaast voetbal ik nog 
en zit in het bestuur van de voetbalvereniging.

Wat vind je het leukste aan je werk?
Elke dag weer mooie en smakelijke gerechten 
maken voor de klanten en steeds op zoek zijn naar 
nieuwe producten en trends in mijn vak.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold 
Onderneemt en waarom ben je lid gewor-
den?
Volgens mij ben ik in 2011 lid geworden voor met 
name het netwerk binnen Ruinerwold Onderneemt 
en omdat het bijdraagt aan een goed ondernemers-
klimaat in Ruinerwold.

Wat vind je positief aan Ruinerwold On-
derneemt?
De avonden die georganiseerd worden met de di-
verse thema’s en hoe zij Ruinerwold vertegenwoor-
digen binnen o.a. de gemeente.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold?
Ruinerwold blijft een gezellig dorp waar veel te 
doen is. 

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Marc Emmink Catering & Events / Opoe’s Erfenis
Naam: Marc Emmink

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
Ik zie nog steeds groei in mijn bedrijf en ik verwacht 
dat dit de komende jaren ook nog wel zal door 
gaan. Wat betreft Opoe’s Erfenis zal de basis de 
komende tijd hetzelfde zijn, we blijven dus vooral 
online brood verkopen. Daarnaast zullen we de 
streekproducten waar de winkel om bekend stond 
blijven aanbieden, evenals snoepgoed. Ook wil-
len we wat extra brood op voorraad leggen voor 
mensen die last-minute beslissen en gaan we vers 
gebak aanbieden in de winkel. Verse kaas verkopen 
behoort tevens tot de plannen. Dus er komen zeker 
wat positieve veranderingen aan, maar de sfeer, 
uitstraling en beleving van het winkeltje gaan niet 
verloren wat mij betreft.

 

 

                                               

          
                           Uitnodiging voor de inspiratiemiddag: ‘Versterken en verbinden’ 

            op zaterdag 7 maart 2020 in Buitencentrum De Poort in Ruinen, aanvang 12.30 uur. 

Georganiseerd door de Vrouwen van Nu De Wolden en bestemd voor álle vrouwen in De Wolden. Dus niet 
alleen voor leden, maar bijvoorbeeld ook voor zussen , buurvrouwen of vriendinnen. 
Voor € 12,50 all-in p.p. neem je deel aan 2 workshops en krijg je koffie/thee met wat lekkers, borrel-hapjes 
en -drankjes. De aanmelding is definitief als er betaald is op bankrekening NL40RABO0144747391 ten 
name van C.A. Ten Wolde.   

Heb je belangstelling, geef je snel op via de mail vrouwenvannudewolden@gmail.com of  telefonisch,  
Alida Rooze 06- 40808797 of Lammy Stevens    06-13615656         

Geef daarbij je voorkeur aan, voor 3 van de onderstaande workshops en/of lezingen: 

- Een zang- en ritmeworkshop bij Rosemary de Souza. “Want bewegen en samen zingen is gaaf”, 
zegt Rosemary (www.rosemarydesouza.nl). 

- Luisteren naar Manon Overdijk, die vertelt over de zorgformule Knarrenhof, een woonconcept 
voor senioren. Eigentijds noaberschap! (www.knarrenhof.nl). 

- Kobie Kijk in de Vegte leest voor uit eigen werk: “De inspiratie voor mijn verhalen komt voort uit 
het ‘gewone leven’, mijn gezin of dingen die ik meegemaakt heb of hoe ik tegen bepaalde zaken 
aankijk.” 

- Heb je een kast vol kleding en niets om aan te trekken? Weten wat bij je past is heel belangrijk. 
Goede kleding ondersteunt je persoonlijkheid. Kom naar de workshop van Elsbeth Kruidhof en 
laat je vertellen hoe je je zelfvertrouwen kunt kleuren (www.kleurenstijlbewust.nl) 

- Sietske Osinga van praktijk “De helpende Hand” werkt vanuit haar hart.  In haar praktijk biedt ze 
begeleiding bij chronische pijnklachten, langdurige stress, slaapstoornissen en oververmoeidheid. 
(www.praktijkdehelpendehand.nl). 

- Je kunt ook creatief aan de slag bij Femke Anne Kaldenberg (www.femke-anne.nl). Zij laat zien 
wat je met handlettering kunt doen. Vrolijke, verschillende letters zorgen voor een grappige kaart. 

