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Volgend nummer 
verschijnt 

19 april
Kopij inleveren voor 14 april 

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

Voorjaars Kidsbeurs7
Ap r i l t

Op vrijdagavond 7 april a.s. vindt de voorjaarseditie 
Kidsbeurs Ruinerwold, voor stichting KiKa, plaats! 
Net als de voorgaande beurs wordt het event 
gehouden in de speelschuur van Speel- en IJsboer-
derij 
De Drentse Koe te Ruinerwold. In de speelschuur 
staan die avond 50 marktkramen, die reeds zijn ge-
reserveerd door enthousiaste verkoopsters van hun 
eigen waar. “De kramen waren zo verhuurd”, “We 
merken dat het enthousiasme over de beurs en de 
opzet ervan enorm is”, aldus de organisatie. 
(Tweedehands) kinderkleding, speelgoed en ba-
byspullen worden er die avond aangeboden. Een 
ideale gelegenheid om voor de kinderen de voor-
jaarsgarderobe eens lekker aan te vullen. Voor wie 
zin heeft in een avondje
struinen, neuzen en koopjes jagen is vanaf 19.30- 
22.00 uur welkom! (Toegang gratis). 

´t Ende van de 
winterblues
Mit da’k een veugel heure in de morgen
dat vrogge veurjaors lied 
tussen naakte takken verborgen

Mit da’k een veugel heure in de morgen
verdwient mien winterblues en zorgen
der kömp een aandre tied

Mit da’k die veugel heure in de morgen
dat vrogge veurjaors lied 

Gerdina

Bedankt
Lieve mensen ,heel hartelijk bedankt,voor de giften 
van het reumafonds. Hierbij wil ik de collectanten 
ook bedanken voor hun inzet.  
Het heeft een bedrag van € 1840,43 euro opge-
bracht. Geweldig. 
gr van R Mulder.

60-Plussers testen 
verkeerskennis
In het dorpshuis van Ruinerwold kwamen 28 
60-plussers bijeen om hun verkeerskennis op te 
frissen.
Veilig Verkeer De Wolden/Hoogeveen organiseerde 
deze dag. Tijdens de theorieles bleek dat er de 
afgelopen jaren veel is veranderd in het verkeer. 
Speciale aandacht was er voor de rotonde, wanneer 
geef ik richting aan bij het verlaten van de rotonde; 
de nieuwe belijning van de wegen en wat zijn de re-
gels bij een 30-km zone. Een opticien controleerde 
de ogen en een audicien testte het gehoor. Na de 
rit in hun eigen auto met een rijinstructeur werd de 
rit besproken en werden de eventuele ‘foutjes’, die 
er in de loop van de jaren in de rijstijl zijn geslopen, 
besproken. Onder de middag werd genoten van een 
heerlijke lunch. Aan het eind van de dag gingen de 

deelnemers met veel nieuwe opgedane kennis naar 
huis.
De volgende rijvaardigheidsdag is op 3 oktober 
2017 in Ruinerwold.



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508
Landbouwdieren: 0522-238528
Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038
Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl
E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:

9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl
TIP-Ruinerwold, m.i.v. 1 mei geopend van: dinsdag 
t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 – 12.00 uur, ook bereikbaar via 0522-482255 of 
info@touristinforuinerwold.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten  9 april
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds.  P.K. Meijer
15.30 uur ds. V Rijswijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.B. Kamp
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Metselaar
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 13 april Witte donderdag
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
19.30 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  14 april Goede Vrijdag
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur  evangelist Frans Verkade

Geref. Kerk Vrijgemaakt  
Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. V Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
19.30 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  16 april Pasen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel, Con Amore
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur  evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. De Jong
15.30 uur ds. V Rijswijk

 ➜ 5 april Jokeren, aanvang 19.30 uur café 
‘t Wold

 ➜ 6 april PCOB, Ds. C Terpstra, Israël, het land 
van de bijbel met dia’s, aanvang 
14.00 uur De Barg’n 

 ➜ 7 april Kidsbeurs voor Stichting KiKa vanaf 
19.30 – 22.00 uur De Drentse Koe

 ➜ 8 april De Woldklimmers Palmpaasoptocht, 
aanv. 14.00 uur ’t Vonder versiering 
stok, 15.00 uur optocht

 ➜ 10 april VVR, klaverjassen en jokeren, aanvang 
19.30 uur de Corner

 ➜ 15 april Snoeihout inleveren paasvuur van 
09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 16 april Eieren zoeken vanaf 11.30 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 16 april Paasvuur achter de Karstenhoeve 
vanaf 20.30 uur

 ➜ 18 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
De Barg’n

 ➜ 18 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur café 
de Kastelein

 ➜ 18 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Wildlands Emmen, aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 19 april Vrouwen van Nu Oosteinde;lezing 
van de Hersen Stichting Thema: het 
geheugen

 ➜ 22 april Lammetjesdag bij Biologische 
Geitenboerderij Pronkjewail van 
11.00 – 16.00 uur Wold Aaweg 2



Onderneming starten?
Kies voor een gratis
ondernemingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

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

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

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

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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

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

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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

06-83212071



Besluiten: we zijn er de hele tijd druk mee. Meestal 
om alledaagse dingen, maar vaak ook om zaken 
waar we niet zo één twee drie een besluit over kun-
nen nemen. Als het om geld gaat en dan om meer 
dan een paar boodschappen bij de COOP is het in 
het algemeen verstandig even na te denken voor 
we een besluit nemen en dat ‘even nadenken‘ mag 
best wel een poosje duren. Gedane zaken nemen 
geen keer en dus zit je er aan vast als je overhaast 
of ondoordacht ‘ja’ of ‘nee’ hebt gezegd. Moeilijker 
nog wordt het als het om onmeetbare zaken gaat: 
geld kun je tellen en dan weet je of het genoeg is 
dan wel te veel of te weinig. Maar bij een besluit 
over een gevoelskwestie ligt dat wel anders. Als je 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand eenmaal 
“Ja” hebt gezegd is dat niet onherroepelijk maar 
terug komen op dat besluit kost gewoonlijk wel een 
hoop verdriet, zorgen en geld. Je wist natuurlijk 
wel dat die hypotheek van 100% een rib uit je lijf 
was, maar de huizenprijzen gingen voortdurend 
omhoog dus dat zou wel goed komen. Wie kon dan 
ook weten dat de zaak failliet zou gaan en ik zonder 
werk zou komen? Het leek zo’n aardige vent, lief, at-
tent en ook nog een knappe kerel maar toen bleek 
dat hij getrouwd was en dik in de schulden zat. Had 
ik hem toen maar dat geld niet geleend.  Zo op het 
oog was het een mooi karretje maar bij de garage 
zeiden ze dat ik hem beter eerst had laten keuren.
De vraag is natuurlijk: hoe voorkom je dit soort 
verkeerde besluiten? Het simpele antwoord is: dat 
is onmogelijk. Niemand kan in de toekomst kijken 
en bij een besluit dat gevolgen heeft op wat langere 
termijn gaat het nu eenmaal  om de toekomst. Als 
het verkeerd gaat valt er zakelijk  meestal wel iets te 
regelen, maar dat kan best zuur uitvallen; een afbe-
taling, een faillissement, kwijtschelding, alimentatie 
of welke andere (juridische) beslissing dan ook.  
De wereld is veranderlijk; wat we op het ene ogen-
blik met ons volle verstand hebben besloten kan 
door talloze omstandigheden onhaalbaar blijken. 
Ziekte, economische crises, rampen van alle moge-
lijke aard, maar soms toch ook wel weer eens een 
meevaller. Als het tegenzit praten we er liever niet 
over maar als dat schilderijtje dat je jaren geleden 
op een rommelmarkt hebt gekocht lag plotseling bij 

