
Inzameling voedselbank8
ap r i l

 
M

ed
e 

m
og

el
ijk

 g
em

aa
kt

 d
oo

r R

uinerwold O n de
rn

ee
m

t  
-  

IB
AN Op ‘t Wold: NL43SNSB0915470543

N i e u w s b l a d  v o o r  R u i n e r w o l d  e n  o m s t r e k e n   |   1 3 d e  j a a r g a n g  n r .  7   |   4  a p r i l  2 0 1 8   

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 kunnen 
gebruiken voor het maken van de voedselpakket-
ten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare levens-
middelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook sham-
poo en tandpasta. Wij gaan vooral deze produkten 
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 voedselpakketten.

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

Volgend nummer 
verschijnt 

18 april
Kopij inleveren voor vrijdag 13 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

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  
20 april a.s. Eventueel kan vervoer geregeld worden. 
U kunt zich opgeven bij:

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

Streektaolaovend bij 
De Karstenhoeve
Een gezellig avondje uit in Ruinerwold?  
Kom dan vrijdagavond 20 april naar Museumboer-
derij De Karstenhoeve. In samenwerking met het 
Huus van de Taol treden het schrijverspaar Marga 
Kool en Jan Veenstra (bekend van hun wekelijkse 
column in het Dagblad van het Noorden) en zange-
res Annemiek Drenth voor u op.

Aanvang 20.00 uur, de deel is open vanaf 19.30 uur. 
Entree € 10,00.    

Kaartverkoop: telefonisch 052-481447 of via de 
mail: info@karstenhoeve.nl



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 8 april 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.W. Wind
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. 
15.30 uur ds. Van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. vd Brink
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 15 april 2018 eerste paas-
dag
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. Kooistra
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M.P. Vis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk 
14.00 uur Sing in

 ➜ 6 april Bezichtiging goederen veiling van  
18.00 – 20.00 uur De Karstenhoeve

 ➜ 7 april Bezichtiging goederen veiling van  
10.00 – 12.30 uur De Karstenhoeve

 ➜ 7 april Veiling antiek en curiosa, aanvang  
13.00 uur  De Karstenhoeve

 ➜ 7 april De Woldruiters, springwedstrijd pony’s , 
manege Ruinerwold

 ➜ 9 april Buurtkamer, puzzelen, aanvang 9.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 10 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ 10 april Rijvaardigheidsdag VVN de Wolden 
Buddingehof 

 ➜ 11 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, samen met 
Oosteinde, aanvang 19.45 uur Howsa 
Goin, Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 12 april Mannenavond, aanvang 19.30 uur café 
de Kastelein

 ➜ 13 april Mega Teenage Party met Jay Zwarts, 
aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 14 april Voorjaarsconcert Sempre Sereno, 
aanvang 20.00 uur Sporthal

 ➜ 14 april De Woldruiters, clubdag bij manege 
Ruinerwold

 ➜ 16 april VVR klaverjassen en jokeren, aanvang 
19.30 uur kantine (slotavond en 
prijsuitreiking competitie)

 ➜ 16 april Buurtkamer, creatief bloemen maken, 
aanvang 9.30 uur Buddingehof

 ➜ 20 april Regionale Kaartdag van  
10.00 – 15.30 uur Buddingehof

 ➜ 20 april Streektaolaovond m.m.v. Marga Kool/
Jan Veenstra en zangeres Annemiek 
Drenth, aanvang 20.00 uur De 
Karstenhoeve

 ➜ 20 april Samen gezellig eten aanvang 17.15 uur 
 ➜ 23 april Buurtkamer, actief met kinderopvang, 

aanvang 9.30 uur Buddingehof
 ➜ 26 april Koningsnacht, aanvang 21.00 uur café 

de Kastelein
 ➜ 27 april KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur de 

Kiosk
 ➜ 27 april De Woldklimmers, kleedjesmarkt van 

10.00 – 13.00 uur De Kosterij
 ➜ 28 april OBS De Wezeboom, ophalen oud papier 

en textiel
 ➜ 24 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 

Dorpshuis De Barg’n
 ➜ 27 april KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur kantine 

KIOS
 ➜ 30 april Buurtkamer, sjoelen of spel, aanvang 

9.30 uur Buddingehof
 ➜ 1 mei Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 

Dorpshuis De Barg’n



Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “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



Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu 19 maart 2018
Aanwezig 60 personen

