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Debatavond – Speeddaten met de 
raad!
13 Maart is de speeddateavond met de gemeen-
teraad! Jongeren kunnen op deze avond erachter 
komen wie hun lover of loser is van de raad, delen 
jullie dezelfde ideeën of zijn jullie het totaal niet met 
elkaar eens? Dit is de kans om recht in hun gezicht 
te zeggen wat je nou écht vindt van jouw omgeving! 

Wat kan je verwachten? 
Speeddaten, like-dislike en 1 vs 1 battles… Doe dit 
onder het genot van een lekkere borrel in Uitgaans-
centrum De Klok in Ruinerwold vanaf 19.30 uur tot 
ongeveer  21.00. 

PS: Vervoer is geen issue, carpoolen met een raads-
lid uit je omgeving wordt voor je gehosseld. Laat het 
ons weten via social media of de email!

 JRDeWolden

 Jongerenraad De Wolden

 info@jongerenraaddewolden.nl

Volgend nummer 
verschijnt 
21 maart

Kopij inleveren voor vrijdag 16 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Gien woorden 
Soms staoj mit een mond vol taanden
of schöt der een brok in oen keel
laot ’t olde zeer nou mar verzaanden

Soms stao’k mit mien mond vol taanden
zeg ik meer mit enkelt mien haanden
a’k zachies oen scholder streel

Soms stao’k mit mien mond vol taanden
en schöt der een brok in mien keel

© Gerdina, www.gerdina.nl

Opfrissen verkeers-
kennis voor 60 plussers
De veranderingen in het verkeer gaan snel. Het is 
daarom goed om de kennis op dit gebied te testen. 
VVN De Wolden en VVN Hoogeveen houden op 10 
april a.s. in Ruinerwold en op 19 april a.s. in Hooge-

veen weer een rijvaardigheidsdag. De deelnemers 
moeten 60 jaar of ouder zijn en inwoner van de 
gemeente De Wolden, Hoogeveen of Meppel zijn. 
Op deze dag wordt er ook een rit in uw eigen auto 
gemaakt, onder begeleiding van een erkende rijin-
structeur. U krijgt advies over uw rijgedrag zonder 
dat dit consequenties heeft voor het rijbewijs. 
Daarnaast kunt u uw gezichts- en gehoorvermogen 
testen. Tevens is er een reactie test voor de deel-
nemers en krijgt u een lunch aangeboden. Voor dit 
alles wordt een bijdrage gevraagd. Voor inlichtingen 
en opgave, vóór 23 maart a.s., kunt u mailen of bel-
len naar: maryhenk51@gmail.com of VVNDeWol-
den@gmail.com of 0522-481630.



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

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 11 maart 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. De Haan, 
15.30 uur ds. Sollie
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv. ds. A. Donker-Kremer

Kerkdiensten 14 maart 2018 biddag  
Hervormde Kapelgemeente
19.30 uur Ds. J. Bakker 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis

Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. P.K. Meijer 

Kerkdiensten 18 maart 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. B.H. Steenwijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J. Mulderij
19.00 uur evangelist Frans Verkade(vesper)
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Dunnewind 
15.30 uur ds. R.W.J. van Ommen

 ➜ * 7 maart Koersbal 55+, aanvang 09.30 uur 
Buddingehof

 ➜ * 7 maart Ledenvergadering Tuinkring, 
aanvang 19.30 uur Buddingehof

 ➜ * 8 maart Café KWIS, aanvang 20.00 uur café 
de Kastelein

 ➜ * 10 maart Uitvoering UDI, aanvang 14.00 uur 
café Centraal

 ➜ * 10 maart Uitvoering UDI, aanvang 20.00 uur 
café Centraal

 ➜ * 10 maart Inleveren snoeihout  
09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 
uur Karstenhoeve

 ➜ * 11 maart Live muziek “Take 7” v.a. 15.30 uur 
Buddingehof

 ➜ * 12 maart Buurtkamer, actief met 
kinderopvang van 09.00 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ * 13 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜ * 13 maart Klaverjassen, aanvang 20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ * 13 maart Debatavond met raadsleden, 
georganiseerd  door de 
Jongerenraad, aanvang 19.30 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ * 14 maart Modeshow “ de Smederije” aanvang 
19.30 uur Buddingehof

 ➜ * 17 maart Kroeg tot Kroegloop, aanvang 16.00 
uur café de Kastelein



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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



1. Stel Uw bedrijf voor?
Wij zijn Taxi Huisman. Een Taxi- en Touringcar 
bedrijf die hoofdzakelijk aan horeca- en weekend-
vervoer doet. Wij zijn een bedrijf die tegemoet wil 
komen in alle wensen van onze klanten, van het 
verzorgen van hapjes en drankjes in onze vervoers-
middelen tot en met het verzorgen van het feestje 
met de juiste muziek tijdens uw rit. U kunt bij ons 
terecht voor vlot en discreet airportvervoer maar 
ook voor een uitbundige rit in ons rijdend feestcafé.

2. Hoelang bent U al werkzaam binnen dit 
bedrijf en hoelang bestaat het bedrijf?

Het bedrijf Taxi Huisman bestaat sinds 1 januari 
2012. Dat is dus inmiddels 6 jaar. Ikzelf ben inmid-
dels ruim 1,5 jaar werkzaam binnen Taxi Huisman.

3. Hoeveel mensen werken er in Uw be-
drijf?

Er werken 10 vaste gezichten in ons bedrijf met nog 
5 chauffeurs die op invalbasis werken. 

4. Wat is de voornaamste taak van Uw 
bedrijf?

Het vervoeren en verzorgen van personen van punt 
A naar punt B.

5. Wat vindt U het leukst en wat vindt U 
het minst leuk aan Uw werk?

Het leukste vind ik de afwisseling in mijn werk. Geen 
week is hetzelfde. Minder leuke kant is dat je altijd aan 
het werk bent in de late uren en dat je nooit van tevo-
ren weet wat voor weekend het precies zal worden.

6. Heeft U een leuke anekdote?
Ik heb zelf eerder altijd in de Horeca gewerkt. Ik was 
bedrijfsleidster bij een horecagelegenheid in Meppel. 
Hier heb ik geleerd stipt te zijn en te werken volgens 
een bepaald protocol. Wel buiten de box denken op de 
momenten dat het moet, maar vrijwel altijd volgens 
een vast stramien begon de week en zo liep hij ook 
weer af. Ik moest een behoorlijke ommezwaai ma-
ken in deze taxibranche. Je kon zomaar opgeroepen 
worden en je wist eigenlijk nooit van tevoren waar je 
nou precies aan toe bent als het weekend begint. Ik 
vind het mooi om te zien dat ik als persoon zijnde ook 
veranderd ben. Niet alleen het ritme van mijn werk-
week is veranderd, maar de manier waarop ik tegen 
problemen aan kijk of beter gezegd, juist een stuk 

beter en rustiger hiermee om kan gaan, is voor een 
groot deel te danken aan het bedrijf Taxi Huisman en 
de directe persoon achter dit bedrijf, Jacco Huisman. 
Ik doe met veel plezier de werkzaamheden binnen Taxi 
Huisman en ik word dan ook heel erg blij van klanten 
die aangeven dat wij niet in problemen denken, maar 
in oplossingen. Op deze manier sluit mijn persoonlijke 
gevoel perfect aan op ons zakelijk gevoel.  