Kunst of Kitsch en echte Jongkind blijkt te zijn zeg-
gen de mensen: “Waar doen ze het van?” Dat heeft 
dan weinig met besluiten te maken en meer met 
geluk. Maar zonder geluk vaart niemand wel en dat 
geldt ook voor veel van onze besluiten. 
Besluiten is dus gewoon hartstikke moeilijk.  Dat 
blijkt ook keer op keer als het om besluiten gaat 
waarbij soms vele miljoenen gemoeid zijn. Je zou 
toch denken dat daar grondig over is nagedacht 
door allerlei knappe koppen die van wanten we-
ten. Niettemin zijn de metrolijn in Amsterdam, de 
hoge snelheidslijnen en de Betuwelijn honderden 
miljoenen duurder uitgepakt dan was berekend. 
Verkeerde besluiten? Tja, er was geen vergelijkings 
materiaal want niemand had ooit eerder in Holland 
een hoge snelheidslijn gebouwd en de plannen zijn 
ook herhaaldelijk gewijzigd en daardoor duurder 
geworden. Jammer dan, maar het punt was al lang 
gepasseerd waarop nog terugkeer mogelijk was. 
“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” is 
het gezegde maar probeer dat maar eens uit te leg-
gen als de uitvoering van een project al halverwege 
is. Wie ooit een studie begon omdat daarmee een 
leuke promotie haalbaar werd kan er over meepra-
ten wanneer die studie een stuk zwaarder blijkt dan 
gedacht, die promotie steeds twijfelachtiger wordt 
en je gezinsleven erdoor naar de knoppen gaat. 
Ondanks alle moeilijkheden moeten er toch beslui-
ten genomen worden. Ondanks de steeds verder 
dalende melkprijs toch een grotere stal laten bou-
wen? Je houdt van je werk en je kunt je nauwelijks 
voorstellen wat je zonder zou moeten doen, maar je 
wordt wel steeds een dagje ouder en de reuma van 
je vrouw wordt ook niet minder. Er zijn wel kopers, 
maar wat dan? Besluiteloosheid straft zichzelf want 
op een bepaald moment nemen de feiten een be-
sluit en dan heb je er geen controle meer over.
Er is een verschil tussen besluiten en beslissen: een 
besluit biedt vaak nog een beetje speelruimte, maar 
een beslissing is definitief. 
Nou ja, er is een schrale troost: wat er ook besloten 
is, morgen gaat de zon weer op!
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN 

Een paar minuten geleden heb ik besloten in dit Kritisch Kommentaar aandacht te besteden aan ‘besluiten’. Heel 
gewoon: ik heb er even over nagedacht en  toen gemerkt dat er veel meer aan dat simpele woordje vastzit dan  je zo 
in het alledaagse doen en laten zou denken. Dat komt natuurlijk omdat we elke dag, van moment tot moment,  een 
hele reeks besluiten nemen over allerhande zaken. Moeten we opstaan of zullen we nog even lekker in bed blijven 
liggen? Een schoon overhemd of kan dat van gisteren nog een dagje mee? We wachten nog even met de hond uit-
laten want het giet van de regen,. Nog even de apotheek bellen om medicijnen na te bestellen. In de folder van de 
supermarkt staat wel heel dapper een aanbieding “Wat eten we vandaag?” maar de kinderen houden niet van wor-
teltjes dus moeten we maar iets anders zoeken. Heeft mijn man de auto nodig of kan ik er straks gebruik van maken 
als ik naar de stad ga? De bloemen die ik vorige week voor mijn verjaardag heb gekregen hebben ook hun beste tijd 
gehad. De kapstok moet opgeruimd worden want die hangt veel te vol. Enzovoort.

Bluiten



Nu verkoop van verschillende 
soorten: Strooisel (ook voor 
huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

Ruime keus uit verschillende soorten 
potgronden en bemesting voor uw 
tuin.
Compost los gestort en gezakt
Champignonnenmest los gestort

Wij hebben assortiment uitgebreid 
van hondenvoer van jong tot oud. 
Kattenvoer, kippenvoer, konijnenvoer, 
paardenbrok, kattenbakkorrel is ook 
bij ons te verkrijgen.

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

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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

¥  Stoelen 
¥  Tafels 
¥  Fauteuils 
¥  Banken 
¥  Woondecoratie 
¥  Stoere spullen 

De meest complete woonwinkel 
zo dichtbij! 

WEVERENCOWONEN.NL 
Dr. Larijweg  161  Ð  RUINERWOLD  Ð  06 24692748	

Vrijdag  en Zaterdag 12:00-17:00	 Ageeth en Alex Wever 

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

EN,  WONING GEKOCHT?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold

dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur



132 helpers tijdens de 
Landelijke Opschoondag 
in Ruinerwold
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart hebben 132 
inwoners Ruinerwold zwerfvuilvrij gemaakt, geor-
ganiseerd door Dorpsbelangenvereniging Ruiner-
wold/Berghuizen. Op de vrijdag hebben leerlingen 
van de Arendsvleugel, De Dissel en de Harm Vonck 
school de woonkernen straat voor straat doorlopen 
om al het zwerfvuil in te zamelen. De gemeente de 
Wolden had materialen beschikbaar gesteld. De 
enthousiaste leerlingen in groepjes van vijf leerlin-
gen onder begeleiding van leerkrachten en ouders, 
raapten alles wat er niet thuishoorde op. Als dank 
voor de werkzaamheden werden ze getrakteerd op 
een lekkernij vanuit de gemeente. De daarop vol-
gende zaterdagmorgen hebben nog 21 inwoners de 
wegen in de buitengebieden zwerfvuilvrij gemaakt. 
Een bijzonder internationaal tintje dit jaar was dat 
Marloes Markslag van Welzijn de Wolden met een 
nieuwe inwoner van Ruinerwold uit Syrië meeliep. 
Daarnaast was er ook nog een inwoner uit Canada 
die meehielp. Ook deze zaterdagmorgen werd 
mede door het aangename weer een groot succes. 
Vele zakken met zwerfvuil werden gevuld. Na afloop 
was er voor elke deelnemer nog een lekker kopje 
soep met brood. Dorpsbelangen kan weer terug 
kijken op een zeer succesvolle organisatie van deze 
opschoondag en bedankt alle leerlingen, leerkrach-
ten, ouders en overige vrijwilligers voor hun bijdra-
ge. Met z’n alle houden we Nederland schoon.
Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen 
(volg ons ook op Facebook en Twitter)

Pasen op blijdenstein
De Hervormde kerk van Ruinerwold viert zondag 16 
april om 10.00u Pasen rond het thema: ‘Geloof in 
het leven’. 
Con Amore o.l.v. Trijnie de Boer-Pekel verleent me-
dewerking aan deze dienst. 
In de aanloop naar Pasen bent u/ ben jij van harte 
welkom op Witte Donderdag (13 april 19.30u – H. 
Avondmaal) en op Goede Vrijdag (14 april 19.30u) 
als we stilstaan bij de menselijke weg van lijden en 
sterven. Samen delen we zorgen en verdriet om zo 
opnieuw geluk te vinden. 

