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Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 29 
maart a.s. Eventueel kan vervoer geregeld worden. 
U kunt zich opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.

Hartelijk bedankt
voor de felicitaties, cadeaus, bloemen en de vele 
kaarten  die wij mochten ontvangen voor ons  60 
jarig huwelijk.

Co en Thijs van Spil

Volgend nummer 
verschijnt 

3 april
Kopij inleveren voor vrijdag 29 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Bach cantatedienst 
Blijdenstein
Zondag 31 maart om 15.00 uur wordt in de Her-
vormde Kerk te Ruinerwold (Blijdenstein) een Bach 
Cantate uitgevoerd. Het Sallands Bach Cantate 
Koor en Ensemble onder leiding van Leendert Runia 
vertolken ‘Christ lag in Todes Banden’ (BWV 4).  Als 
toegift zal het slotkoraal uit de Johannes Passion 
ten gehore worden gebracht. Het koor bestaat uit 
ruim dertig leden en ze worden begeleid door een 
strijkersensemble (violen, cello, contrabas) en Jan 

Veiling6
ap r i l

Antiek – en curiosaveiling bij Museumboerderij De 
Karstenhoeve.
Zaterdag 6 april 2019 is er een antiek- en curio-
saveiling bij Museumboerderij De Karstenhoeve. 
Om 13.00 uur nemen de veilingmeester en zijn 
gezelschap weer plaats op de boerenwagen en 
kan de veiling beginnen. Op de onlangs gehouden 
taxatiemiddag zijn weer tal van bijzondere goede-
ren getaxeerd en aangeboden voor de veiling. Een 
unieke gelegenheid (om vaak voor een leuke prijs) 
zo’n bijzonder item op de kop te tikken.
 De goederen kunnen van tevoren worden bezich-
tigd. Vrijdagavond 5 april van 18.00 uur tot 20.00 
uur en zaterdagmorgen 6 april van 10.00 uur tot 
12.30 uur kan men een kijkje komen nemen in de 
hooischuur van de museumboerderij waar alle 
voorwerpen staan uitgestald. Om 13.00 uur begint 
de veiling. 
Voor info kunt u bellen: 0522-481447 of info@kar-
stenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

de Roos op kistorgel. Hij bespeelt ook het van Oec-
kelenorgel. Ds. Kloosterziel houdt een korte over-
denking. De dienst duurt ongeveer een uur. De kerk 
is open vanaf 14.30 uur. De toegang is vrij, maar een 
gift tijdens de deurcollecte na afloop wordt op prijs 
gesteld.



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 24 maart 2019
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
16.30 uur ds. V. Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. G. Naber
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 31 maart 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J. Moerman-Szabo
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V. Rijswijk
15.30 uur ds. J. Kuiper 

 ➜  23 maart OBS De Wezeboom, ophalen oud papier
 ➜  23 maart 35-jarig bestaan m.m.v. Willem Spans, 

21.00 uur café de Kastelein
 ➜  24 maart KIOS (R)1 – Apeldoorn1, 15.30 uur 

Sporthal
 ➜  26 maart Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜  27 maart Vrouwen van Nu Oosteinde,  

De Herbergier uit Oldeberkoop,  
20.00 uur de Kolonie

 ➜  27 maart Modeshow de Smederije, 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜  27 maart Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  27 maart De Woldklimmers,  

Alg.Ledenvergadering, 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜  29 maart KIOS klaverjassen, 20.00 uur  
IOS kantine

 ➜  29 maart Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜  29 maart Snelle@MegaTeenageParty, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  30 maart VCR DS1 – URK DS1, 19.00 uur Sporthal
 ➜  31 maart Sallands Bach Cantate Koor en 

Ensemble, 15.00 uur Kerk Blijdenstein
 ➜  1 april VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  1 april Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  2 april Klaverjassen, nvang 20.00 uur Dorpshuis 

de Barg’n
 ➜  5 - 12 april Bestelronde KIOS Paasbroodactie
 ➜  5 april Kaartavond de Kolonie, 19.45 uur
 ➜  6 april De Bökkers, 21.30 uur Centraal
 ➜  7 april VVR – Weerdinge, 14.00 uur  

Sportpark Ruinerwold
 ➜  7 april Open Ruinerwold Klok Koppel 

Darttoernooi, 13.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  9 april Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜  10 april Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  13 april VCR DS1 – Sneek DS6, 19.00 uur Sporthal
 ➜  13 april Bridge, Woldenbokaal, 10.00 uur 

Buddingehof
 ➜  13 april Palmpaasoptocht, 14.00 uur ‘t Vonder
 ➜  15 april VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  15 april Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  16 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, Gerard 

Spin, anekdotes en muziek, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  17 april Vrouwen van Nu Oosteinde, Ger Brakel 
over Sint Mary’s Hospital in Kenia,  
20.00 uur de Kolonie

 ➜  19 april Rondbrengen KIOS Paasbroodactie, 
15.00 uur kantine KIOS

 ➜  19 april MegaTeenageParty, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok



Testament ouder
dan 5 jaar?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “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