7. Wat is Uw hobby?
Mijn hobby is het bezig zijn met kleding en mode. 
Ik ben dan ook nu bezig met het opzetten van een 
kinderkleding webshop. 

8. Wat zou U graag erbij hebben in  
Ruinerwold?

Ik zou wel graag een drogisterij en/of kledingwinkel 
willen zien in Ruinerwold. Ik denk dat het Ruinerwold 
iets extra’s te bieden heeft als het zichzelf kan voor-
zien in de meeste behoeftes. Naast de supermarkt, de 
drie gevestigde cafés en cafetaria, bloemist en kapper 
is hier niet veel en zal je toch naar bijvoorbeeld Mep-
pel moeten gaan. Daarnaast denk ik dat het voor het 
toerisme in dit gebied ook goed zal zijn.

9. Hoe ziet U de toekomst?
Ik voorzie een toekomst met daarin ons bedrijf, 
wellicht meer gespecialiseerd op een bepaald type 
vervoer. In de toekomst hopen wij op een huis 
waarbij we zowel het taxibedrijf als ons reclamebe-
drijf kunnen vestigen. Daarnaast hoop ik natuurlijk 
dat mijn webshop van de grond komt en goed zal 
verlopen. Ons tweede kind is onderweg en vanuit 
ons als gezin zijnde, voorzie ik een toekomst met 
daarin veel ruimte voor plezier, liefde en samenzijn. 
Dat is toch wel hetgeen waar het om draait. 

10. Aan wie geeft U de pen door?
Ik geef de pen door aan Niels Huisman Autobedrijf. 
Ik vind dat hij ontzettend goed gegroeid is, in de kor-
te tijd dat hij ondernemer is en daarom lijkt het mij 
wel leuk dat hij iets kan vertellen over zijn bedrijf.

11. Wilt U nog wat toevoegen?
Ik vond het ontzettend leuk om te mogen vertellen 
over ons bedrijf en ik hoop dat door mijn schrijven 
mensen wellicht nog beter geïnformeerd zijn over 
wat we doen en vooral wie wij zijn. 

geeft de pen door



       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! 

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.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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:

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

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



Kroeg-tot-kroeg
Al vele jaren een begrip in deze regio de Kroeg tot 
Kroegloop. 
Dit jaar lopen wij van Ruinerwold naar Ruinen.

Aan de kroegloop is altijd een goed doel gekoppeld.
Dit jaar lopen wij voor:
 
STICHTING CYSTIC FIBROSIS
In de volksmond taaislijmziekte genoemd.
 
De mensen met deze ziekte kunnen slechts mond-
jesmaat een inspanning leveren.
Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat het da-
gelijkse leven voor deze “patiënten” iets dragelijker 
wordt.

Wat gebeurt er met het geld. 
In Ruinerwold woont een jongedame met deze 
vreselijke ziekte. Van de opbrengst wordt een elek-
trische fiets gekocht. Dit zal haar mogelijkheden 
enorm vergroten.
 
De rest van het ingezamelde geld gaat naar de 
Stichting CYSTIC Fibrosis 
    Dus komt allen!!!
 
Inschrijven via www.inschrijven.nl 
www.kroegloop.nl 

 Met vriendelijke groet,
 
organisatie Kroeg tot Kroegloop
Henk, Henk, Henk, Levert

Jaarvergadering tuinkring 
De Tuinkring Ruinerwold houdt op woensdag 7 maart 
2018 om 19.30 uur haar jaarlijkse ledenvergadering 
in Dorpshuis ‘De Buddingehof’. Aansluitend aan de 
vergadering wordt erom ongeveer 20.30 uur een 
presentatie gehouden door Dhr. Peter van ’t Rood 
over Bodemleven, het thema voor 2018. Peter is 
voorzitter van ‘Groei en Bloei’ afdeling Meppel. 
Voor deze lezing zijn ook niet-leden en 
belangstellenden van harte welkom. 

Culturele Avond 
Vrouwen van Nu 
Maar liefst 63 vrouwen woonden de jaarlijkse avond 
van de Culturele Commissie van de Vrouwen van Nu 
bij op 22 februari bij restaurant De Klok. Johan Klok 
had de grote zaal veranderd in een knusse filmzaal 
en alvorens de vrouwen naar de film gingen kijken 
genoten ze van een kopje koffie met een Tim Tam 
biscuitje uit Nieuw-Zeeland waar het verhaal zich 
afspeelt. De zaal was versierd met bruidsjurken van 
vroeger en nu. 
 
Deze avond werd de film ‘Bride Flight’ van Ben 
Sombogaart naar de roman ‘Bruidsvlucht’ van 
Marieke van der Pol uit 2008 vertoond. Ilse de Lange 
zingt het titelnummer ‘Miracle’. De hoofdrollen 
worden vertolkt door Waldemar Torenstra, Anna 
Drijver, Elise Schaap en Karina Smulders; Rutger 
Hauer, Willeke van Ammelrooij, Pleuni Touw en 
Petra Laseur dragen ook hun steentje bij. Zij spelen 
de personages op oudere leeftijd. 
 
In 1953 wint een KLM-vliegtuig ‘The Last Great 
Air Race Londen-Christchurch’ (Nieuw-Zeeland). 
Omdat tientallen jonge vrouwen die emigreren 
ook meevliegen en op weg zijn naar hun verloofde, 
wordt deze vlucht omgedoopt in ‘Bruidsvlucht’. 
De film toont de obstakels die men tegenkwam in 
die tijd maar is ook een romantisch drama tegen 
de achtergrond van de prachtige wijngaarden in 
Nieuw-Zeeland. 
 
Men keek ademloos toe tot het einde van de film 
en genoot toen nog van een drankje en een warm 
hapje. Kortom opnieuw een geslaagde culturele 
avond. 



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

 
 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  10 maart  

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Stem op Sempre Sereno 

Sempre Sereno doet mee aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Ons doel is om geld te verdienen voor 
lichtgewicht instrumenten zodat de jeugdleden ook 
mee kunnen lopen op straat. Op deze manier hopen 
wij ons vaker te kunnen laten zien in het dorp.  
 
Stemmen kan als u lid bent van de Rabobank, van  
15 t/m 31 maart. Meer informatie over het stemmen 
ontvangt u als lid via de bank. 
 
Help Sempre Sereno aan lichtgewicht instrumenten, 
laat uw clubhart spreken en stem op ons! 

 

 

 

 

Stem op Sempre Sereno 

Sempre Sereno doet mee aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Ons doel is om geld te verdienen voor 
lichtgewicht instrumenten zodat de jeugdleden ook 
mee kunnen lopen op straat. Op deze manier hopen 
wij ons vaker te kunnen laten zien in het dorp.  
 
Stemmen kan als u lid bent van de Rabobank, van  
15 t/m 31 maart. Meer informatie over het stemmen 
ontvangt u als lid via de bank. 
 
Help Sempre Sereno aan lichtgewicht instrumenten, 
laat uw clubhart spreken en stem op ons! 