Goede Paasdagen gewenst!
Ds. Roelof Kloosterziel

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

Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu 
Donderdag 23 maart 2017.
Aanwezig 59 personen
Gastspreker Roelof Keen met zijn vrouw Anja!
Roelof Keen is in 1964 in Meppen geboren met een 
fysieke beperking en is rolstoelgebonden. Hij haalt 
uit zijn lijf en leven wat erin zit. Hij maakt van zijn 
handicap een sterk punt en gaat rolstoelracen op 
het allerhoogste niveau en komt zo in veel plaatsen, 
waaronder : Parijs; Tokio: Toronto; Brussel; Miami; 
Seoul waar hij veel prijzen wint en in de top mee 
draait! Hij behaalde enorme successen en beleefde 
daarbij wilde avonturen! Zijn vrouw Anja heeft hij 
ook door zijn sport ontmoet. Zij zit ook in een rol-

stoel. Ze hebben een eigen huis in Klazienaveen en 
allebei een goede baan en daardoor ook financiën 
om samen verre reizen te maken Aruba; Curacao 
en alle uithoeken van de wereld zoeken ze op! Het 
racen is wat afgelopen mede door lichamelijke 
klachten (artrose in de armen) en hij schaft zich een 
handbike aan en roept in een overmoedigende bui 
voor mijn 40e heb ik de Alpe d’Huez beklommen! 
Wat een zware tocht wordt! .Hij heeft een boek over 
zijn leven geschreven:  Dikke arms,kleine bienties”.
Na de pauze vertelt hij over zijn reizen naar Afrika 
en vooral Gambia heeft hun hart gestolen! Aan de 
hand van dia’s laat hij ons iets van het land en de 
mensen zien. Ze zagen daar de slechte toestand 
voor gehandicapten en hebben daar samen met 
een ander stel een werkplaats voor gehandicapten 
opgericht!  Stichting Fujikunda”. Zijn vrouw Anja 
heeft deze avond een stalletje ingericht met spullen 
die ze daar maken om te verkopen om de stichting 
te steunen. Ook zijn boek is daar te koop en kun je 
laten signeren door hem en ook deze opbrengst 
gaat naar de stichting!
Een zeer boeiende avond!



Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Wo. 26 April:

KoningsnachtDJ Klaasjan van dalsemaanvang 21:00

Dresscode: Oranje! entree gratis

Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

Stotijn notariaat & mediation, úw notaris in de regio. Waarvan akte...!

OP MAANDAG 10 APRIL IN DE 
BUDDINGEHOF IN RUINERWOLD.
WILT U ZICH NOG AANMELDEN?
DAT KAN NOG T/M 7 APRIL A.S.

NOTARIËLE INFORMATIEAVOND

Kijk op onze website voor het programma

A
LTIJD

 SCH
ER

P!

Burg. Veenhovenplein 1  de Wijk
Westerweiden 29  Ruinerwold

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

  Toeristisch Informatiepunt Ruinerwold
   Dr. Larijweg 22, 7961 NL Ruinerwold 

0522-482255,  
info@touristinforuinerwold.nl

  
Zoals u wellicht al heeft gehoord of gelezen sluiten wij ons 
TIP kantoor per 1 mei 2017.

Vanaf dinsdag 4 april houden we “uitverkoop”:
Alle cadeauartikelen zijn afgeprijsd.
Kom gerust even binnen lopen om te kijken of er nog iets 
voor u bij is.

Openingstijden:
Di t/m vr  13.30 uur  – 16.00 uur
Za 10.00 uur  – 12.00 uur

Met vriendelijke groet,
De TIP vrijwilligsters : Anna, Aly, Pita en Ina.

 



Kennismaking met de persoon achter het bedrijf 

1.Stel Uw bedrijf voor.
Wij zijn Louis en Astrid  Fiks. Broer en zus, 35 en 42 
jaar, samen eigenaar van Fiks Transporten geves-
tigd aan de Hoge Akkers 5 in Ruinerwold.

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

Het bedrijf is opgericht in 1955 door onze opa aan 
de Wolddijk. In 1985 hebben onze ouders het van 
hem overgenomen en in 1987 is het bedrijf verhuisd 
naar de huidige plek op het industrieterrein. In 2000 
is Louis bij de zaak ingegaan en Astrid in 2008. In 
2015 zijn onze ouders uit het bedrijf gestapt en nu 
zijn wij nu de derde generatie die het bedrijf voort-
zetten. 
Daarnaast hebben wij nog een 50 % aandeel in het 
bedrijf Dunnink Transporten wat wij in 2016 samen 
met Transportbedrijf Van Dijk hebben overgeno-
men, het kantoor is gevestigd aan de Wolddijk en 
de werkplaats en parkeerplaats zijn bij ons aan de 
Hoge Akkers.

3.Hoeveel mensen werken er in Uw bedrijf.
Fiks Transporten heeft 25 chauffeurs in dienst en 2 
autowassers, de (loon)administratie en boekhou-
ding en planning verrichten wij zelf. 
Bij Dunnink Transporten werken nog eens 7 chauf-
feurs, 1 monteur, 1 planner en 1 financieel admini-
stratief medewerkster. Daarnaast rijden daar nog 
5 eigenrijders voor ons. Dit zijn chauffeurs met een 
eigen vrachtwagen.

4.Wat is de voornaamste taak van Uw bedrijf.
Onze voornaamste taak is het vervoeren van dier-
voeder en grondstoffen voor diervoerder, in de 
Benelux, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en 
Zweden.
Daarnaast vervoeren wij ook houtpellets, potgrond, 
turf,stukgoed op pallets.
Dit vervoeren wij in tankwagens, (blaas)kippers, 
beltblowers,  walking-floortrailers en  tautliners met 
meeneemheftruck.

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

Het leukst is het dat er geen 1 dag hetzelfde is. 
Het minst leuk is het als er ongevallen gebeuren 
onderweg.

6. Heeft U een leuke anekdote.
Wij waren een keer samen op een training van 
Transport en Logistiek Nederland. Aan het eind van 
de training kregen we allemaal een certificaat van 
deelname. Degene die de certificaten uitdeelde 
zei dat wij er dan maar 2 boven ons bed moesten 
hangen. Toen wij zeiden dat we ze dan wel elk bo-
ven ons eigen bed hingen keken ze wat vreemd. Ze 
hadden de hele dag gedacht dat wij man en vrouw 
waren. 