- Vind je het leuk om op een bijzondere manier contact te leggen met andere vrouwen uit De 
Wolden?           Kom dan speeddaten o.l.v. Rianne Hakkers. Op een speelse manier leer je snel en 
vlot contact leggen. Rianne is voorzitter van de Vrouwen van Nu afdeling Linde. 

- Korie Homan vertelt over haar ervaringen als topsporter en de hindernissen die ze daarbij 
tegenkwam.  Ze deed als rolstoeltennister mee aan de Paralympische Spelen in Peking in 2008. 
Korie is nu dierenarts. 

NB: Voor het aantal deelnemers per workshop geldt 'vol is vol', vandaar 3 keuzes, waarvan 2 worden toegewezen.         

   Wij zien jullie graag op 7 Maart.    Namens Vr.v.Nu Ruinerwold Alida en Lammy 
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Zangvereniging Spotlights 
zingt 25 jaar met elkaar
Dit jubileum wordt gevierd op zaterdag 21 maart 2020 met 
een gevarieerd muzikaal op treden.
Het programma bestaat uit Nederlands- en Engelstalige 
liederen en het merendeel van het  muzikale programma 
wordt vier- of meer stemmig gezongen.
Het thema van deze avond is: DIVERSITY
Want, we zijn allemaal verschillend maar toch zo gelijk en 
ieder beleeft muziek op zijn/haar manier en heeft er zijn/
haar eigen gevoel en herinneringen bij. Wij als koor pro-
beren iedereen met onze verschillende muziekstukken te 
bereiken, vandaar het thema DIVERSITY (DIVERSITEIT).
Ook zetten we onze jubilarissen in het zonnetje. Er zijn 7 
leden die al 25 jaar meezingen en 2 leden die 12 ½ jaar mee-
zingen. Onze feestavond wordt aangevuld met het optreden 
van de cabaretgroep BOERENBLOND. Wie kent ze niet? Wat 
zullen ze ons brengen? Al met al wordt het een muzikale en 
fijne avond. We hopen dat u gaat genieten van de muziek en 
met een glimlach en een goed gevoel naar huis zal gaan!
Locatie : Dorpshuis Buddingehof
Entree : 10 Euro

Donkere dagen dagen  uit
Ik ben dag. Zo noem ik mij, gewoon dag. Aan mijn lijf geen 
polonaise.  Ik ga fier en frank het leven door. Daarom houd 
ik niet van frutsels. Men mag over mij niet spreken als de dag 
of een dag. Ik kom elke dag weer. Ik leef in meervoud.  Mijn 
handtekening onder een bericht is dagen.
Vanmorgen werd ik voor de zoveelste keer wakker. Wat was 
het nog donker en wat was het nog stil. Ik zag nauwelijks een 
lichtje. Ver weg hoorde ik in mijn hoofd een kleine zoem. Heel 
zwakjes en dat gaf mij veel genoegen. Wat is het fijn om een 
dag goed te beginnen, dacht ik.  Mensen geven het begin vaak 
een naam. Overal hoor ik vandaag mensen spreken over “de 
donkere dagen”. Met name voor kerst was dat voor mij om 
niet aan te horen! De lichtjes werden toen aangestoken. Ik 
als dag tastte daardoor volkomen in het duister. Met oud en 
nieuw werd het zelfs nog erger. Wat een vuurwerk en wat een 
lawaai. Ik stopte dan ook mijn oren toe zoals een moeder, die 
haar kinderen toedekt, wanneer ze naar bed gaan. Ik dacht 
aan de dieren en de kleintjes, die bang zijn voor geweld. Ik 
zag weer die oude opa bij de carbid van de jeugd en wat zei 
hij? “Ach, dit deden wij vroeger ook”. Ik kon wel schreeuwen 
van de pijn, maar ik was verstandig en dacht: ach, deze oude 
man is in zijn leven geen centimeter groter geworden. Helaas, 
jammer, maar waar. 
Ik kom elke dag opnieuw tevoorschijn en dan ben ik er tot in de 
late uurtjes van de avond. Ik moet toegeven: de eerste donkere 
uurtjes vind ik best prettig. Dat zijn immers de mooiste mo-
menten van de dag. Aan het begin van elke dag ontstaat bij mij 
altijd verlangen. Mens noch dier heeft ooit zo vaak dat verlan-
gen meegemaakt als mijn persoon. Het is een verlangen naar 
de avond, die rust brengt. Ik verlang niet naar de zomer met 