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071



Fotowedstrijd 
Blijdenstein 
Houdt u van fotograferen? Dan 
nodigt de Stichting Vrienden van 
Blijdenstein u uit om mee te doen 
aan een fotowedstrijd. Het is de bedoeling dat u een 
foto maakt van of in het gebied van Blijdenstein. 
Daarbij kunt u denken aan de kerk, maar ook flora/ 
fauna of een mooie detailfoto. Het bewerken van 
foto’s met een grafisch programma is toegestaan. 
U mag meerdere foto’s insturen met een maximum 
van 4 per persoon. 
We geven u ruim de tijd om foto’s te maken, wellicht 
in alle vier de seizoenen. Uiterlijk 30 november 2019 
moeten de inzendingen binnen zijn op info@vrien-
denvanblijdenstein.nl  o.v.v. naam en telefoonnum-
mer. Voor het beste effect dient u gebruik te maken 
van een .jpg bestand in hoge resolutie.
Een jury kiest uit alle inzendingen 8 foto’s. Deze zul-
len worden geprint op canvas en tijdens het Kerst-
rondje, dat is weer het tweede weekend van decem-
ber, worden tentoongesteld. Bezoekers kunnen hun 
stem uitbrengen op de mooiste foto. De winnaar zal 
aan het einde van het Kerstrondje bekend gemaakt 
worden en ontvangt een leuke attentie. De canvas-
doeken zullen op een nog nader te bepalen tijdstip 
per opbod worden verkocht. De opbrengst gaat 
naar Stichting Vrienden van Blijdenstein voor het 
onderhoud van Blijdenstein.
De Stichting Vrienden van Blijdenstein mag de foto’s 
in haar publicaties gebruiken. 

Inzamelingsactie voor de 
Voedselbank 30 maart a.s.
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“
In 2018 hielpen de voedselbanken 6 % meer klan-
ten dan in het voorgaande jaar, in totaal 140.00 
mensen. Daarmee werd weer een stapje gezet op 
onze weg naar een land zonder honger. Er werden 
relatief meer alleenstaanden geholpen en de voed-
selbanken zien meer 50-plussers een beroep doen 
op voedselhulp. Deze groep lijkt niet te profiteren 
van de toename in werkgelegenheid. Zo maar wat 
cijfers van de voedselbank waaruit blijkt dat het 
werk van voedselbanken nog steeds nodig is. Za-
terdag 30 maart organiseert Diaconaal Verband De 
Wolden een inzamelingsactie bij alle supermarkten 
in de gemeente De Wolden. Wij gaan produkten 
inzamelen voor de voedselbank die zij goed kunnen 
gebruiken voor het maken van de voedselpakketten. 
Het ontbreekt hun vaak aan houdbare levensmidde-
len, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook shampoo en 
tandpasta. Wij gaan vooral deze produkten voor hun 
inzamelen. Zaterdag 30 maart staan er vrijwilligers 
in de winkel om u te helpen bij het kopen van de 
juiste artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt 
u ze bij hen inleveren voor de voedselpakketten.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking 
van de diaconieën van alle kerken in De Wolden. 

Verkeers-opfriscursus Veilig 
Verkeer afd. De Wolden
Op 9 april 2019 organiseert Veilig Verkeer afdeling 
De Wolden, in samenwerking met de afdeling Mep-
pel  wederom een verkeers-opfriscursus/training 
voor verkeerdeelnemers. Dit is een leuke leerzame 
dag voor personen van 60 jaar en ouder om hun 
rijvaardigheid te testen. Dit gebeurt onder begelei-
ding van erkende rijinstructeurs in de auto van de 
deelnemers.  De dag bestaat verder uit een theorie 
sessie, reactie test, ogentesten en een gehoor-
test. Tevens wordt er voor een uitgebreide lunch 
gezorgd. De locatie is dorpshuis de Buddingehof, 
Dijkhuizen 66 in Ruinerwold.

De dag begint om 09.00 uur met inloop en een kopje 
koffie/thee.  Aanvang van de dag training is om 
09.15 uur met een uitleg van wat er van u wordt ver-
wacht.  En de indeling van de personen met betrek-
king tot de onderdelen waarmee ze beginnen.
De eigen bijdrage voor deze leerzame en gezel-
lige dag is € 25,00 per persoon en € 35,00 voor een 
echtpaar/partner op hetzelfde adres. Opgeven is 
komen en betalen (buiten overmacht natuurlijk) 
Dit in verband met het inhuren van rijinstructeurs 
en reservering lunch. Er zijn voor 9 april nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Voor nadere informatie kunt 
u zich ook wenden tot dhr. Van t Zandt van de ou-
derenbond De Wolden die zelf de training ook heeft 
gevolgd. De training heeft uiteraard geen enkel 
invloed op uw rijbewijs. En de dag wordt afgesloten 
met uitreiking van een certificaat van deelname en 
een theorieboek. U kunt zich opgeven bij H. Boelen, 
voorzitter VVN De Wolden telefoon 0528-372568 en/
of H. van t Zandt, ouderenbond De Wolden telefoon 
0528-372345.



       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.