 

 

 

 



Gladheidsbestrijding
Het zout wordt nu aangevoerd van verre, ach zegt 
Jan van’t Zand ...en wuift nu zijn we van de snelle.
Het sluiten van het steunpunt van zout is geen punt, 
de aan rijtijden van het zout het is maar wat je kunt.
Het is nu al zo, is het droog en verder gewoon koud 
dan wordt er gestrooid met heel veel zout.
Is het vies en nat van sneeuw dan zijn er regels en 
voorwaarden zo dicht als het woud.
Neem dan Hoogeveen die staat op nummer één, 
daar rijden de strooiwagens heen en weer.
Hier in Ruinerwold zien wij ze niet veel meer, men 
moet hier maar denken wat men van verre haalt is 
lekker.
Maar de tijd van bestrijding loopt door net als de 
wekker.
De oplossing is voor ieder huis een container met 
een wit deksel, dan zijn wij ervan af van dat gesteg-
gel.
Het moraal van dit verhaal is van een bewoner van 
Ruinerwold...”Het zout laat ons niet koud”.
 
H.Coeling

Historische avond over 
de dubbellinten van 
Ruinerwold
In Café Oosteinde organiseren Buurvereniging 
Oosteinde en Stichting Historie van Ruinerwold op 
23 maart 2018 een historische rondgang over Rui-
nerwold. Hier kun je alles te weten komen over het 
dubbellint, het slagenlandschap in het noorden en 
het hoevenlandschap in het zuiden van Ruinerwold. 
Ruinerwoldse verhalenvertellers nemen je mee in 

Pasen bij museum-
boerderij De Karstenhoeve
Zondag 1 april (eerste paasdag) zijn er bij De Kar-
stenhoeve een aantal activiteiten in het teken van 
Pasen!

De paashaas zal al vroeg zijn wekker zetten om de 
eieren te verstoppen op het erf van De Karstenhoe-
ve. Alle kinderen die willen mogen ze dan komen 
zoeken. We beginnen allemaal tegelijkertijd om 
11.30 uur! Net als vorig jaar zullen er nu ook weer 
konijntjes zijn die je mag knuffelen. Natuurlijk kun-
nen de meegekomen ouders en grootouders onder-
tussen gezellig een kopje koffie of theedrinken op 
de deel van de boerderij.

Op het land van de familie Huizingh achter de boer-
derij zal de paasbult verrijzen. Volgens oud gebruik 
zal deze paasbult  ’s avonds om 20.30 uur worden 
aangestoken. Niet alleen worden de “demonen 
”door het vuur verdreven, het is bovenal een mooi 
schouwspel!

Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 
0522-481447.

Bedankt
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze moeder en oma Annie 
Brand Mulder Willen wij u hartelijk bedanken Dit 
heeft voor ons allen veel betekend

Ruinerwold 23-2-2018
Kinderen en kleinkinderen Brand

de geschiedenis van Ruinerwold aan de hand van 
mooie verhalen en een unieke presentatie van his-
torische foto’s. Dit alles in het gezellige en authen-
tieke Café Oosteinde, waar de tijd lijkt stil te staan. 
(Foto: Café Oosteinde, circa 1950, archief Stichting 
Historie). 
• Locatie: Café Oosteinde, Wolddijk 70
• Aanvang: 20:00 uur
• Toegang: Gratis voor iedereen



www.gbdewolden.nl

41 109

Ruinerwold, Oosteinde en Berghu	en hebben
wat te ki�en op 21 maart !

 1. Jan ten Kate
 4. Pieter Groot
 9. Gerbrand Gol
 10. Petra Haanstra

www.gbdewolden.nlwww.gbdewolden.nl

Ik zeg dœn!

 Maak kennis met deze kandidaten 
op onze website!



Poule B
1  Luuk Nijmeijer 278  
2 Ronald Lankhorst  275
3 Gerrit Figeland  273
4 Johan Nijboer 271

Uitslagen onderlinge competitie schietvereniging 
De Losse Flodder te Ruinerwold d.d. 27-02-2018

Poule A
1 Alfred Vrieling 285
2 Anne Jan Dunning    283
3 Johan Klok   281
4 Paul de Vries  277
5 Johnny Ringeling   274

Poule B
1  Johan Nijboer 272  
2 Luuk Nijmeijer 271
3 Leffert Klok 270
4 Gerrit Figeland  268
5 Ronald Lankhorst / Henri Jans 257

SV De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie schietvereniging 
De Losse Flodder te Ruinerwold d.d. 20-02-2018

Poule A
1 Johnny Ringeling 278
2 Johan Klok / Anne Jan Dunning  277
3 Alfred Vrieling  275
4 Paul de Vries  273
5 Ruud Bomert   263

Activiteiten bij café de 
Kastelein
Op donderdag 8 maart is er alweer de laatste CAFÉ 
KWIS bij Café de Kastelein. 12 teams hebben de 
afgelopen maanden meegedaan aan deze mooie 
kwis. Het was zeer spannend en donderdag is er dus 
een winnaar. Welk team zal het zijn?
KROEG tot KROEG LOOP is op zaterdag 17 maart. 
Dit jaar is de start bij de Kastelein en de finish in 
Ruinen bij de Dorpsherberg. De organisatie hoopt 
dit jaar meer dan 300 deelnemers te verwelkomen 
die gaan lopen tbv. de Stichting Cystic Fibrosis (taai-
slijmziekte).Het startschot wordt gegeven om 16.00 
uur door Yanick Mulder.
Zondag 18 maart gaan we weer een KWAK in de BAK 
toernooi organiseren en waar gestreden wordt te-
gen Café de Buren uit Meppel. Een zeer spannende 
strijd. De deelname is gratis en het begint om 14.00 
uur maar je moet je wel even opgeven of aan de 
barren of via facebook.
Op de laatste zaterdag van maart de 24e gaan we 
KLAVERJASSEN om een ½ varken kaarten en nog 
meer vleesprijzen. Dit begint om 13.00 uur en wel 
met opgave.
Dus genoeg te doen bij Café de Kastelein.

Try out nieuwe show 
circus Okidoki in 
Ruinerwold
Zondagmiddag 11 maart speelt kindercircus Oki-
doki voor de eerste keer haar nieuwste show; ‘Blue 
Forest’, in dorpshuis de Buddingehof te Ruiner-
wold. Deze voorstelling vertelt het verhaal over een 
sprookjesachtig eiland dat een onverwacht bezoek 
krijgt van gestrande reizigers . Een voorstelling over 
elkaar ontmoeten, leren kennen en samenspelen 
gegoten in een avontuurlijke circustheatervoorstel-
ling. De voorstelling begint om 13.30 uur. Na de 
pauze treedt circustheatergroep Ketu op met de 
show ‘Jailbirds’. De entree bedraagt 5 euro, inclusief 
een consumptie in de pauze. 
Voor meer informatie kijk op onze site www.kinder-
circus-okidoki.nl Reserveren bij Marie Tiggelman 
0522-482013, email: tiggel58@gmail.com 
Stichting Kindercircus Okidoki uit Meppel verzorgt 
al meer dan 20 jaar circustheaterlessen voor kin-
deren vanaf 6 jaar. Plezier, samenwerken, jezelf 
ontwikkelen staan hoog in ons vaandel. Daarnaast 
maken we kleurrijke voorstellingen – voor en door 
kinderen- waarmee we optreden in de regio. Groot 
of klein, dik of dun, verlegen of bijdehand, water-
vlug of met twee linkerhanden, iedereen is welkom 
bij onze Okidoki circusfamilie.
Stichting Kindercircus Okidoki secretariaat: De 
Bloemen 31 7943 LW Meppel contactpersoon; Marie 
Tiggelman 0522-482013 Yentl Hijmans 06 15286053 
e-mail: circus.okidoki@gmail.com website: www.
kindercircus-okidoki.nl 