Van F-16 naar MQ-9 Reaper
In 20121 houd het vliegen met de F-16 vanaf de vliegbasis 
Leeuwarden op. Het ‘’restant’’ v/d vliegtuigen die er dan nog 
zijn worden overgeheveld naar vliegbasis Volkel om daar nog 
tot ongeveer 2024/2025 door te vliegen, daarna houd het hier 
ook op waarmee een einde komt aan het tijdperk F-16. Ook 
worden er enkele toestellen ‘’ontmanteld’’ en verschroot. 
Echter zullen er ook een aantal worden verkocht aan…..? 
Nederland had ongeveer 220 toestellen waarmee vanaf 1979 
diverse missies werden uitgevoerd overal ter wereld. Eind vo-
rig jaar kwam de eerste opvolger, de F35, aan op de vliegba-
sis. Geleidelijk aan komt er ongeveer elke maand een nieuw 
toestel bij wat leid tot een totaal van 17. De regering heeft er 
in eerste instantie 34 aangeschafd, 17 voor Leeuwarden en 17 
voor Volkel. Later is er nog een aankoop gedaan van nog eens 
12 toestellen. In totaal beschikt ons land over enkele jaren 
over 46 toestellen v/h type F-35 Lightning 2. Het type F-35 
is tevens het laatste bemande vliegtuig wat is aangekocht. 
Als de F-35 ooit vervangen gaat worden dan zal dit door 
onbemande vliegtuigen zijn de zgn “drone s”. Vooruitlopend 
hierop zijn er naast de aankoop v/d F-35 ook 4 onbemande 
toestellen aangeschaft, de MQ-9 Reaper. Een gigantisch ap-
paraat van 11 bij 20 meter!! Aangezien de F-16 dus ophoud te 
bestaan op Leeuwarden komt ook mijn functie als monteur 
te vervallen en ben ik na een selectieprocedure aangenomen 
om het onderhoud te gaan uitvoeren voor dit gloednieuwe 
hypermoderne “speeltje”. Een onbemand toestel als deze is 
binnen de Luchtmacht iets geheel nieuws en ontwikkelingen 
voor een nieuw op te richten squadron staat dus nog in de 
kinderschoenen. O.a ik mag dus mee gaan denken hoe dit in 
te vullen, een  mooie kans om je creativiteit te tonen. Eerst zal 
er een intensieve opleiding volgen in de staat New York van in 
totaal ongeveer een half jaar. De bedoeling is dat je opgeleid 
gaat worden tot een, wat ze hier zeggen, superspecialist. Alle 
facetten van a tot z v/h toestel moet je onder de knie zien te 
krijgen zodat je de hele MQ-9 alleen kunt afhandelen. Het 
besturen van deze machine zit hier niet bij inbegrepen. Een 
van de vele onderdelen is een camera die vanaf 15 km hoogte 
exact kan waarnemen hoeveel passagiers er zich bevinden 
op een schip, een knap staaltje techniek zou ik zeggen. Maar 
voorlopig nog ff sleutelen aan de oude vertrouwde F16 voor-
dat ik een carriere van dik 20 jaar afsluit in ‘’mijn hangaar”.

Aldus de zwervende Patrijs     

zijn hitte of naar de winter met zijn kou. Ik verlang helemaal 
niet naar de kerst met al die knetterende verlichting. Ik zeg: 
zoiets bedenken mensen zolang er voor hen leven is. Nee, mijn 
humeur daagt mij elke ochtend op zijn wijze uit. Het roept iets 
wakker. Ik voel: jij bent vandaag de levensbron van mens en 
dier, want als dag gaat ontbreken, is leven voorbij. Mijn licht is 
de levensstraal, die tel voor tel, minuut voor minuut, uur voor 
uur, leven trekt. De woorden: Licht als dage raad staat voor 
mijn oog te gloren van wie Hem toebehoren( ps.97:6) zijn mij 
als dag zeer dierbaar. Het begin van elke dag (donker of niet) 
daagt mij al dagenlang uit tot leven! Ik ben dankbaar, dat ik 
dag ben.              S.G.