‘

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 
Voor 1 april ingediend voor 1 juli bericht  
Maak tijdig een afspraak:   06-22761518 
 
 

JWM Advies fiscaal advies en administratie 
Molenbergh 8, 7961 AV Ruinerwold 

         

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Schoonheidssalon  

 
OPEN DAG 

Vrijdag 5 april  | 12:00 - 17:00 

Gratis Huidscan & Persoonlijk advies 
aken 

Dijkhuizen 8b, Ruinerwold        
 06 14 30 50 56 | www.huid365.nl | huid365@gmail.com 

 

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies 



 

Agenda Algemene Ledenvergadering  
Datum:  woensdag 27 maart 2019  
Tijd:   19.30 uur 
Locatie:  Dorpshuis Buddingehof 
 

1. Opening 
Voorzitter zal de vergadering openen. 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2018. 
Inzage is mogelijk tijdens de vergadering en het verslag is op te vragen door een verzoek te doen  
via dewoldklimmers@hotmail.com 

3. Jaarverslag 
- Toelichting op het jaarverslag door secretaris Mirjam Remmelts. Inzage is beperkt 

mogelijk tijdens de vergadering, het verslag wordt per mail naar de leden toegestuurd. 
- Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
- Kan de vergadering met het jaarverslag instemmen? 

4. Jaarrekening 
- De penningmeester, Arno Kroes, zal een toelichting geven. 
- Verslag van de kascommissie die de boeken heeft gecontroleerd. 
- Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
- Het bestuur stelt de vergadering voor het financieel verslag goed te keuren. 
- Benoeming nieuwe kascommissieleden. 

5. Contributie 
Vasstelling contributie voor speeltuinseizoen 2019-2020. 

6. Bestuurssamenstelling 
- Frea Mennink:  aftredend en herkiesbaar 
- Ingrid Ouwerkerk: aftredend en herkiesbaar 
- Ingrid Zwiers:  aftredend en herkiesbaar 
- Mirjam Remmelts: aftredend en herkiesbaar 
- Marijn Nijmeijer: aftredend en niet herkiesbaar 
- Erwin Piepot:  aftredend en herkiesbaar 
- Martijn Brinkman: verkiesbaar  

7. Onderhoud en beheer speeltuinen 
Inventariseren wensen ten aanzien van de inrichting van speeltuinen 

8. Activiteitenplan 
Korte toelichting door Marijn en Ingrid op de activiteiten die gepland staan. 

9. Presentje voor 75e lid 
10. Vrijwilligers 

De speeltuinvereniging kan niet zonder vrijwilligers, wie wil ons helpen met bijv. 
- onderhoud plegen van toestellen 
- bedenken/organiseren activiteiten 
- collecteren 
- enz. 

11. Rondvraag                                                                                          
12. Sluiting met aansluitend informatieavond Ruinerwold- Zuid 

 
 



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 

 

 

 

Coop S.Koetsier&Medewerkers          
          
 
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 23 maart 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl  
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OOK ADVERTEREN?

WWW.OPTWOLD.NL



VLINDERMAN 
GINDERMAN Adieu meneer pastoor

De kerkelijke kaart hier is niet te vergelijken met die in de regio Meppel. Het Protestantse kerkje in ons 
dorp telde ooit veertig zitplaatsen, het is nu al meer dan 10 jaar dicht. De Katholieke kerk geeft hier de 
toon aan. 

In Grave, waar wij kerken, is sprake van een moei-
zame samenwerking tussen RK en PKN en dat heeft 
alles te maken met de plaatselijke pastoor. Zo niet bij 
ons in Overasselt.

Pastoor Alois (ieder noemt hem bij zijn voornaam) 
is een echte herder  en erg geliefd, hij is er letterlijk 
voor iedereen. Autorijden kan hij niet, maar op de 
fiets komt hij overal. Bij alle festiviteiten is hij wel 
even kort of lang aanwezig. Ik heb menig praatje met 
hem gemaakt en hij leest mijn kerstverhalen graag 
mee. 
Enkele keren heb ik hem in zijn priestergewaad een 
kerkdienst zien leiden. Dat was bij de begrafenis van 
de vrouw van een goede kennis. Zij was Katholiek en 
hij Protestant: “Alois is ook mijn pastoor”, liet hij me 
weten. 
Eens per jaar leidde Alois een Kerstdienst speciaal 
voor geestelijk gehandicapten en dat ging altijd met 
een ontroerende toewijding. Met enkele anderen 
was ik dan van de partij om voor de gelegenheid een 
koor te vormen. 

Maar nu! Onze pastoor vertrékt!! Het sloeg in als 
een bom. Van hogerhand is bepaald dat hij rector 

wordt van de Sacra-
mentskapel van het 
Klooster Brakkenstijn 
in Nijmegen. Nog 
enkele maanden zal 
hij zijn opvolger mo-
gen inwerken. Ik heb 
begrepen dat hij een 
Congolees is die nog 
wat moeite met onze 
taal heeft. Ik wens 
hem veel sterkte toe 
en hoop van harte dat 
ook hij hier spoedig 
door ieder geliefd mag 
worden.

Brakkenstein is hier niet ver vandaan, het is aan te 
fietsen. Wellicht zien we je dan af en toe nog eens 
Alois?  Adieu meneer pastoor!

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Culturele avond 
Vrouwen van Nu in 
het teken van eten en 
tafelmanieren
Welk eten stond er door de eeuwen heen op tafel, 
hoe was de tafel gedekt en wat waren de tafelma-
nieren? Dat waren de hamvragen tijdens de cultu-
rele avond van de Vrouwen van Nu afd. Ruinerwold, 
vragen waarop de ruim 65 bezoekers antwoord kre-
gen tijdens de lezing “Displechtigheden, 5 eeuwen 
eten en tafelmanieren in de kunst” gepresenteerd 
door kunsthistorica Margaret Breukink.