Tweedehands 
KLEDING - SPEELGOED 

& BABYSPULLEN 

vrijdag 23 Maart 2018 
19.30 - 22.00 u 
Gratis entree 

KIDSBEURS

LOCATIE: 
 
 
 

Zelf een marktkraam reserveren om spullen te verkopen?  
Mail naar kidsbeursruinerwold@gmail.com  

Vol = Vol 
Vol+ Vol



Het verhaal zelf doet er in dit geval niet zo veel toe. 
Waar het om gaat is de verbondenheid die men voelt 
met de wereld waarin men groot geworden is. In de 
praktijk is dat altijd in feite maar een wereldje, maar 
het kenmerkende van de laatste eeuw is het razende 
tempo waarin dat wereldje steeds groter wordt. Het 
is nog geen halve eeuw geleden dat we zagen dat Neil 
Armstrong als eerste mens voet zette op de maan; op 
hetzelfde ogenblik dat het gebeurt zien we Suzanne 
Schulting olympisch kampioen worden met shorttrack 
schaatsen; de gigantische drijvende plastic massa’s in 
verschillende oceanen; de adembenemende schoon-
heid van koraalriffen die met afsterven bedreigd 
worden, we zien het allemaal op het scherm van de 
televisie in onze huiskamers in Ruinerwold. We gaan 
op bezoek bij familie in het andere eind van Canada, 
we sturen een mailtje naar een vriend in Australië en 
krijgen een half uurtje later al antwoord, en dat vinden 
we allemaal heel gewoon. De krijsende ellende van de 
oorlogsslachtoffers in Syrië, de rampen van aardbevin-
gen in Haïti, verhongerende kinderen in Afrika, we krij-
gen het allemaal op ons bordje en we kunnen er weinig 
of niets aan doen, zo min als aan de wereldschokkende 
gevolgen van de geldzucht van schurkachtige bankiers 
die een crisis veroorzaakten op de Amerikaanse hypo-
theekmarkt en daarmee in de rest van de wereld.

Geheimtaal
De wereld wordt steeds groter en we hebben er steeds 
minder grip op. Het gebeurt gewoon en ook al denken 
we dat het ver van ons bed is, we voelen het bewust of 
onbewust aan als bedreigend. Daarom trekken we ons 
liever terug in onze vertrouwde wereld die we tenmin-
ste een béétje kunnen overzien. Een beetje, want we 
zijn nu eenmaal wereldburgers geworden, of we willen 
of niet. Globalisering noemen we dat en eigenlijk is dat 
doodeng. Het tast onze zekerheden aan ook omdat die 
zekerheden helemaal niet zo zeker blijken te zijn. We 
trekken ons terug op onszelf en de naaste omgeving 
maar deze individualisering heeft zijn nadelen. We zijn 
immers alleen maar mens dankzij andere mensen: we 
groeien op in gezinnen en families waarin we in feite 
een voorkeursbehandeling genieten ten opzichte van 
wat we nu maar de “buitenwacht” zullen noemen. Daar 
hebben we in de loop van de tijd voortdurend en in 
toenemende mate mee te maken: met allerlei mensen, 
organisaties en instanties die ons leven en ons dage-

lijks doen en laten vaak diepgaand beïnvloeden. Om 
daarmee uit de voeten te kunnen gebruiken we dezelf-
de technieken die grote en kleine moeilijkheden heb-
ben veroorzaakt, zoals het verdwijnen van telefoongids 
en spoorboekje en in veel ruimer verband de enorme 
stromen aan informatie waar we dagelijks mee te 
maken hebben.  Mobilofoontjes, ipads, laptops zijn al-
ledaagse gebruiksvoorwerpen om in de wirwar de weg 
te kunnen vinden. “Kijkt u maar even op onze website” 
is een standaardformule maar helaas is dat voor velen, 
vooral ouderen, een soort geheimtaal. Het zijn vaak “de 
media” die de schuld krijgen ook al zijn die in feite niet 
meer dan middelen en als zodanig een onderdeel van 
de ontwikkelingen en zeker niet de oorzaak.

Zekerheden
Het is heel begrijpelijk dat hele volken de koers kwijtra-
ken in deze verwarrende tijden. Des te erger is het dat 
machthebbers de vrijheid van meningsuiting, zeg: de 
vrijheid van drukpers, niet alleen aan banden leggen 
maar zelfs zodanig manipuleren dat alleen hun wel-
gevallige berichten worden gepubliceerd. Het kleine 
beetje controle op de uitoefening van de macht wordt 
aldus de mond gesnoerd. Andersdenkenden worden 
gebrandmerkt als terroristen, als vijanden van het volk 
die ons bestaan bedreigen.  Als tegenwicht moeten we 
ons daarom niet alleen bewapenen maar vooral ook 
sterk staan in die titanenstrijd. We moeten het eigene 
verdedigen: het gaat om zijn of níet zijn. Dit aanwak-
keren van nationalistische gevoelens is des te gemak-
kelijker omdat we daar al gevoelig voor zijn. “De liefde 
tot zijn land is ieder aangeboren” vinden we terug in 
trots op sportprestaties van deelnemers uit het eigen 
land, of dat nu schaatsers zijn of voetballers (!), atleten 
of zwemmers. We juichen ‘onze’ wereldkampioenen 
toe, we pronken met andermans veren als ‘wij’ heb-
ben gewonnen. Het versterkt ons gevoel van zekerheid 
door met vlaggen te zwaaien en kleren te dragen, ons 
gezicht te schminken in de kleuren van onze favoriete 
club. Dat mag natuurlijk, ook al stelt het feitelijk niets 
voor, anders dan uitdrukking geven aan het gevoel van 
“wij horen erbij!”  Daar zijn we trots op en wat is daar-
tegen zo lang het niet ontaardt in “eigen volk eerst”  
Nou ja, juich dan straks maar voor de Belgen bij het 
wereldkampioenschap voetbal!
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Nationalisme

 “De liefde tot zijn land is ieder aangeboren” Het is een beroemde versregel uit het toneelstuk dat de dich-
ter Joost van den Vondel zo’n vier eeuwen geleden schreef over de lotgevallen van Gijsbrecht van Amstel. 
Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Floris V, graaf van Holland, die de bijnaam had 
van “der keerlen God”, wat zo veel wilde zeggen dat hij populair was bij zijn onderdanen. Dit tot ergernis 
van andere edelen, die hem daarom een kopje kleiner maakten. Een historisch voorbeeld van de strijd van 
machthebbers tegen het lagere volk, waarvan we helaas nog dagelijks talloze herhalingen beleven. Het is 
het tragische verhaal van iemand die zijn land moet ontvluchten omdat hij een andere overtuiging heeft 
dan de heersende klasse. 