Lezing over borstkanker en 
borstkankerzorg door Erica en Linda  
met filmpjes!
In het Mammacentrum (mamma staat voor borst) in 
Hoogeveen werken de artsen en verpleegkundigen 
nauw samen in één team aan één aandoening 
Het multidisciplinaire behandelteam overlegt 
dagelijks en bepaalt op dezelfde dag waarop u uw 
onderzoek heeft of een behandeling nodig is! Met 
een doorverwijzing van de huisarts kun je binnen 3 
dagen terecht voor onderzoek! Ook een eventuele 
operatie vindt in Hoogeveen plaats.
Het mammateam bestaat uit: mammachirurgen; 
radiologen; radiotherapeuten; pathologen; 
internist; oncologen; verpleegkundige specialisten; 
physician assistent; oncologische consulenten; 
verpleegkundigen;  laboranten; en plastische 
chirurgen. Ze werken volgens de nieuwste 
behandelmethodes met de meest moderne 
apparatuur!
In een periode met veel spanning en onzekerheid 
krijg je tijdens het hele traject een casemanager die 
je begeleidt e je aanspreekpunt is!
De meeste vormen van borstkanker kunnen 
genezen, hiervoor is altijd een operatie nodig! 
(borstsparende operatie, verwijdering van de 
borst) operatie lympheklieren. Behandelingen 
hiernaast zijn: radiotherapie; chemotherapie; 
hormoontherapie; eiwittherapie of een combinatie. 
Behandeling hangt af van leeftijd; grootte tumor; 
grootte borst; aantal tumoren; aard tumor; 
familiegeschiedenis; gezondheidssituatie. Als je 
behandeld bent voor borstkanker blijf je min. 5 
jaar onder controle. Veel staat op de website www.
treant.nl
Na de pauze konden er vragen worden gesteld waar 
veel gebruik van werd gemaakt!
Een zeer interessante lezing waar geboeid naar 
werd geluisterd! Een ieder van ons heeft of te 
maken gehad met borstkanker of wel iemand in zijn 
naaste omgeving!
De voorziteer Jantje Everts bedanken hun en geeft 
een gift voor het centrum. Ze wenst ieder wel thuis 
en tot de gezamenlijke avond in Café Oosteinde op 
11 april 2018

Uitvoering musical Ester
Drie jaar geleden is in Berghuizen een musical over 
koning Saul uitgevoerd. Met veel enthousiasme 
is er toen door een grote groep kerkleden uit 
verschillende kerken samengewerkt. Het was 
bijzonder inspirerend om elkaar zodoende te leren 
kennen, samen te zingen, samen te spelen en ons 
samen op deze wijze in te leven in een boeiende 
episode uit de Bijbelse geschiedenis. 
Velen wilden dit graag nog eens meemaken. 

In september 2017 zijn we begonnen met het 
instuderen van een musical over het bijbelboek 
Ester. Iedere vrijdagavond is er gespeeld en 
gezongen. Op andere momenten is er vergaderd, 
want de organisatie is geen sinecure. 

Op 20 en 21 april a.s. is het dan zover; dan zal deze 
musical worden uitgevoerd. Dit gebeurt opnieuw 
in de Gereformeerde kerk te Berghuizen omdat het 
gebouw zich daar het beste voor leent. 

In het voorwoord bij deze musical lezen we: 
“Ester is een klein, maar uiterst meeslepend en in 
sommige opzichten humoristisch bijbelboek. Het 
verhaal laat zich goed uitspelen in een musical. Het 
kent veel theatrale momenten. Bovendien heeft het 
een actueel thema in zich...”. 

Op beide avonden beginnen we om 19.30 uur. 
Kaarten zijn vanaf 1 april verkrijgbaar via  email: 
estermusical@hotmail.com of telefonisch bij  
Judith Pinxterhuis 0522-851775.

Het instuderen en uitvoeren van deze musical 
is een initiatief van de Hervormde Gemeente 
Ruinerwold (Blijdenstein), Protestantse Gemeente 
IJhorst/De Wijk, Protestantse Gemeente 
Koekange, Gereformeerde Kerk Berghuizen en de 
Kapelgemeente van Ruinerwold.

Wij zijn verhuisd!
Ons nieuwe adres is:
Boekweitkamp 60
7961 AZ Ruinerwold
Tel:0522-482318

Jan en Jannie Vriend



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

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

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

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

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



VVN keurt fietsen 
scholieren

Binnenkort worden weer de praktische verkeersexa-
mens voor scholieren gehouden. De vrijwilligers van 
VVN De Wolden hebben daarom de afgelopen week 
1135 fietsen bij 13 scholen in De Wolden gecontro-
leerd. Hiervan werden er 166 afgekeurd (14,6%). Bij 
de afgekeurde fietsen ontbrak veelal de bel of zaten 
de handvaten aan het stuur los. Ook het zadel zat 
soms los en een enkele fiets had slechte banden. 
Voor het verkeersexamen is een goede fiets noodza-
kelijk. De herkeuring van de fietsen doen de scholen 
zelf.

Volhouden
Houd goede voornemens vol
en vind duurzaam vertrouwen
in een gezonde bol

Houd goede voornemens vol
en zoek zo nu en dan wat lol
bij het verder bouwen

Houd goede voornemens vol
en vind duurzaam vertrouwen

© Gerdina, www.gerdina.nl

Bedankt
Mede namens het Reumafonds wil ik uw hartelijk 
bedanken, voor de giften, en de collectanten voor 
hun inzet.
De opbrengst is een bedrag van 1983,65 euro. 
 