Tijdens een boeiende presentatie van Margaret 
Breukink werden de bezoekers meegenomen naar de 
Middeleeuwen, Renaissance, Gouden Eeuw, Verlich-
ting en naar de moderne tijd door schilderijen uit die 
tijd. Op alle schilderijen zijn mensen te zien die met 
elkaar aan het eten zijn. Heel opvallend is dat vijf 
eeuwen geleden er hoegenaamd geen serviesgoed en 
bestek werd gebruikt en dat de drinkbeker van hand 
tot hand ging. Ook was er bijna geen variatie in het 
eten: men at met name vlees en brood en dronk er 
bier bij. De tafel was ook toen al gedekt met een wit 
tafellaken en werd ook gebruikt als gemeenschap-
pelijk servet. Leuke weetjes dus over het tafelen en 
ondertussen werden prachtige bekende en minder 
bekende schilderijen met tafel taferelen onder de 
loep genomen en Margaret Breukink gaf uitleg bij 

VLINDERMAN 
GINDERMAN      ADIEU MENEER PASTOOR 
 
De kerkelijke kaart hier is niet te vergelijken met die in de regio Meppel. 
Het Protestantse kerkje in ons dorp telde ooit veertig zitplaatsen, het is nu 
al meer dan 10 jaar dicht. De Katholieke kerk geeft hier de toon aan.  
In Grave, waar wij kerken, is sprake van een moeizame samenwerking 
tussen RK en PKN en dat heeft alles te maken met de plaatselijke pastoor. 
Zo niet bij ons in Overasselt. 
 
Pastoor Alois (ieder noemt hem bij 
zijn voornaam) is een echte herder  
en erg geliefd, hij is er letterlijk 
voor iedereen. Autorijden kan hij 
niet, maar op de fiets komt hij 
overal. Bij alle festiviteiten is hij 
wel even kort of lang aanwezig. Ik 
heb menig praatje met hem 
gemaakt en hij leest mijn 
kerstverhalen graag mee.  
Enkele keren heb ik hem in zijn 
priestergewaad een kerkdienst zien 
leiden. Dat was bij de begrafenis 
van de vrouw van een goede 
kennis. Zij was Katholiek en hij 
Protestant: "Alois is ook mijn 
pastoor", liet hij me weten.  
Eens per jaar leidde Alois een 
Kerstdienst speciaal voor geestelijk 
gehandicapten en dat ging altijd 
met een ontroerende toewijding. 
Met enkele anderen was ik dan van 
de partij om voor de gelegenheid 
een koor te vormen.  
 
Maar nu! Onze pastoor vertrékt!! Het sloeg in als een bom. Van 
hogerhand is bepaald dat hij rector wordt van de Sacramentskapel van 
het Klooster Brakkenstijn in Nijmegen. Nog enkele maanden zal hij zijn 
opvolger mogen inwerken. Ik heb begrepen dat hij een Congolees is die 
nog wat moeite met onze taal heeft. Ik wens hem veel sterkte toe en 
hoop van harte dat ook hij hier spoedig door ieder geliefd mag worden. 
 
Brakkenstein is hier niet ver vandaan, het is aan te fietsen. Wellicht zien 
we je dan af en toe nog eens Alois?  Adieu meneer pastoor! 
 
Groeten uit Overasselt 
Franklin van Den Dool 



“Preek van de Leek” in 
Blijdenstein
Op zondag 7 april organiseert de kerk van Blijdens-
tein voor het eerst in haar bestaan de “Preek van de 
Leek”. Gast(s)preker is Sjoerd Ganzinga, in Ruiner-
wold en omgeving alom bekend als de voormalige 
dorpsarts, nu nog het meest bezig met de GGZ-pro-
blematiek. Vorig jaar was hij 40 jaar in Ruinerwold 
actief.
Bij de “Preek van de Leek” wordt de preek in een 
zondagse ochtendkerkdienst niet verzorgd door de 
predikant, maar door een interessante, maatschap-
pelijk betrokken burger/leek die, gelovig of niet, een 
gepassioneerde visie op het leven heeft en mensen 
aan het denken kan zetten. Sjoerd Ganzinga heeft 
door zijn werk als arts veel levenservaring en men-
senkennis opgedaan. Hij is geïnteresseerd in kunst 
en cultuur en enigszins filosofisch onderlegd. Hij 
heeft jarenlang met een groep artsen training gehad 
bij een psychoanalyticus. Zijn lekenpreek gaat 
onder andere over schuldgevoelens waarmee wij 
mensen ons zelf en anderen dikwijls teisteren, en 
over de vraag of het mogelijk is ons hiervan enigs-
zins te bevrijden om daarmee meer van het leven te 
kunnen genieten.
De dienst in de Bartholomeuskerk op Blijdenstein 
begint om 10.00 uur. De elementen van de dienst 
als geheel worden met elkaar verbonden door ds. 
Georg Naber, het orgel wordt bespeeld door Harry 
Bosma. 

Jong Ruinerwold 
onderneemt
In het kader van het thema beroepen gingen de 
peuters/ kleuters van het kindcentrum de Dissel bij 
verschillende ondernemers op bezoek. Er werd een 
bezoek gebracht aan de supermarkt Coop, waar 
een rondleiding door de winkel werd gegeven. Bij 
kapper van den Berg mochten de kinderen haren 
borstelen. Bij de brandweer mocht iedereen wa-
terspuiten met een echte brandweerslang. Er werd 
een kijkje genomen bij garage Dolfsma. Bij schilder 
Remmelts mocht eenieder een potje schilderen 
en werd er een heus schilders diploma uitgereikt. 