7. Wat is Uw hobby.
Louis heeft zich vorig jaar aangemeld bij de vrijwil-
lige brandweer te Ruinerwold en volgt inmiddels de 
opleiding. Astrid speelt op maandag volleybal bij 
de damesrecreanten van VCR en mag graag naar de 
film of theater gaan.

8. Wat zou U graag erbij hebben in Ruinerwold.
Het is van belang dat de jeugd en jongvolwassenen 
het dorp aantrekkelijk blijven vinden en daar dan 
faciliteiten voor blijven. Zij moeten niet altijd hun 
werk, woningen en vertier elders hoeven zoeken.

9. Hoe Ziet U de toekomst?
De economie trekt weer aan, hierdoor liggen er ge-
noeg kansen voor het beroepsgoederenvervoer. Een 
uitdaging daarin is het tekort aan goed geschoold 
personeel. Transport over de weg is de duurste 
maar ook de meest flexibele manier van vervoer. 
Met de ontwikkelingen van zelfrijdende vrachtwa-
gens in colonne (platooning) is ook daarin nog een 
slag te maken.

10. Aan wie geeft U de pen door?
Wij geven de pen door aan Annemarie Kremer. Zij is 
onlangs gestart met haar bedrijf Natuurlijk  
Annemarie aan de Larijweg 81 en heeft inmiddels 
naar volle tevredenheid al een paar opdrachten 
voor ons gedaan.

11. Wilt U nog wat toevoegen?
Alleen kun je sneller, maar samen kom je verder. Dit 
hebben wij zelf ervaren door een aantal samenwer-
kingen die wij de laatste jaren contractueel zijn aan-
gegaan met collega-vervoerders. Beter met elkaar 
dan tegen elkaar. Voor ondernemers en bewoners 
van Ruinerwold is samenwerken ook van groot 
belang om verder te komen en niet stil te blijven 
staan. Stilstand is achteruitgang.

geeft de pen door



UITNODIGING 
Presentatie en uitgifte oorlogsboek Ruinerwold  

3 MEI A.S. OM 20.00 UUR (ONTVANGST VANAF 19.30 UUR) 
in Dorpshuis Buddingehof te Ruinerwold 

 

 

HET BESTUUR VAN DE STICHTING HISTORIE VAN RUINERWOLD NODIGT U UIT 
VOOR DE PRESENTATIE VAN HET OORLOGSBOEK:  

IN DE STILTE VAN DE NACHT 
 

Na presentatie en uitreiking 1e exemplaar zal het boek worden 
uitgegeven. (Verzoek met gepast geld te betalen) 

De uitgave is mede mogelijk dankzij bijdragen van: Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Het Burgerweeshuis Meppel, Ga creatief en Kringloop 
“De Wolden”.  

Na 3 mei is het boek af te halen in het archief van de Stichting Historie van 
Ruinerwold,   op woensdag van 09.00-12.00 uur en op donderdag van 19.00-
20.00 uur. 



Een vogel zingt z´n 
hoogste lied
Een vogel zingt z´n hoogste lied
´s morgens vroeg en ´s avonds laat
zich verschuilend tussen ‘t riet

Een vogel zingt z´n hoogste lied
en de judas schaamt zich niet
waar hij met een kus verraadt

Een vogel zingt z´n hoogste lied
´s morgens vroeg en ´s avonds laat

© Gerdina 
www.gerdina.nl

Sietze Koetsier 
met z’n team beste 
supermarktondernemer 
van drenthe
Sietze Koetsier van Coop Koetsier&Medewerkers in 
Ruinerwold is de beste zelfstandige supermarkton-
dernemer van Drenthe. Dat maakte het Vakcentrum 
vandaag bekend. Sietze Koetsier heeft als succesvol 
ondernemer een duidelijke visie op de toekomst 
en op onderscheidend ondernemerschap. Koetsier 
strijdt samen met de overige provinciewinnaars 
verder voor de prestigieuze ZO²Z Award. 

ZO²Z Award 2017-2018
De ZO²Z Award competitie is een initiatief van het 
Vakcentrum, de onafhankelijke belangenbehartiger 
en bewezen partner van mkb-winkeliers in food en 
fast moving consumer goods en franchisenemers. 
Het Vakcentrum organiseert de tweejaarlijkse com-
petitie om het belang van zelfstandige ondernemers 
te tonen voor ons land. Tijdens de lustrum-editie 
deed een recordaantal van bijna 200 zelfstandige 
supermarktondernemers mee aan de competitie. 
Onderscheidend ondernemerschap leeft!
Tijdens de eerste ronde van de ZO²Z Award com-
petitie werden deelnemers beoordeeld op werkge-
verschap, ondernemerschap, klanten, assortiment 
en innovatie. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Daar-
naast telden medewerkerstevredenheidsonder-
zoeken en klantentevredenheidsonderzoeken mee 
voor het vaststellen van de beste ondernemer per 
provincie. De toekomstvisie van zelfstandige super-
marktondernemers werd onderzocht op basis van 

Actief na schooltijd 
Brede school De Wolden
De nieuwe activiteitenflyer is uit!
Voor alle brede school netwerken is er in samen-
werking met een groot aantal organisaties uit 
gemeente De Wolden weer een nieuwe activiteiten-
flyer gemaakt door het Brede School Team.
De flyer verschijnt een aantal keren per schooljaar. 
Op de flyer vindt u per brede school netwerk een 
kort overzicht van allerlei leuke, sportieve en cultu-
rele activiteiten voor uw kinderen.
In de week van 29 maart worden de flyers uitge-
deeld aan de leerlingen van het basisonderwijs, 
de kinderopvangorganisaties en ligt de flyer in 
verschillende ontmoetingscentra en dorpshuizen, 
het gemeentehuis en de bibliotheken. Voor meer 
informatie over de activiteiten en aanmelden, kunt 
u kijken op www.actiefnaschooltijd.nl. 

een unieke blik op het eigen winkelgebied in 2025, 
opgesteld door Locatus en middels een persoonlijk 
ambitiegesprek, gevoerd door een adviseur van 
internationaal adviesbureau Grant Thornton. 

Landelijke top-3
Medio april maakt het Vakcentrum bekend wie de 
landelijke top-3 zijn. Op 10 mei wordt tijdens de  
Dag van het Vakcentrum duidelijk wie er met de 
prestigieuze ZO²Z Award naar huis gaat. 

Gezellige middag van de 
Zonnebloem
Zonnebloem afdeling De Wolden heeft 16 maart j.l. 
een gezellige middag georganiseerd in het dorps-
huis te Linde.
Deze middag bracht het “KLEINKOOR VINKEN-
BUURT” prachtige liedjes ten gehore en mooie 
gedichten.
Er waren 27 deelnemers aanwezig waarvan 8 bewo-
ners van zorgboerderij “BERKENHOEVE” uit Alte-
veer. Er werd geregeld door iedereen uit volle borst 
mee gezongen. Al met al weer een zeer geslaagde 
middag verzorgd door Zonnebloem De Wolden.