Ontdek het op 13 maart tijdens de debatavond voor jongeren met de gemeenteraad. Delen jullie dezelfde ideeën of zijn jullie het totaal niet met elkaar eens? Dit is je kans om recht in hun gezicht te zeggen wat je nou écht vindt van jouw omgeving! 

Dinsdag 13 maart

Wie is jouw lover of loser van de raad? 

Speeddaten 

met de raad!

Speeddaten, like-dislike en 1 vs 1 battles: 
allemaal onder het genot van een hapje & drankje
in Uitgaanscentrum De Klok, Dijkhuizen 33, Ruinerwold
                                                     van 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden hoeft niet, je kunt gewoon binnenlopen. Tot de 13e!

!!N EE

JA!!



Coöperatief Ruinerwold 
Energie Neutraal van 
start

Een volgend doel van de werkgroep Ruinerwold 
Energie Neutraal is behaald. Het oprichten van een 
energiecoöperatie die Ruinerwold energieneutraal 
moet gaan maken. Op 21 februari ondertekenden 
vertegenwoordigers van de werkgroep bij Stotijn 
Notariaat in De Wijk de oprichtingsakte. De werk-

Presentatie studiedag
Presentatie studiedag cursisten van de 
Markiezin van Drenthe
Wie weleens een lied gezongen heeft met luitbe-
geleiding weet hoe heerlijk dat is. En wie dat nog 
nooit gedaan heeft- dat moet je een keer ervaren! 
De Markiezin organiseert daarom regelmatig stu-
diedagen voor zangers met twee musici die in deze 
muziek gespecialiseerd zijn: Sinje Kiel (zang) en Elly 
van Munster (begeleiding op luit en theorbe). 

Op 17 maart vindt er weer een studiedag plaats 
voor gevorderde amateurzangers bij de Markiezin 
in Ruinerwold. Op deze dag verdiepen wij ons in de 
liederen van de Engelse componisten John Dow-
land (1563-1626) en Henry Purcell (1659-1695). De 
dag heeft de vorm van een masterclass en om 17:30 
uur is er een openbare presentatie van de deelne-
mers in kerk Blijdenstein, Ruinerwold. De toegang is 
gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Op 1 april geeft het duo Sinje Kiel en Elly van Mun-
ster om 15 uur overigens zelf een optreden in de 
pronkkamer van de Ruinerwoldse Karstenhoeve. Zij 
brengen dan hun programma Dowland & Daphne 
met Engelse en Nederlandstalige muziek uit de 
Gouden Eeuw. Dit paasconcert is inclusief thee ar-
rangement. Reserveren hiervoor kan via markiezin-
vandrenthe@gmail.com. Home Again

Zondag 11 maart tweede ‘Kerk Zonder 
Drempel’ in Berghuizen
Na de succesvolle aftrap op zondag 28 januari staat 
op 11 maart de tweede laagdrempelige viering in de 
kerk in Berghuizen op de rol. Samen met dominee 
Anja Donker-Kremer bekijken we het verhaal van 
Ruth. Voelen we ons weleens een vreemde? Waar 
voel je je thuis? Speciaal voor deze dienst hebben 
we een live-band samengesteld, die een mix van 
moderne popmuziek en opwekking speelt. Welke 
aspecten uit het verhaal van Ruth zien we terug in 
ons dagelijks leven? Door de laagdrempelige bena-
dering is deze viering geschikt voor iedereen, zeker 
ook wanneer je de kerk niet vaak bezoekt! 

De deuren staan voor iedereen open. Om 10:00 uur 
starten we met een kop koffie, om 10:30 uur begint 
de dienst. 

groepleden vormen het nieuwe bestuur en gaan 
aan de slag met het plan van aanpak dat klaarligt.

In de afgelopen 5 jaar hebben 9 inwoners van Rui-
nerwold zich hard gemaakt voor het initiatief dat 
Ruinerwold in de toekomst energieneutraal wil ma-
ken. Ze voerden in samenwerking met Rijksuniver-
siteit Groningen een haalbaarheidsonderzoek uit. 
Op verschillende fronten is energiewinst te behalen. 
De bestuursleden willen inzetten op het toepassen 
van zonne- en windenergie, warmtepompen, led-
verlichting, het efficiënter inregelen van cv’s en het 
opwekken van duurzaam gas.

Het nieuwe bestuur gaat nu het initiatief een of-
ficieel orgaan is, inwoners nader informeren. ‘’Het 
is zaak dat we onze dorpsgenoten concreet gaan 
uitleggen wat we in de komende jaren willen berei-
ken en hoe we dat denken te gaan doen, zo vertelt 
voorzitter Pieter ten Brinke. ‘’Mensen kunnen voor 
€ 25 lid worden van de coöperatie en daarnaast 
aandelen kopen. Daarmee kunnen ze profiteren 
van kostenbesparingen die we met de gezamenlijke 
energiebesparingen bereiken. Dat vraagt natuurlijk 
meer uitleg’’. Dit voorjaar organiseert het bestuur 
een informatiebijeenkomst voor de inwoners van 
Ruinerwold.



Bridge-uitslag
Uitslag van maandag 19 februari 2018 van de 
bridgeclub Ruinerwold;

Lijn A;
1 J de Boer & R V Ommen 63,33%
2 G Lensen & L Tissingh 60,00
3 H & P Bennink 58,75
4 L Krapels & J Mansier 54,58
5 O Hobma & J Vedder 49,17
6 H Middelveldt & H Tissingh 48,75
7 R Nijland & J Schuphof 46,25
7 W Flier & W Niemer 46,25
9 S Hempen & H Kuijer 45,83
10 J Klomp & L Veen 44,17
11 J & J Scholte Albers 43,33
12 M Blaauw & K Scheper 39,58

Lijn B;
1 J Inberg & L Drost 57,22%
2 A Flier & L Stolte 56,88
3 D & M Geel 56,67

Belangenvereniging  
oosteinde
De belangenvereniging Oosteinde nodigt alle inwo-
ners van Oosteinde van harte uit voor de openbare 
bestuursvergadering op

12 maart 2018 om 20.00 uur in ons dorpshuis de 
Kolonie.

Het bestuur wil deze avond een terug koppeling 
geven op de activiteiten die in het afgelopen jaar 
zijn besproken en de acties die in 2018 uitgevoerd 
gaan worden. 

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Ingekomen stukken.
5. Aanleg fietspad langs de Koekangerweg.
6. N375, Duurzaam Veilig, oversteek Berghuizen.
7. Opzetten facebook pagina.
 • Ontmoet Oosteinde op 26 mei.
8. Pauze.
9.  Terugkoppeling bezoek delegatie B&W op 

22 januari.
10. Notulen vergadering 8 januari 2018.
11. Financiën verslag 2017.
12. Rondvraag.

Hopelijk tot ziens op 12 maart.

Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Uitnodiging voor bijwonen lezing over de ziekte van 
Lyme

 Op 21 maart komt Louis Zeegers een lezing geven 
over de ziekte van Lyme. Een tekenbeet van een 
besmette teek kan grote gevolgen hebben voor de 
gezondheid van het slachtoffer. De ziekte lijkt steeds 
vaker voor te komen. 