Op de boerderij waren 
de kinderen onder de 
indruk van de kalfjes en 
de tractoren. Bij schoon-
heidsspecialiste Ellen 
Muurling werden de 
nagels van de kinderen 
in allerlei mooie kleu-
ren gelakt. Het was een 
geweldige en leerzame 
ochtend. 

verschillende details. Zo is op veel schilderijen te zien 
dat mensen die onderweg waren een lepel op hun 
hoed droegen of aan hun broekriem, zo konden ze al-
tijd aanschuiven bij mensen om te eten, want ze had-
den het bestek immers zelf al bij zich. Verder zagen 
we foto´s van mooi gedekte tafels in paleis ´t Loo 
in Apeldoorn en in de Hermitage in Amsterdam. Met 
prachtig serviesgoed en bestek waarover Margaret 
Breukink weer mooie anekdotes van kon vertellen. 

In de pauze konden de bezoekers twee gedekte ta-
fels bewonderen die opgesteld stonden in de zaal. 
Een tafel gedekt met prachtig serviesgoed uit de 
jaren 60-70 en de andere tafel met een schitterend 
antiek servies. Aan het eind van de avond kregen 
de bezoekers nog een quiz over tafeletiquette. Een 
quiz met veel pittige vragen die de vele bezoekers 
tot nadenken bracht. 
De culturele commissie van de Vrouwen van Nu 
organiseert dit jaar nog verschillende activiteiten 
waaronder een bezoek aan een museum, een rond-
wandeling en een bezoek aan een lokaal cultureel 
evenement.



Ruinerwold sneeuwt 
onder in Emmen
Op een ijskoude zondagmiddag reisde Ruinerwold 
af naar Emmen, om tegen WKE’16 te spelen. Veel 
ervaring met het spelen op het woonwagenkamp 
had Ruinerwold niet, maar gelukkig was daar Eddy 
de Wit. In zijn hoogtijdagen bij Hoogezand speelde 
Eddy regelmatig op het kamp en wist de mannen 
zodoende goed voor te bereiden.
Ondanks de goede bedoelingen vonden de Em-
menaren al snel het net. In de 10e minuut werd 
Bakker met een mooie steekpass bediend en hield 
het hoofd koel: 1-0. Na de openingstreffer hield 
Ruinerwold een lange periode stand. Het was dan 
ook zuur dat vlak voor rust de 2-0 viel. Lorenzo 
Hindriks schoot vanaf de punt van de zestien in de 
lange hoek raak.  Een domper voor Ruinerwold, 
dat nu uitzicht kreeg op een zware tweede helft. 
Hoewel Ruinerwold het goede voornemen had om 
geen snelle derde tegentreffer te krijgen, gebeurde 
dit toch. Bakker bediende in de 46e minuut Schol-
ten, die de bal beheerst langs Van ’t Hooge schoof. 
Ruinerwold besefte dat het duel gespeeld was en 
WKE’16 combineerde vrolijk verder.
Inmiddels begon het ook nog eens flink te sneeu-
wen, hoewel dit het spel van WKE’16 niet echt 
hinderde. Ruinerwold liep rondjes 34 achter de bal 
aan en twintig minuten voor tijd maakte Lorenzo 
Hindriks de 4-0. Een kwartier voor tijd maakte Bak-
ker met een schitterend afstandsschot de vijfde van 
de middag en een paar minuten voor tijd besliste hij 
de uitslag op 6-0.
Opnieuw een middag voor Ruinerwold om heel snel 
te vergeten. WKE’16 is daarentegen inmiddels een 
serieuze titelkandidaat. Met de gezelligheid zat het 
gelukkig wel goed op sportpark Grote Geert. Met 
livemuziek kreeg de middag in ieder geval nog een 
beetje kleur voor Ruinerwold.

Zondag speelt Ruinerwold een echte zespunten-
wedstrijd, thuis tegen CEC. De ploeg uit Emmer-
Compascuum staat een na laatst met 13 punten, 
terwijl Ruinerwold een plekje hoger staat en 14 
punten heeft. 