Peuters kindcentrum bij 
de kapper
Ter afsluiting van het thema Beroepen, waar de 
kapper centraal stond, hebben de peuters van het 
Kindcentrum,  Kapsalon van de Berg bezocht.
De peuters vonden het geweldig. Ze mochten op de 
speciale motorstoel voor kinderen zitten terwijl ze 
een kleurtje in het haar kregen. Van een paar meis-
jes met lang haar werd het haar  mooi ingevlochten. 
Sommige kinderen vonden het allemaal toch wel 
een beetje spannend en lieten alles liever aan zich 
voorbij gaan. Wat natuurlijk ook goed is.
We bedanken de medewerkers van de kapsalon 
voor deze leuke activiteit.

Totaal werd 3 weken aan het thema kapper gewerkt 
op het kindcentrum. Er was een echte “kapperswin-
kel” gemaakt waar de kinderen het haar van zich-
zelf of elkaar konden kammen, borstelen en fohnen. 
Ook moesten er natuurlijk veel haarknipjes gebruikt 
worden.
Zelfs de juf werd “onderhanden “ genomen, met 
een geweldig resultaat van wel 12 gekleurde knipjes 
in het haar.
Verder werden platen bekeken en materiaal/artike-
len benoemd wat een kapper zoal gebruikt.
Ook is een film bekeken over een bezoek aan een 
kapper. Wim de Woordspin ging ook mee.  De peu-
ters konden zien dat je soms op je beurt moet wach-
ten en dat Wim de Woordspin het eerst helemaal 
niet zo leuk vond bij de kapper maar dat het later 
toch allemaal wel meeviel.. Want het deed toch he-
lemaal geen pijn. Prachtig vonden de kinderen het 
toen ze Juf Anita herkenden in de film.

Als knutselactiviteit zijn er spiegels gemaakt van 
aluminiumfolie en wol geplakt als haar op een 
kleurplaat waar een gezicht op afgebeeld stond. 
Een heel leuk thema waar nieuwe woorden zijn 
geleerd en veel leuke platen zijn bekeken.
Het volgende thema is Voorjaar/Pasen.

Ruinerwold Peregoed 
kleding is eerder 
binnen!
Vanaf zaterdag 8 april is het mogelijk om de bestel-
de Peregoed kleding van de gezamenlijke Coop en 
Reinders Wielersport actie al op te halen.

En met de nieuwe kleding in de tas is het extra leuk 
om helemaal in fiets sfeer te komen en dat kan ook 
op 8 april, op deze dag houdt Reinders Wielersport 
een TESTDAG.

Deze dag staan de merken Cervelo, Cannondale, 
Kuota en Isaac bij onze winkel met veel fietsen 
welke allemaal getest kunnen worden!
Hier voor is een route uitgezet voor de racefietsen 
& een klein mountainbike parcours voor de moun-
tainbike, zodat u elke fiets goed kunt testen.
Ook voor kinderen zijn er een aantal testfietsen 
aanwezig. 

Wij hebben deze dag de koffie & poffertjes voor u 
klaar staan! 



Bridge-uitslagen
Uitslag van de 4e zitting van ronde 3 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 20 maart 2017.

Lijn A
1 J de Boer & G Wassing 66,67%
2 H Middelveldt & H Tissingh 59,58
3 J Bennink & L Drost 58,75
4 R v Ommen & W Flier 56,25
5 L Krapels & J Mansier 52,92
6 O Hobma & J Vedder 50,42
7 E v’t Rood & E Wienen 48,33
8 R Nijland & J Schuphof 44,17
9 H & P Bennink 42,50
10 D & M Geel 41,25
11 J & J Scholte Albers 40,83
12 J Koops & R Morsink 38,33

Lijn B
1 H & R Kuik 64,95%
2 G Benak & M Vedder 57,17
3 A Kreulen & J Inberg 56,63
4 L Boerhof & M Brals 55,65
5 I & L vd Molen 54,69
6 J Klomp & L Veen 45,83
7 H Reinders & G Scheper 44,69
8 H Turksma & A Ridderman 41,07
9 R Kleene & J de Vries 40,52
10 M Blaauw & K Scheper 38,49

8 april a.s. 
Inzamelingsactie voor 
de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen 
onder de armoedegrens. Helaas ook in de ge-
meente De Wolden. De voedselbanken helpen de 
armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedsel-
pakketten. Om hun klanten van voldoende eten te 
kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen 
zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, 
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu min-
der wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, 
hart voor mensen“. 

Zaterdag 8 april 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 kun-
nen gebruiken voor het maken van de voedsel-
pakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare 
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook 
shampoo en tandpasta. Wij gaan vooral deze pro-
dukten voor hun inzamelen. Zaterdag 8 april 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 voedsel-
pakketten.

Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking 
van de diaconieën van alle kerken in De Wolden. 

SV  De Losse Flodder, 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  21-03-2017

Poule A
1 Johan Klok  284
2 Johnny Ringeling  /           279
2 Anne Jan Dunning 279
3 Luuk Nijmeijer  270  
4 Ronald Lankhorst 257

Poule B
1  Gerrit Figeland    282  
2 Henri Jans 276
3 Johan Nijboer 264
4 Lars Luten 262

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  28-03-2017

Poule A
1 Anne Jan Dunning 288
2 Ruud Bomert   282
3 Johnny Ringeling   278
4 Johan Klok 273  
5 Paul de Vries 271 

Poule B
1  Alfred Vrieling    279  
2 Henri Jans 277
3 Gerrit Figeland 274
4 Johan Nijboer  271



Stichting Congo bedankt 
de inwoners van 
Ruinerwold
In 2016 stond bij Coop in Ruinerwold een statiegeld-
pilaar van Stichting Congo. 
U heeft massaal uw statiegeldbonnen gedoneerd 
aan Stichting Congo. De opbrengst was in 2016 
maar liefst € 485,96. Hartelijk dank daarvoor! De 
bijdrage zal worden gebruikt voor onze lopende 
projecten in Congo.

Stichting Congo
Stichting Congo is in het leven geroepen om de in-
woners van de Democratische Republiek Congo een 
handje te helpen om een menswaardig bestaan op 
te bouwen. Niet ‘gewoon’ door het geven van geld, 
maar door ter plekke te helpen bij het opzetten van 
kleinschalige projecten op het gebied van onder-
wijs, gezondheid en landbouw.
We willen de mensen in Congo blijven helpen bij het 
opstarten van projecten. Dit kunnen we niet alleen. 
Niemand kan vreedzaam doorleven als je weet dat 
anderen leven in armoede en onveiligheid. Het 
belangrijkste is dat je de mensen geluk schenkt. We 
hopen zo samen met u ons steentje bij te dragen.
 Doneer talent, geld of een eigen actie! Steun ons!
Stuur dan een e-mail naar info@stichtingcongo.nl 
voor meer informatie

ANBI
Stichting Congo heeft een ANBI-status. Dit houdt 
in dat uw giften aftrekbaar zijn van uw belastbaar 
inkomen.

Uw bijdrage is onmisbaar. IBAN: NL03RA-
BO0115059849 t.n.v. Stichting Congo
Op onze website www.stichtingcongo.com kunt u 
meer lezen over al onze plannen. 
Een warme groet van Stichting Congo namens de 
Congolese bevolking. 