Om een besmetting te voorkomen is op de juiste 
manier handelen belangrijk. We willen iedereen de 
kans geven om na deze avond goed geinformeerd 
te zijn. 

Daarom nodigen we belangstellenden uit om de le-
zing bij te wonen, man, vrouw, iedereen is welkom. 

Wel even vooraf aanmelden bij Cindy Zandstra, 
E-mail: deharden.zandstra@gmail.com of tel. 
482040
Plaats; Café Oosteinde; datum; 21 maart; tijd 20.00 
uur; kosten 6 euro incl.consumpties.

4 E v’t Rood & E Wienen 55,43
5 R Morsink & A Ridderman 54,69
6 R Kleene & J de Vries 54,24
7 H & R Kuik 52,60
8 H Reinders & G Scheper 50,72
9 R Knippels & R Pijper 48,68
10 I & L vd Molen 44,51
11 T ten Heuvel & A Kreulen 43,68
12 H & H Hauwlo 42,43
13 M Vedder & H Toet 41,94
14 L Boerhof & M Brals 40,56



VVR beleeft koude 
middag in Lemelerveld
Op een wederom zonnige, maar bar koude 
zondagmiddag mocht Ruinerwold een bezoek 
aan Lemelerveld afleggen. Lemelerveld is een 
promovendus in 2L en doet het prima in de 
middenmoot. Voor Ruinerwold was het hoog 
tijd om weer eens een overwinning te boeken. 
Dit moest dan wel gebeuren zonder enkele ge-
blesseerden en afwezigen. Hier stond tegenover 
dat Robin Slomp, op zijn 18e verjaardag, zijn 
basisdebuut als spits mocht maken.
Na een prima busrit werd het schitterende 
complex van Lemelerveld aangedaan. Op gras 
spelen bleek geen optie, dus werd er uitgewe-
ken naar een enigszins verouderd kunstgrasveld 
op de vlakte. Met een temperatuur rond het 
nulpunt en een gebrek aan beschutting warm-
den beide teams zich koukleumen op. Gelukkig 
waaide het niet zo hard.

Om 14.00 uur floot scheidsrechter Van Beek 
voor de eerste maal. Lemelerveld eigende zich 
gelijk het balbezit toe, maar al snel werd het 
duidelijk dat de ploeg minder kwaliteit herbergt 
dan de hoog geklasseerde tegenstanders van 
afgelopen weken. Zodoende duurde het enige 
tijd tot er groot gevaar ontstond. Vlierman bleek 
de gehele wedstrijd een plaag voor de verde-
diging en na 27 minuten brak hij de wedstrijd 
dan ook open. Na een steekpass werd Vlierman 
de diepte in gestuurd, gaf Gol het nakijken en 
schoof de bal door de benen van Knol: 1-0.

Na de 1-0 kwam Ruinerwold in haar spel en begon 
het zelf gevaarlijk te worden. Enkele dode spel-
momenten deden doelman Ramaker twijfelen, 
maar Ruinerwold wist hier uiteindelijk niet van 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 

te profiteren. Wel was De Bruin dicht bij de 1-1, 
na een fraaie steekpass van Nijmeijer. Hij schoof 
de bal echter op de verkeerde kant van de paal. 
Doordat er in het restant van de eerste helft niet 
meer werd gescoord, gingen beide ploegen met 
een tussenstand van 1-0 aan de thee.

In de rust besloten beide ploegen te wisselen. 
Robin Slomp moest vroegtijdig naar huis om 
daar zijn verjaardag te vieren, waarna Frank 
Jansen in de spits stelling mocht nemen. Leme-
lerveld bracht op haar beurt Kogelman binnen 
de lijnen. Ook in het tweede bedrijf had Le-
melerveld wederom meer balbezit, maar Rui-
nerwold voelde dat het goede kansen op een 
resultaat had. Na bijna een uur spelen kwam 
Ruinerwold dan ook op gelijke hoogte. Een 
voorzet van Telkamp werd door Loof fraai in de 
verste hoek geschoten: 1-1. Na de 1-1 begon Le-
melerveld beter te spelen, maar van een groot 
overwicht was geen sprake. Toch kwam de 
thuisploeg na 71 minuten weer op voorsprong. 
Scheidsrechter Van Beek, die prima floot, kon 
zich niet vinden in het vlagsignaal van grens-
rechter Flik en 1-op-1 met de keeper faalde 
invaller Kogelman niet: 2-1.

Ruinerwold begon na de 2-1 meer risico te ne-
men om zo snel mogelijk weer op gelijke hoogte 
te komen. Hoewel dit dreiging opleverde, werd 
Lemelerveld hierdoor gevaarlijk in de counter. 
Een kwartier voor tijd werd het duel dan ook 
helaas beslist. Jordy Lugtenberg passeerde 
Gol, die vervolgens een overtreding beging. De 
scheidsrechter kon niets anders doen dan de 
bal op de stip leggen. Lugtenberg schoot de bal 
vervolgens zelf via de binnenkant van de paal 
tegen de touwen en tekende voor de beslis-
sende 3-1. Na de 3-1 speelde Ruinerwold geheel 
op de aanval, maar gescoord werd er niet. Le-
melerveld loerde op de counter en Ruinerwold 
moest af en toe ingrijpen om gevaar te voorko-
men. Lard Gol kende zodoende na een harde 
ingreep een einde-carrière-momentje, waarna 
Linda Nijmeijer snel ter plaatse was om te 
analyseren welke en hoeveel kruisbanden Gol 
had afgescheurd. De prognoses langs de kant 
varieerden van gebroken knieschijf tot gedwon-
gen amputatie. Gelukkig bleek het uiteindelijk 



een gevalletje kramp te zijn en kon Gol weer ter 
been worden gebracht. Ondertussen wist Gol 
al kronkelend een gele kaart te ontwijken, wat 
weer de nodige euro’s bespaarde. Lemelerveld 
besloot de middag met een laatste scherpe 
counter, want in de 90e minuut ging Kogelman 
diep, behield het overzicht en liet Vlierman een 
einduitslag van 4-1 op het scorebord noteren.

Uiteindelijk boekte Lemelerveld een terechte 
overwinning in een wedstrijd waar er voor Rui-
nerwold zeker wel wat te halen viel. Het mocht 
echter niet zo zijn en dus moet het vizier weer 
op de eerstvolgende wedstrijd worden gericht. 
Of er komende zondag thuis tegen Heerde 
wordt gevoetbald zal vooral afhankelijk zijn van 
de berichten van Piet Paulusma, maar zoals het 
nu lijkt wordt het lastig om het veld speelklaar 
te krijgen. We dienen overigens niet te vergeten 
dat Jan Klaas Huiskes ervaring heeft om het 
veld in De Kuip speelklaar te krijgen, dus wel-
licht flikt Huiskes het toch voor zondag.    

VVR erkent meerdere in 
Dedemsvaart
Op een koude, maar zonnige zondagmiddag 
mocht Ruinerwold afreizen naar Dedemsvaart 
om het daar op te nemen tegen de plaatselijke 
SV. Dat het een moeilijke middag zou worden 
was vooraf al in te calculeren, aangezien De-
demsvaart één van de titelkandidaten in 2L is.