Protos wint met ruime 
cijfers in Ruinerwold
Op een nat en zwaar veld speelde Ruinerwold 
vandaag tegen Protos. De Coevordenaren staan 
op een keurige 9e plek, daar waar Ruinerwold ook 
graag naartoe wil. Met een overwinning zou dat ook 
lukken, wat het op voorhand een interessante wed-
strijd maakte. Protos begon sterker aan de wed-
strijd, maar werd niet echt gevaarlijk. Dat laatste 
gold ook voor Ruinerwold, waardoor er in het eerste 
half uur weinig te genieten viel. Tien minuten voor 
rust kwam Protos op voorsprong. Een strakke voor-
zet van Spang werd netjes ingekopt door goalgetter 
Overweg. Niet lang na de openingstreffer moest 
Overweg het veld verlaten met een hamstringbles-
sure en kwam Ruinerwold wat beter in haar spel. 
Op slag van rust kreeg De Bruin namens Ruiner-
wold de grootste kans van de eerste helft. Hij werd 
vrijgespeeld door Heins, maar treuzelde vervolgens 
te lang. Hierdoor werd uiteindelijk doelman Bak-
ker niet aan het werk gezet. Tot overmaat van ramp 
maakte Protos uit de omschakeling de tweede van 
de middag. Soppe verscheen zomaar voor doelman 
Van ‘t Hoge, omspeelde laatstgenoemde en schoof 
de bal in het lege doel: 0-2. Een flinke domper voor 
Ruinerwold, dat zo met een slecht gevoel de kleed-
kamer in ging.
In de tweede helft wist Ruinerwold het tij niet te 
keren. Het drukte wel meer vooruit, maar Protos 
loerde slim op de counter. Na een dik uur spelen 
viel het doek voor Ruinerwold, nadat Van der Veen 
een counter beheerst afmaakte: 0-3.  Ruinerwold 
wist in de tweede helft amper kansen te creëren en 
tien minuten voor tijd was het opnieuw raak. Van 
der Veen dribbelde na een ingooi makkelijk de 16 
in en maakte zijn tweede van de middag. Het werd 
langzamerhand een pijnlijk verhaal voor Ruinerwold, 
want enkele minuten voor tijd kopte Mittendorff 
raak uit een corner: 0-5. Veel zette Ruinerwold er niet 
tegenover. Brinkman werd nog een keer gevaarlijk 
met een hard schot, maar mikte net te hoog. Na 90 
minuten voetbal was Ruinerwold dan ook blij dat 
het voorbij was. Het was een middag om snel te 
vergeten. Aankomende zondag speelt Ruinerwold 
uit tegen WKE’16. De Emmenaren kenden een 
moeizame start van het seizoen, maar zijn nu op 
dreef. In oktober van vorig jaar liet Ruinerwold de 
club, onder toeziend oog van zanger Jannes, nog een 
toontje lager zingen, maar het zal nu flink aan de bak 
moeten om dat te herhalen. Tot zondag! 



Bridge
Uitslag van de 2e zitting van de derde ronde van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 4 maart 2019.

Lijn A;
1 O Hobma & J Vedder  64,50%
2 E Wienen & E v’t Rood  55,00
3 J de Boer & G Wassing  54,50
3 J Bennink & L Drost  54,50
5 I & L vd Molen  53,50
6 J & J Scholte Albers  53,00
7 L Krapels & J Mansier  52,50
8 H Middelveldt & H Tissingh  49,00
9 D & M Geel  45,00
10 H Reinders & G Scheper  44,00
11 R Nijland & J Schuphof  37,50
12 G Lensen & L Tissingh  37,00

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  12-03-2019

Poule A
1 Johan Klok /Alfred Vrieling  282 
2 Gert Dunning      277 
3 Johnny Ringeling    276
4 Anne Jan Dunning  272

Poule B
1  Johan Nijboer/ Ronald Lankhorst  276 
2 Leffert Klok     272 
3 Henri Jans  266
4 Luuk Nijmeijer  263
5 Gerrit Figeland  260

Juf Akkelien illustreert 
jeugdboek
In Purmerend leerde Akkelien Zijlstra 25 jaar gele-
den Elly Linger kennen. Samen werkten ze op een 
basisschool die tegenwoordig Trifolium heet. 
Elly ontwikkelde zich op het gebied van schrijven en 
Akkelien op het gebied van tekenen. Elly bedacht 
een verhaal dat zich deels afspeelt op Trifolium en 
deels in Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw in het 
huis aan de Kalkmarkt waar ze opgroeide. De eerste 
druk verscheen met foto’s van haar smartphone. Er 
bleek behoefte te zijn aan een Engelse vertaling. Elly 
vroeg Akkelien om die te illustreren. Dat was een 
hele uitdaging, want hoe zagen de mensen er bijv. 
uit? Hoe aten en sliepen ze? Hoe zag een kelder er 
destijds uit? Er was veel onderzoek voor nodig om 
tot historisch verantwoorde tekeningen te komen. 
Uiteindelijk is het gelukt en is er naast de Engelse 
vertaling ook een tweede druk van de Nederlandse 
versie verschenen. 
Omdat de doelgroep kinderen van 10 t/ m 14 jaar is, 
heeft juf Akkelien een exemplaar aangeboden aan 
groep 7 en 8 van CBS De Arendsvleugel in Ruiner-
wold waar ze werkzaam is. 
Op de foto is te zien hoe Xander Schenkel (groep 7) 
het boek “In rep en roer voor Rembrandt” in ont-
vangst neemt. 
Het spannende verhaal over een verdwenen ets van 
Rembrandt spreekt in het “Rembrandt-jaar” extra 
tot de verbeelding. Het boek kan besteld worden 
via www.bol.com

Lijn B;
1 H & H Hauwlo  59,38%
2 M Blaauw & K Scheper  53,75
3 M Vedder & H Toet  53,13
4 J Koops & R Morsink  52,50
5 J Klomp & L Veen  49,38
6 A Flier & L Stolte  48,13
7 L Boerhof & M Brals  46,25
7 S & J Willijns  46,25
7 T ten Heuvel & R Knippels  46,25
10 J Inberg & W Niemer  45,00



Tiedloos
Vrumd, vrumd mooi ok
dat wat der in oens leeft
veul older is en oens zal aoverleven