Stotijn notariaat 
houdt lezing over 
levenstestament 
Over testamenten denken we nog wel eens na. 
Als we overlijden moet het goed geregeld zijn. Het 
Levenstestament is minder bekend. Dat is een 
regeling om vast te leggen wie jouw zaken mag 
regelen als je nog leeft. Vaak wordt het gekop-
peld aan dementie of wilsonbekwaamheid door 
een hersenbeschadiging. Maar ook als je wél 
wilsbekwaam bent, kan het heel handig zijn dat 
een ander namens jou mag handelen. Bij wils-
onbekwaamheid heeft de Wet een regeling voor 
bewind en curatele. Dan bepaalt de Rechter wie 
jouw zaken regelt en wat die persoon mag en 
moet doen. Dat leidt vaak tot veel administratief 
gedoe, veel rompslomp en kosten.

Een Levenstestament is een document waarin jij 
zélf bepaalt wie jouw zaken mag regelen en jij zélf 
bepaalt wat die persoon mag en moet. Dat wordt 
vooral belangrijk als je wilsonbekwaam zou worden 
(door dementie of hersenbeschadiging) of in coma 
geraakt. Maar dat kan ook handig zijn als je vaak of 
langdurig in het buitenland bent, of door ziekte niet 
meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of 
zakelijk – te regelen. En ook als je bepaalde zaken 
niet meer zelf wílt regelen en het prettiger vindt dat 
een ander dat voor jou doet. Bijvoorbeeld een kind 
of iemand anders regelt van alles voor je bij bijvoor-
beeld de bank of de belasting. In al deze situaties 
is het goed en geruststellend dat je weet wie jouw 
belangen behartigt. Wie dat is, wat die persoon mag, 
en wat jouw wensen zijn, leg je allemaal vast in een 
Levenstestament.Je voorkomt daarmee gedoe, kos-
ten en formaliteiten, en je voorkomt dat de zaken 
anders lopen dan je zou willen.

Voor wie is een levenstestament van 
belang?
Uiteraard voor jouzelf. Het stelt gerust te weten 
wie namens jou mag handelen, ook als je het zelf 
niet meer kunt. Je houdt zélf de regie. Het is ook 
belangrijk voor jouw naasten. Het schept duidelijk-
heid en voorkomt daardoor ruzie en onmin. En het 
voorkomt voor hen veel procedurele rompslomp en 
kosten. Het is belangrijk voor iedereen om dit vast te 
leggen. Of je nou jong(er) bent of oud(er). En onge-
acht of je nou veel bezit of weinig.
Stotijn notariaat (met hoofdkantoor in de Wijk) is 
zeer ervaren in het uitwerken van Levenstestamen-
ten. Wij adviseren al sinds oprichting van dit kantoor 

in 2001 ook op dit vlak.Voor een adviesgesprek ben 
je van harte welkom.
Wil je meer weten over het Levenstestament? Kom 
dan op maandag 10 april naar onze gratis toegan-
kelijke lezing hierover in de Buddingehof in Ruiner-
wold.

Voor meer informatie:
kijk op www.stotijnnotariaat.nl en meld je aan of 
doe dat telefonisch op 0522 – 440 473.



Vrouwen van Nu Oosteinde
Bijeenkomst van 15 Maart 2017
Rieka begon de avond met  Daniëlle Hut van het Thomashuis 
in Ruinerwold en alle vrouwen in de zaal welkom te heten. 
Daarna volgden enkele mededelingen. Genoemd werd o.a. de 
koffieochtend op 6 april aanstaande in De Kolonie te Oostein-
de. Spreekster die ochtend is Marieneke Ganzinga, ze zal gaan 
vertellen over haar werk met kinderen.
Na de pauze kreeg Daniëlle het woord. Ze vertelde dat haar 
man Sander en zij zich ruim tien jaar geleden af vroegen of ze 
zo door wilden gaan met het werk dat ze deden. Sander werkte 
toen al in de gehandicaptenzorg en vond dat hij te weinig tijd en 
aandacht kon geven aan de mensen die hij verzorgde.
Ze kwamen iemand tegen met een zoon in een Thomashuis. 
De persoonlijke zorg die daar geboden werd sprak hun aan. 
Eigenlijk werd je met elkaar één grote familie en stonden 
de bewoners met hun eigen behoeften en wensen centraal. 
Om een lang verhaal kort te maken; ze werden enthousiast, 
verhuisden met hun kinderen van de Achterhoek naar Ruiner-
wold en kregen daar hun eigen Thomashuis. Inmiddels wonen 
ze hier al tien jaar, zijn ze in die tijd gegroeid van één bewo-
ner naar negen en gunnen ze zichzelf en hun gezin iets meer 
vrije tijd dan in het begin. Dat werd mogelijk doordat er meer 
ruimte ontstond om  medwerkers aan te nemen. 
Alle bewoners van het Thomashuis dragen, zo ver mogelijk, hun 
steentjes bij aan de maatschappij  door te werken en/of vrijwil-
ligers werk te doen zoals helpen in Het Vonder met cadeau-
tjes inpakken of rolstoelen duwen. Er is een tuinploeg die het 
onderhoud doet aan tuintjes van mensen die dat zelf niet meer 
kunnen. Daniëlle noemde nog meer ideeën die ze al ontwikkeld 
hebben of mee bezig zijn.  Het was een warm en betrokken 
verhaal, elk dorp zou je een Thomashuis gunnen: …........wij 
hebben er één!!!  Haken aan het grootste kleed van de  wereld! 
Wie doet er mee?!
Margreet de Leeuw maakte ons er op attent dat steeds meer 
vrouwen wereldwijd vierkantjes van 10 bij 10 centimeter haken 
om zo mee te doen aan het grootste gehaakte kleed van de we-
reld. Het streven is 5 kleden  te maken die zo groot zijn als een 
voetbalveld. Lukt het dan komen de vrouwen in het Guiness 
Book of Records. De dekens worden in 2018 gepresenteerd. 
Daarna worden de kleden verdeeld onder mensen in nood. 
Iedereen mag mee doen. Ook is er behoefte aan garen (wol/
acryl). Voor verdere informatie of om van uw restjes wol af te 
komen kunt u kontakt opnemen met Margreet (tel. 482282) 