Nadat het tweede van Ruinerwold die ochtend 
op hetzelfde veld al een punt wist te behalen 
tegen Dedemsvaart 2, was het aan Ruinerwold 
1 de taak die prestatie op z’n minst te eve-
naren. De start van Ruinerwold was dan ook 
prima. Nadat het eerste fluitsignaal om 14.00 
uur klonk, kreeg Ruinerwold een goede kans 
nadat de bal bleef hangen op tien meter van het 
vijandelijke doel. Uiteindelijk kreeg niemand 
de schoen goed tegen de bal aan, maar Ruiner-
wold had zomaar verrassend op voorsprong 
kunnen komen. Vervolgens lag de bal na vijf 

minuten spelen wel in het doel van Ruinerwold. 
Een schitterende vrije trap van Reamon Knol 
verdween in de kruising: 1-0. Dedemsvaart 
toonde zich na de 1-0 de betere ploeg, maar 
was onstuimig in haar acties en afronding. 
Ruinerwold werd voor rust nog even gevaar-
lijk, maar Bert de Boer kopte de bal helaas van 
dichtbij in de handen van doelman Zwinsel-
man. Beide ploegen gingen zodoende rusten 
met een tussenstand van 1-0.

De tweede helft kende een soortgelijk spel-
beeld, waarbij Dedemsvaart het spel dicteerde 
en betere kansen wist te creëren. Na een dik 
kwartier in de tweede helft stond het echter nog 
steeds 1-0, waardoor Ruinerwold zich leek op 
te kunnen maken voor een spannende slotfase. 
Helaas liep het anders. Na een voorzet vanaf 
rechts kopte de kleine Dennis van Faassen de 
bal namelijk knap binnen; 2-0. Na de 2-0 moest 
Ruinerwold risico’s gaan nemen, waardoor de 
ruimtes groter werden. Hier wist Dedemsvaart 
wel raad mee met snelle mannen als Schuur-
man en Van Bree, die de Ruinerwoldse backs 
een lastige middag bezorgden. Tien minuten 
voor tijd gooide het laatstgenoemde duo de 
wedstrijd dan ook op slot. Van Bree ontsnapte 
aan de Ruinerwoldse defensie, behield het 
overzicht en legde breed op Schuurman; 3-0. 
Enkele minuten later besloot Dedemsvaart de 
wedstrijd met een soortgelijke actie, waarbij 
Van Bree wederom doorbrak en ditmaal de bal 
breed schoof op Knol; 4-0.

Na 90 minuten spelen floot de uitstekend lei-
dende Karacaoglan voor het eindsignaal en 
besloot het duel met een terechte winnaar. 
Dedemsvaart, dat naast een goede ploeg ook 
een prettige vereniging is, mengt zich definitief 
in de titelstrijd en voor Ruinerwold is het priori-
teit om Raptim zo spoedig mogelijk in te halen. 
Na een prima derde helft in de kantine van De-
demsvaart liep Marnix Brand slaapwandelend 
naar de discobus, waarna de rest hem besloot 
te volgen. Ruinerwold zal aankomende zondag 
op vreemde bodem de strijd met de jeugdige 
selectie van Lemelerveld aangaan, om wellicht 
een plek op de ranglijst te stijgen. Tot zondag.



Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

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

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

Kom je ook? 
 

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

 

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

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

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

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

De selectie van KIOS Ruinerwold had vandaag 2 
uitwedstrijden op het programma. KIOS 2, trotse 
koploper, moest spelen tegen en in Hoogkerk. De 
opdracht voor het 2de is duidelijk. De komende 
3 wedstrijden winnen en dan kan feest gevierd 
worden. In de eerste helft bleef Hoogkerk goed bij, 
maar na de pauze rechtte KIOS de rug waardoor de 
stand eindigde in 17-26. Doordat concurrent NIC 4 
de punten liet liggen, kan het 2de volgende week in 
de inhaalwedstrijd tegen AVO 3 in Assen het kampi-
oenschap veiligstellen. 

Dan over naar het vlaggenschip. Voor KIOS 1 is de 
competitie voorbij. DOS Kampen is dit weekend 
kampioen geworden. Het hoogst haalbare is nog 
een tweede plek. KIOS strijdt hiervoor tegen Phoe-
nix uit Zoetemeer. En laat dit nou de tegenstander 
zijn voor vandaag. In Ruinerwold werd de eerste 
ontmoeting gewonnen door KIOS met 30-28. Maar 
toen was ploeg van Phoenix niet op volle sterkte, 
dus is de winst vandaag geen zekerheid. 

KIOS begon de wedstrijd met het het volgende acht-
tal. Aanval: Ernst Kuik, Rogier Nijdam, Janita Zan-
tinge en Rosan Huiskes die de geblesseerde Daniek 
van der Wal verving en dit uitstekend deed. Verde-
diging: Luco Zantinge, Ineke Slomp, Marlissa Noord 
en Martijn Ziel. KIOS begon goed aan de wedstrijd 
en stond snel voor met 0-3 door scores van Rogier, 
Janita en Luco. Maar de tegenstanders rechte de 
rug en konden de achterstand snel omzetten naar 
4-4.  Hierna leidde KIOS steeds het scoreverloop 
met 1 a 2 punten. Na een ruststand van 11-12. 

KIOS speelde zeker geen slechte helft. Maar moest 
de kansen beter selecteren en beter afronden. 
Het wedstrijdverloop na rust was niet veranderd. 
KIOS leidde steeds het scoreverloop, maar dit ver-
schil was niet te zien op het veld. Beide ploegen wa-
ren erg aan elkaar gewaagd. Dit resulteerde in een 
gelijke stand van 18-18 halverwege de tweede helft. 
Met nog 10 minuten op klok maakte Sascha van der 
Wal haar verdienstelijke debuut. Zij kwam in het 
veld voor Rosan Klok die met trots mag terugkijken 
op haar debuut in het vlaggenschip van KIOS. 

Op dit moment was de wedstrijd in een zeer span-
nende fase terecht gekomen. Het was stuivertje 

wisselen voor de leiding van het scoreverloop. Met 
nog een paar minuten op de klok leek Phoenix er 
met de winst ervan door te gaan en stond er een 
stand van 25-22 op het score bord. Maar KIOS bleef 
strijden voor de winst en door doelpunten van 
Ineke en 2 maal Ernst, kwamen de Spekbraanders 
weer langs zij. 25-25. Met nog 1 minuut op de klok 
konden beide ploegen de korf niet meer vinden en 
resulteerde deze wedstrijd in een gelijk spel. 
Luco 6
Ernst 5
Rogier 4
Martijn 2
Janita 6
Marlissa 1
Ineke 1

Volgende week moet het 1ste naar Rijswijk voor de 
inhaalwedstrijd tegen Refleks. 

Maar de kraker vindt plaats in Assen. Daar kan KIOS 
2 kampioen worden. Alle support is welkom. Dus 
hopelijk zien we iedereen graag volgende zondag 
om 12:15 uur te Assen om het 2de naar het kampi-
oenschap te leiden.