Vrumd, vrumd om te bedeinken
dat ooit gien iene meer
van oens bestaon zal weten

Vrumd, vrumd mooi ok
die weerklank, die diepte
in oens heufd, oens hart

Vrumd, vrumd om te bedeinken
tied giet veurbij en buten oens
ie en ik, is der gien tied

n.a.v. Tijd, Rutger Kopland

© Gerdina www.gerdina.nl

KIOS 99 jaar jong en op 
naar de 100!
 Op maandag 11 maart 2019 bestond Korfbalvereni-
ging KIOS 99 jaar en werd bij de sponsor/vrienden-
avond het startschot gegeven voor de aanvang van 
het 100e levensjaar. Deze druk bezochte avond met 
een inspirerende gastspreker was een toonbeeld 
van de samenwerking tussen vrijwilligers, leden, 
bestuur en de sponsoren van de club.
De ingestelde jubileumcommissie is inmiddels druk 
aan de slag een mooi programma samen te stel-
len om aan het 100 jarig jubileum in maart 2020 
de nodige aandacht te geven, maar ook bij de vele 
evenementen die KIOS het komende jubileum jaar 
organiseert. De sponsor/vrienden avond was er 
daar één van. Bij de komende paasbroodactie van 
KIOS wordt in samenwerking met Opoe’s Erfenis 
ook al een jubileumtintje gegeven. Begin april zul-
len de leden van KIOS weer aan de deur komen om 
uw bestelling hiervoor op te nemen, zodat iedereen 
heerlijk kan smullen van al dat lekkers tijdens de 
paasdagen. De inwoners van Ruinerwold zullen dus 
op vele manieren betrokken worden bij dit jubileum 
en KIOS . 
KIOS zal bij dit heugelijke feit dus stil staan, maar 
niet te lang. Stilstand is immers........... Als vereni-
ging moet je ook weer door en verder aan de toe-
komst denken. Wat dat betreft is de grote groep 
Kangoeroes in de leeftijd van 3 tot 6 jaar op de 
zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur een beves-
tiging van de jeugdigheid van KIOS en toekomst 
zodat ook een volgend jubileum weer gevierd zou 
kunnen worden. Kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar 
die willen ervaren hoe leuk dit is, zijn altijd welkom 
bij deze kangoeroe trainingen in de sporthal (meer 
info: http://www.kiosruinerwold.nl/kangoeroek-
lup).
Om de toekomst nog verder vorm te geven wor-
den zaterdag 16 maart bij de NL Doet actie van de 

Aletta Bosma wint 
de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd!
Op woensdagmiddag 6 maart streden twaalf jonge 
voorlezers in De Wolden om de titel ‘beste gemeentelijke 
voorlezer’. Ze deden dat tijdens de Voorleeswedstrijd in 
Bibliotheek De Wijk. Uiteindelijk werd Allete Bosma van 
CBS De Arendsvleugel de winnaar. Zij las voor uit Lampje 
van Annet Schaap. 
De twaalf schoolkampioenen tonen hiermee aan dat 
voorlezen nog steeds ‘hot’ is. De voorlezers zitten in 
groep 7 of 8 van de basisschool. Zij lazen allen een frag-
ment voor uit een zelfgekozen boek. 

Jury en presentatie
Een deskundige jury heeft bepaald wie van de deelne-
mers het beste en boeiendst heeft voorgelezen. De Boe-
kenzoeker heeft de voorlezers en de supporters tijdens 
de pauze vermaakt. 

inales
De gemeente winnaars gaan vervolgens hun krachten 
meten tijdens de provinciale finale. De winnaar wordt 
provinciaal voorleeskampioen, en deze mag dan door 
naar de landelijke Voorleeswedstrijd.

Over de Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stich-
ting Lezen in samenwerking met de Openbare Bibliothe-
ken. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd 
een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen 
belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Meer informatie 
is de vinden op de website: www.denationalevoorlees-
wedstrijd.nl



KIOS kan zich opmaken 
voor de clash van het 
seizoen
Vanmiddag stond voor KIOS een belangrijke wed-
strijd op het programma. Belangrijk in de mate 
van het bijblijven van de koploper, ASVD. Bij winst 
nadert het de ploeg uit Dronten tot 2 punten en kan 
het zich opmaken voor de ‘clash’  tegen ASVD een 
week later. 
 
Maar dan moest er eerst gewonnen worden van 
Phoenix uit Zoetermeer. De nummer 3 van de com-
petitie, niet de minste dus. De blauw-witten staan 
bekend om hun sterke rebound en schoten van 
grote afstand.
 