Ruinerwold was genoodzaakt in een flink aangepaste formatie 
aan te treden door een schorsing van Kevin Loof en een bles-
sure van Wietse Wagenaar. Ook het meespelen van Nijmeijer 
was onzeker doordat hij last had van zijn oog, maar gelukkig 
kon hij wel van start waarna hij een goede partij speelde. Tim 
Hogenhorst startte als voorstopper en zijn broertje en immer 
als zakenman geklede Sem Hogenhorst nam de plaats van Loof 
op het middenveld in. Om 14.04u kon er worden afgetrapt en 
een minuut later wist DTD de bal al achter Knol te krijgen. Nader 
bekeken was het eigenlijk Kristian de Bruin met een prima eigen 
doelpunt, maar Bert Loof zag duidelijk buitenspel in de situatie 
waardoor het 0-0 bleef. Waar DTD nog baalde van de afgekeurde 
treffer, was het Ruinerwold dat profiteerde van de Friese teleur-
stelling. Een voorzet van Kristian de Bruin bereikte Bert de Boer 
en deze schoot vanaf een meter of tien prima in het zijnet: 1-0. 
Na de 1-0 kreeg Ruinerwold zowaar een goede kans op de 2-0 
via Jeroen v/d Berg. Op aangeven van Koetsier raakte v/d Berg 
de bal niet echt lekker, hoewel doelman Hottinga ook tot een 
geweldige redding kwam.  Geen 2-0 en zowaar was het DTD dat 
in twee minuten tijd de 1-0 achterstand in een 2-1 voorsprong 
wist om te buigen. Na 25 minuten spelen kwam een vrije trap 
voor de voeten van Kingma, zag Ruinerwold er verdedigend even 
niet goed uit en in de kluts verdween de bal achter Ewout Knol. 
Dit betekende de 1-1 en een minuut later kreeg Ybele Reitsma de 
mogelijkheid een vrije trap te nemen vanaf een meter of 30. Zijn 
strakke inzet viel binnenkant paal achter Knol waardoor het zo-
maar 1-2 stond. Na deze achterstand pikte Ruinerwold de draad 
al snel weer op en was Mark Brinkman een paar keer dicht bij 
de gelijkmaker. Gescoord werd er niet meer en dus gingen beide 
ploegen aan de thee met een ruststand van 1-2.
Na een korte rust van twaalf minuten kreeg Ruinerwold in het 
tweede bedrijf al snel het gevoel minimaal een punt te kunnen 
pakken. DTD begon steeds minder te voetballen en vooral de 
lange bal richting Thys de Jong te hanteren. Laatstgenoemde 
kreeg zelden een bal fatsoenlijk aangespeeld en op de momen-
ten dat DTD de voorhoede wel wist te bereiken stond de de-
fensie van Ruinerwold goed gepositioneerd. De Bruin, Nijmijer, 
Hogenhorst en Kleene speelden allen een sterke wedstrijd en 
op het middenveld bezorgde Telkamp de linksback van DTD 
een nare middag. Dat ook De Bruin sterk speelde was opmer-
kelijk, want daar leek het zaterdagavond nog niet op. Op het 
eerdergenoemde feestje gaf De Bruin aan niet meer te kunnen 
herinneren dat DTD over een aantal goede voorhoedespelers 
beschikt. Toen hem uitvoerig werd uitgelegd hoe de vorige 
ontmoeting met DTD precies verliep, beleefde De Bruin enkele 
flashbacks, trok wit weg, belde een taxi en lag 10 minuten later 
koortsachtig bed. Met een koud washandje op het voorhoofd 
kwam De Bruin gelukkig alsnog de nacht door om de volgende 
dag 90 minuten gefocust te spelen.
Ruinerwold drong de gehele tweede helft aan, maar DTD liet 
zien waarom het de minste tegengoals krijgt in de Tweede 
klasse K. De voorzetten werden goed verwerkt door de boom-
lange centrumverdedigers en zodoende tikte de tijd weg in het 
voordeel van de Friezen. Koetsier kreeg nog de beste mogelijk-
heid, maar ook zijn inzet leverde geen treffer op. Na 93 minu-
ten spelen en een aantal onnodige gele kaarten verder floot 
scheidsrechter Veldhuizen af en boekte DTD een zwaarbevoch-
ten overwinning. Ruinerwold droop teleurgesteld af en DTD 
blijft meedoen in de titelstrijd. Waar sommige tegenstanders 
na afloop buiten verzamelen om snel weg te gaan, bleven de 
Friezen nog lange tijd in de kantine, waardoor de derde helft 
goed werd afgesloten.
Ruinerwold zal de komende dagen nog wel even zuur zijn van 
de nederlaag, maar het besef dat het spel goed was zal ook 
snel komen. De wijze van spelen biedt dan ook perspectief voor 
aankomende zondag. Dan staat de uitwedstrijd tegen vv Lem-

Ruinerwold krijgt te weinig 
tegen DTD
Na het gelijke spel van vorige week tegen Sint Annaparochie 
was Ruinerwold weer toe aan een overwinning. Een goede 
voorbereiding zou wel eens de sleutel tot de drie punten kun-
nen zijn, waardoor er zaterdagavond werd voorbeschouwd 
op het feestje van Eddy, Jurre en Henkie. Al snel bleek het om 
een prima feestje te gaan en toen duidelijk werd dat het Edwin 
Hoffman niet lukte zijn favoriete muziek op te zetten kon de 
avond niet meer stuk. Om 3.00u, nadat Tim HH en Wietse W hun 
setje afsloten, kon iedereen huiswaarts en de pijlen richten op 
de volgende dag.
Op de desbetreffende zondag had iedereen er ook weer zin 
in, hoewel er eerst nog 90 minuten moest worden gevoetbald. 



mer op het programma, een duel waar vooral assistent-trainer 
Machiel Morsink al lange tijd mee bezig is. Lemmer schijnt 
enkele oudgedienden van stal te hebben gehaald om degrada-
tie af te wenden, waardoor Ruinerwold weer aan de bak moet. 
Tot zondag.

Ruinerwold verslaat 
machteloos vv Lemmer
Na het zure verlies van afgelopen zondag tegen DTD telde deze 
zondag maar één ding: drie punten. Tegenstander vv Lemmer 
leek de uitgelezen tegenstander om de goede vorm te herpak-
ken, aangezien het de hekkensluiter in 2K is. Om 12.00u kon de 
bus andermaal vertrekken richting Friese gronden, ware het 
niet dat Mark de Leeuw weer eens volledig van de radar was 
verdwenen. Het waren voor de klaverjassers weer eens koorts-
achtige momenten, terwijl ook Bert de Boer de Lieve Heer 
verzocht om De Leeuw op locatie te toveren. De Boer werd na-
melijk alvast vriendelijk doch dringend verzocht om het even-
tuele gemis van De Leeuw in te vullen. Om 12.02u besefte een 
ieder dat er zonder De Leeuw moest worden afgereisd en zat er  
voor Bert De Boer niks anders op dan de plek van De Leeuw in 
te nemen. Alsof Bert hiermee niet genoeg gestraft werd, mocht 
hij ook nog eens achteruitrijdend  plaatsnemen en werd hij 
gekoppeld aan Brinkman. Om 13.00u stapte de selectie en een 
lijkwitte Bert de Boer de bus uit en werd de focus verlegd op de 
drie punten.
Na een goede warming-up stonden beide teams om 14.00u 
klaar voor de aftrap. Ruinerwold liet meteen zien waarom het 
aanzienlijk hoger op de ranglijst staat en drong Lemmer ver 
terug op eigen helft. Al snel werd het wachten op een Ruiner-
woldse treffer, maar het ontbrak aan een scherpe eindpass. Na 
twintig minuten spelen was het dan toch raak. Brinkman zette 
een mooie combinatie op met Koetsier, ontving de bal terug en 
schoot diagonaal langs doelman Portijk. Er was nog even sprake 
dat de bal onderweg door een Lemmer-verdediger werd aange-
raakt, maar dit bleek niet het geval. Na de 1-0 voorsprong drong 
Ruinerwold direct aan voor de 2-0. Bert de Boer was inmiddels 
geheel bijgetrokken en speelde net als vorige week een goede 
wedstrijd. Na een half uur was hij dan ook heel dicht bij de 2-0. 
Een schot van twintig meter spatte uiteen op de onderkant van 
de lat, waarna de rebound niet aan Jeroen Van Den Berg was 
besteed. Ruinerwold verzuimde in het restant van de eerste 
helft 2-0 te maken, waardoor Lemmer nog met enige hoop de 
kleedkamer in mocht. 
In de tweede helft werd het al snel duidelijk dat met oude 
voetbalwetten niet te spotten valt. Ruinerwold had legio kansen 
gemist in de eerste helft en direct bij aanvang van het tweede 
bedrijf kreeg Lemmer de mogelijkheid gevaarlijk te worden mid-
dels een dood spelmoment. De vrije trap werd scherp ingedraaid, 
waarna Denny Portijk van dichtbij de bal wist binnen te werken: 
1-1.  Hoewel bij Ruinerwold geen paniek viel te bespeuren, was 
het Lemmer dat zowaar kracht putte uit de gelijkmaker, want in 
de daaropvolgende vijf minuten had het zowaar een licht veld-
overwicht. Hoofdtrainer Spijkerman besloot dan ook in te grijpen. 
Frank Jansen kwam in de ploeg voor Kevin Loof. Daarnaast moest 
ook deze week Hogenhorst weer met rollator richting kleedkamer 
na een aanslag op zijn enkel. Voor hem kwam Wietse Wagenaar in 
de ploeg.
Hoewel Ruinerwold dus even een mindere fase kende, werd het 
al snel weer de betere ploeg. Na een uur spelen herstelde Rui-