Weer een buzzerbeater 
bezorgt Kios de 
overwinning
Vanmiddag heeft Kios 1 middels een inhaalwed-
strijd de tweede plaats in de poule overgenomen 
van Phoenix. Door een nipte overwinning op Refleks 
is het een plekje gestegen. 
 
Want in Rijswijk had Kios 1 het niet bepaald gemak-
kelijk. Met een flink gewijzigde opstelling knokte 
Kios zich naar de overwinning. En dat siert de ploeg 
van Rob Verra. Met Sasha van der Wal en Stephan 
Scheper in de basis voor Daniek van der Wal (bles-
sure) en Rogier Nijdam (vakantie) startte Kios 
vandaag tegen Refleks. De gastheren moeten nog 1 
punt halen om rechtstreekse degradatie definitief 
te ontlopen. Kios opende de score via niemand min-
der dan Stephan Scheper. Hij vormde met Janita 
Zantinge, Ernst Kuik en Sasha van der Wal het eer-
ste aanvalsvak. Refleks antwoordde en vervolgens 
kon Kios een klein gaatje slaan naar 2-4. Refleks 
was op oorlogspad en werkte zich terug in de wed-
strijd, 4-4. Met 5-6 en 6-7 leidde Kios nog de dans, 



maar vanaf 7-7 nam de thuisploeg het stokje over 
en in 9 minuten voor rust, dat Kios niet scoorde, zag 
Refleks zijn kans schoon om een ruime voorsprong 
voor de rust uit te bouwen naar 10-7. 
 
In de tweede helft moest Kios er een schepje bo-
venop doen. Refleks opende de score, maar de 
Eismann/Ensing equipe liet het niet toe om het 
groter te laten worden. Hierdoor bleef Refleks in het 
kielzog. Het was voor Kios wachten om even in een 
flow te komen. Op een stand van 14-10 lukte dat. In 
een rush van 3 minuten trok Kios de stand gelijk, 14-
14. Marlissa Noord raakte ongelukkig in botsing met 
haar tegenstander en kon de wedstrijd niet vervol-
gen. Evelien Werners maakte daardoor haar debuut 
in Kios 1 en deed super goed. Na de gelijkmaker kon 
Kios niet doordrukken. Hierdoor was Refleks we-
derom in de gelegenheid om afstand te nemen naar 
17-14. Met nog 6 minuten zuivere speeltijd moest 
Kios alles op alles zetten om de punten binnen te 
halen. Trainer Rob Verre bracht nog een debutant 
binnen de lijnen. Onze Jan Junior Boverhof kwam 
erin voor Stephan Scheper en daarna nog een keer 
voor Ernst Kuik. Binnen 1.20 minuut scoorde Kios 
3x en kon het publiek in Rijswijk zich opmaken voor 
een spannend einde. Met nog 1.56 op de klok kwam 
Kios op 18-19. 

Het gejuich was groot toen Refleks 17 seconden 
voor tijd de gelijkmaker binnen knalde, 19-19. Want 
met 1 punt had Refleks genoeg om directe degrada-
tie te ontlopen. Kios had de bal uit en bracht Martijn 
Ziel in stelling. Zijn schot raakte de bovenkant van 
de korf, in de handen van Luco Zantinge welke op 2 
seconden de bal in de handen bezorgde van Ineke 
Slomp. Zij vuurde het laatste wapenfeit van de 
wedstrijd af en deze donderde er tot ontlading van 
alle Spekbraanders erin. Want tijdens de vlucht van 
de bal naar de korf ging de zoemer (buzzer) af voor 
het einde van de wedstrijd. Ontzetting was er bij de 
thuisploeg, want de hal was na het gejuich van Kios 
muisstil. 

Wederom een buzzerbeater van Kios. In de thuis-
wedstrijd tegen Wez Handich deed het hetzelfde. 
Dikke klasse voor het presteren van Stephan Sche-
per, Sasha van der Wal, Evelien Werners en Jan Ju-
nior Boverhof. Samen met hun heeft Kios de tweede 
plek in de poule behaald van de 1ste klasse. 
 Scores: Ernst Kuik 6x, Stephan Scheper, Janita 
Zantinge, Martijn Ziel en Luco Zantinge allen 3x en 
Ineke Slomp 2x

Feestelijk concert 
jubileum Amoor orgel in 
Berghuizen
Zondagmiddag 25 februari vond in de kerk van 
Berghuizen ter gelegenheid van het 275 jarig be-
staan van het orgel een bijzonder concert plaats. 
Euwe en Sybolt de Jong bespeelden het jubilerende 
Amoor orgel vierhandig met beroemde cantates van 
Bach. De cantates zijn bewerkt door Sybolt de Jong 
voor het vierhandig orgelspel en lieten de bezoekers 
alle kwaliteiten van het jubilerende  Amoor orgel 
horen.
De gebroeders De Jong begeleidden tijdens het con-
cert ook het ensemble dejongdejongplus op twee 
harmoniums. Het ensemble zong folksongs en hym-
nes. Zij beroerde de gevoelige muzikale snaar door 
samen met de concertbezoekers een uitvoering van 
Abide with me te zingen.

Jubilerend orgel
Het Amoor orgel kon in 1883 worden aangekocht 
dankzij een gift van het echtpaar  W.A. Geerts en 
R.K. Reinders. De weduwe van Geerts zette een 
eerdere lening van fl 1.000 om in een schenking 
met als voorwaarde dat er een orgel voor de kerk in 
Berghuizen zou worden gekocht. Tijdens het druk 
bezochte concert waren vele nazaten van de schen-
kers aanwezig. De meerderheid van hen is  ook nu 
nog woonachtig in de regio, met name Koekange en 
Ruinerwold.

Orgelschild en informatiepanelen
Voorafgaand aan de ochtenddienst  is ter gelegen-
heid van het jubileum van het orgel het ‘orgelschild’ 
teruggegeven aan het orgel. Het orgelschild was 
bevestigd op de balustrade van het orgel, maar was 
tijdens de restauratie in 1951 verwijderd. Doordat 
er een zogenaamd rugwerk werd geplaatst, was er 
geen ruimte meer voor het orgelschild. Het orgel-
schild is nu volledig gerestaureerd en weer terug-
geplaatst in de kerkzaal. Ook zijn er twee panelen 
ontworpen, gemaakt en geplaatst die informatie 
geven over de historie van het orgel. De organisatie 
kijkt terug op een zeer succesvol concert en dankt 
alle sponsoren en concertbezoekers voor hun (ook 
financiële) bijdrage in het mogelijk maken van het 
concert en het behoud van het orgel.
info over kerk en orgel: www.middelpuntberghuizen.nl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
in samenwerking met: 

 

 

Kom om 9.00 uur naar de 
speeltuin in de Fazantlaan en 

help deze dag mee om de 
speeltuinen van Ruinerwold 
weer op te frissen voor het 

komende speelseizoen! 
 

Voor eten, drinken en 
gezelligheid wordt gezorgd! 

 
Voor meer informatie of 

opgave: 
 

06-18706702 
dewoldklimmers@hotmail.com 

Help mee! 
Tijdens NL-Doet 

Zaterdag 10 maart 