En dat bleek ook deze wedstrijd. KIOS had het 
vanaf minuut 1 lastig met Phoenix en had door de 
sterke rebound van de gasten weinig kansen. In het 
begin van de wedstrijd leidde de Ensing formatie 
de dans, 2-1 en 4-3. Maar de Phoenix werd sterker 
en rondde de kansen goed af. KIOS verloor grip en 
zag de achterstand in gang gezet worden. Met 4-6 
en 7-10 zag KIOS de achterstand een paar minuten 
voor tijd oplopen tot 9-14. Echter, KIOS vond vlak 
voor rust, mede door een time-out van Christian 

speeltuinvereniging De Woldkilimmers in samen-
werking met de speeltuinvereniging een drietal 
korfbalbomen geplant. Deze veelzijdig en gekleurde 
korfbalpalen met korven op verschillende hoogtes 
wordt een leuke uitdagende aanvulling in de be-
staande speeltuinen in Ruinerwold. De realisatie 
wordt mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilli-
gers, maar ook door de bijdragen van Kampstaal te 
Emmeloord, Stichting Ruinen 1865 en de Rabobank 
Clubkas Campagne. 
Ook dit jaar doet KIOS weer mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. Ben je dus lid van de Rabobank 
Meppel Staphorst Steenwijkerland (Rabo MSS) en 
draag je KIOS een warm hart toe (#CLUBHART), 
stem dan in de periode tussen 15 maart en 1 april 
op KIOS Ruinerwold, zodat we met de bijdrage van 
de Rabobank weer aan de verdere ontwikkeling van 
KIOS kunnen werken, op naar een prachtig jubi-
leum in 2020 en verder. #SAMENZIJWEKIOS #KIOS-
GAATERVOOR

Lucas, de geest en knokte zich in 3 minuten tijd naar 
een 13-14 ruststand. Die laatste viel in de zoemer. 
Die buzzerbeater gaf de thuisploeg moed voor de 
tweede helft.
 
KIOS maakte direct de gelijkmaker en dat was be-
langrijk. De scores gingen om en om. De thuisploeg 
voelde weer de kracht en voelde tegelijkertijd deze 
weg dwalen bij de gasten. Met 17-17 en 18-18 was 
het nog gelijk, maar daarna kon KIOS weglopen 
naar een 21-18 tussenstand. Martijn Ziel raakte 
geblesseerd en werd vervangen door afwisselend 
Rogier Nijdam en Henk-Mart van der Wal. Laatst-
genoemde maakte nog een doelpunten waardoor 
KIOS deze lastige ontmoeting met 26-24 afsloot. 
 
Volgende week zaterdag in Dronten, om half 8 staat 
de ontmoeting met ASVD op het programma. Bij 
winst komt KIOS langszij en gaan we nog een hele 
interessante slotfase in van het seizoen. Mis het 
niet!
 
Scores: Ernst Kuik 6x, Daniek v.d. Wal en Luco Zan-
tinge 4x, Ramon Karten en Janita Zantinge beide 3x, 
Marlissa Noord, Janneke de Lange beide 2x, Henk-
Mart v.d. Wal en Martijn Ziel beide 1x

De Woldklimmers
Wij wensen jullie veel speeltuinplezier toe!

Algemene ledenvergadering 
Woensdag 27 maart
Palmpaastocht 
Zaterdag 13 april 
Nationale Buitenspeeldag 
Woensdag 12 juni
Picknick in de speeltuin 
Zondag 25 augustus
Natuurwerkdag 
Zaterdag 2 november
EHBO voor mannen 
Nader te bepalen datum
Sinterklaasintocht 
Zaterdag 16 november
Sintrondje 
Zaterdag 23 november



T: 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG, ZATERDAG 30 MAART!

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF MISSCHIEN ZELFS KOPEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

 

 

Heeft U ook al zo’n last van kriebelende neus en jeukende ogen, 
benauwdheid en klaar met het gesnotter….. 

Wacht dan niet langer en laat U verrassen door de prachtige werking  
van het tapen tegen hooikoorts. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt U contact opnemen Praktijk De Kuuz’n 
Sport massage Sandra 

Tel: 06-10637472 

 

 

Praktijk De Kuuz’n, 
Dijkhuizen 8b,  

Sport Massage Sandra 
tel: 06-10637472 



Opening!
Zaterdag 23 maart 2019

13.00 - 17.00 uur
Graag laat ik mijn nieuwe 

salon aan jullie zien!
Kom je langs om het resultaat 

te bekijken?
Dijkhuizen 90 (bij Hairtrends)

Graag tot dan!

Dijkhuizen 90 • Ruinerwold • M 06 51 86 72 66 • info@beautybyellen.nl • www.beautybyellen.nl

Schoonheidssalon • Make-up • Pedicure • Manicure • Gelpolish 



Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid

Depressie | Pijnbestrijding | Oververmoeidheid
Orthopedie | Hoofdpijn | Burn-out | Angsten

Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid

NEEM EENS CONTACT MET MIJ OP!

wAT vOOr 
SOOrT klAChTEN 

hEEfT u?

Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold | Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

WWW.RUINERWOLD.INFO
Korfbalbomen gepland in speeltuinen 
Ruinerwold 

Tijdens de NLDoet onderhoudsdag van Speel-
tuinvereniging De Woldklimmers zijn in sa-
menwerking met Korfbalvereniging KIOS de 
speeltuinen in Ruinerwold verrijkt met een 3-tal 
korfbalbomen. 

Deze korfbalbomen zijn geplaatst in de speel-
tuinen in de Perenbuurt, aan het Vorenwolde en 
bij de Patrijslaan. Met korven op 3 verschillende 
hoogtes kan van jong tot oud iedereen zich uit-
leven en elkaar uitdagen of het lukt om bal door 
de korf te gooien. De realisatie van dit gezamen-
lijke project is mede tot stand gekomen door 
bijdragen van Stichting Ruinen 1865, Rabobank 
Clubkas Campagne, Kampstaal Staalbouw te 
Emmeloord en de inzet van vele vrijwilligers.