nerwold dan ook de verhoudingen op het scorebord. De Bruin 
begon aan de rechterlijn aan één van zijn vele rushes en be-
diende Telkamp. Zijn schot werd gekraakt, vloog hoog de lucht 
in en wie anders dan Marcus Koetsier stond op de juiste plek 
om de 2-1 binnen te schieten. Ondanks deze prima treffer was 
de assistent-scheidsrechter van Lemmer overigens niet onder 
de indruk van Koetsier. Ook nadat de vlaggenman op de hoogte 
werd gesteld van het feit dat Koetsiers doelpuntenaantal onge-
veer synchroon loopt met de totale Lemmerse productie was 
de beste man niet te overtuigen, hetgeen zijn goed recht is. 
Na de 2-1 brak er iets bij de Friese opponenten en reeg Ruiner-
wold de kansen aanéén. De vlagger van Lemmer bleek al gauw 
verstand van zaken te hebben, want uitgerekend Koetsier miste 
een enorme kans op de 3-1, na een enorme knal van De Bruin. 
De verlossende treffer kon echter niet lang uitblijven en viel dan 
ook twintig minuten voor tijd. Een aanval van Ruinerwold werd 
tot drie keer toe gekeerd door de Lemmerse defensie, maar bij 
de vierde doelpoging bleek doelman Portijk kansloos. Het was 
Bert de Boer die een zoveelste afvallende bal op de pantoffel 
nam en aan alle onzekerheid een einde maakte: 3-1. Dat De 
Boer vergat op de juiste manier te juichen is hem vergeven, 
want de drie punten waren van groter belang. 

Dat Ruinerwold in de eindfase niet 4, 5 en 6-1 wist te maken 
kwam wellicht doordat geen bittere noodzaak meer was. De 
tank van Lemmer was namelijk wel leeg en beide ploegen 
leken genoegen te nemen met een 3-1 uitslag. Na 90 minuten 
floot scheidsrechter Stroetman af en had Henri Spijkerman 
zijn eerste driepunter als hoofdtrainer van Ruinerwold weten 
te boeken. Dat het niet best was van Lemmers kant wisten de 
gastheren zelf ook wel en daar moeten ze ook niet te zwaar aan 
tillen. De 95-jarige (!!) verslaggever van Lemmer, die wellicht de 
Duitsers nog heeft zien komen, moet ongetwijfeld ook betere 
tijden hebben meegemaakt. Met zijn levenservaring zal het 
echter geen probleem zijn deze mindere periode te relativeren. 
Lemmer beschikt met deze meneer over een sieraad binnen de 
vereniging, hetgeen genoeg gunfactor creëert om Lemmer suc-
ces te wensen bij de handhaving in 2K dit seizoen. 
Voor Ruinerwold was het dus een geslaagde middag. Ook 
de nieuwe uitdager van Rico Verhoeven, K1-belofte Machiel 
Morsink, zag dat het goed was en kon eindelijk de vingers weer 
in de lucht steken gedurende de terugreis. Zonder dat iemand 
een woord van elkaar had verstaan, werd na een uur rijden 
Ruinerwold bereikt om de drie punten af te leveren. Volgende 
week staat er weer een heuse kraker op het programma. Te-
genstander Roden is een titelkandidaat en wil Ruinerwold zich 
alsnog mengen voor een plek in de nacompetitie dan zal het 
thuis moeten afrekenen met de zwart-witten. Graag zien wij u 
aankomende zondag langs de lijn. Tot dan.

Programma VV Ruinerwold

9 april:
Velocitas 1 - VVR 1 14.00 uur 
Adres: Mulock Houwerlaan 29 
Groningen, 9727 KG
Raptim 2 - VVR 2 11.15
Pesse 2 - VVR 3  11.30
E.loord 8 - VVR 4 12.00

16 april:
Beilen 4 - VVR 3  10.00
VVR 4 - IJhorst 2 10.00 
VVR 5 - Ruinen 5 10.00

Zaal: 
7 april:
VVR 1 - Be Fit 1  20.30
VVR 2 - ACV 3    21.25

14 april:
VVR 1 - Protos 1  20.30 



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl   

Aanbiedingen zijn geldig van don. 6 april t/m zat. 8 april  

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

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

Provinciewinnaar ZO2Z Award 
Hier zijn wij hartstikke trots op en daarom gaan we dat met u vieren. 

                    

                    

                    

                    

 

 

Den Eelder  
Boerenyoghurt  

is gemaakt van verse  
volle koemelk 

Pak 1000 ml 

1.24 1.39     0.99 

 

Schouder 
karbonade 

met het beter leven 
keurmerk en 1 ster 

Kilo  

3.29       2.99  

Boerenkaas 
Ambachtelijk gemaakt 
Vers van het mes en met 

passie gemaakt 
Kilo, jong belegen 

9.99         7.49  

 

 

Drentsche 
Turf 

Gebakken door onze 
bakker Nijstad 

Per stuk 

5,50     4.75 

Aardappelen 
Nicola 

Kleiaardappelen uit de 
regio 

Zak 2.5 kilo 

3.29       1.49 

 

Boeren 
leverworst 

gemaakt in eigen 
slagerij 

per stuk 250 gram 

2.00      0.99 
  

 
 

Roomijs 
Dickninghe 

Bereid met verse 
volle melk 
Bak 900ml 

3.89    2.69 

 

Voor elke klant op vrijdag en 
zaterdag, bij een besteding van 

€15,- of meer 

een bos tulpen     gratis 