R Mulder

kortingskaart die met succes ontvangen is bij de 
gasten van het Café en de Kapsalon. Afgelopen 
maanden waren er telkens verschillende kortingen 
beschikbaar als men in december een bezoek 
bracht aan de kapsalon of het Café. In de maand 
april kunt u de kortingsbon inleveren voor een 
gratis dessert bij een menu, of gebruik maken van 
de zonnebank.

Deze avond staat natuurlijk in het teken van de 
man, waarbij de adrenaline in elke man wordt 
aangewakkerd. Daar horen Pk’s bij, BBQ en proeven 
van speciaal bier, maar ontdek ook de wereld van 
haar en huidverzorging en duurzame energie. 
Dus neem je buurman, je vrienden, familie, 
suikeroom en achterachterneef mee naar deze 
avond.

Opgave is mogelijk bij Hair en Beauty van den Berg. 
Tel: 0522-481239 of   
mail: info@kapsalonvandenberg.nl. De kosten zijn 
€10,- p.p. inclusief een drankje na afloop. 

Aanvang 19:30. Wees er op tijd bij want vol = vol. 

De enige echte 
Mannenavond van 
Ruinerwold
Op donderdagavond 12 april slaan de mannen 
de handen in één! Hair en beauty Van den Berg & 
Café de Kastelein organiseren in samenwerking 
met Garage Mos, Slager Ard, Installatiebedrijf 
K.J. Van Dijk en Brandweer Ruinerwold een echte 
mannenavond. Allemaal op loopafstand tussen 
Café de Kastelein en Hair en Beauty Van den 
Berg presenteren deze bedrijven allemaal leuke 
activiteiten. Dit allemaal in opvolging van de 



Donderdag

Mannenavond

12 april
Wanneer?

Waarom?

BE A MAN!

Wie verzorgt het?

Opgave bij Hair & beauty van den berg - 0522 48 12 39

Brandweer Ruinerwold

Garage Mos
Slager Ard

Café de Kastelein
Hair & beauty Van den Berg

Start bij Hair & beauty van den Berg - kosten 10,- p.p

de enige echte

van Ruinerwold

K.J. Van Dijk

in samenwerking met:

 

 
Het hele jaar een mooie huid 

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies 

• Gezichtsbehandelingen 
• Acnebehandeling (mogelijk vergoed door uw verzekering) 
• Diverse service behandelingen: 

epileren, wimpers en wenkbrauwen verven, 
harsen en manicure 

• Schoonheidsspecialiste met ruim 10 jaar 
praktijkervaring 

OPEN DAG 
Vrijdag 20 april 2018  |  11:00 – 16:00 

Gratis Huidscan + Persoonlijk Productadvies 
 

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



Succesvolle Kidsbeurs 
voor stichting KiKa
Wat kwamen er afgelopen vrijdagavond veel be-
zoekers naar Speel -en IJsboerderij de Drentse Koe 
voor de 5e editie van de Kidsbeurs Ruinerwold. 
Ruim 300 kooplustigen vanuit Ruinerwold en omlig-
gende dorpen maar ook ver hierbuiten kwamen er 
om leuke items te “scoren”. Het is duidelijk dat de 
positieve reclame een steeds groter bereik heeft. 
Het evenement krijgt hierdoor steeds meer draag-
kracht. 
 

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  20-03-2018

Poule A
1 Alfred Vrieling 279 
2 Ruud Bomert / Johnny Ringeling  278

Poule B
1  Gerrit Figeland / Johan Nijboer 277 
2 Luuk Nijmeijer 274
3 Lars Luten 272
4 Ronald Lankhorst  270
5 Henri Jans   260

Muziekvereniging 
Sempre Sereno 
presenteert: 
voorjaarsconcert 2018
Op 14 april 2018 staat het jaarlijkse voorjaarscon-
cert van muziekvereniging Sempre Sereno Ruiner-
wold op het programma.
De sporthal in Ruinerwold wordt deze avond gevuld 
door muziek van de jeugdorkesten, de fanfare en de 
malletband van Sempre Sereno.
De fanfare wordt tijdens het concert versterkt door 
het fanfareorkest van muziekvereniging Crescendo 
uit Ruinen, met wie al een tijdje samen wordt gere-
peteerd. 

Kortom, dat belooft een gevarieerde muzikale 
avond te worden. 
U bent allen van harte welkom om te komen luiste-
ren.
 
Wij organiseren de 14e ook een verloting en verko-
pen chocoladebreukplaten.  
 
Informatie
Concert Sempre Sereno
14 april 2018
Aanvang 20.00 uur, sporthal te Ruinerwold
Zaal open om 19.15 uur
Entree:
Donateurs en kinderen tot 12 jaar gratis.
Niet-donateurs: € 7,50 per persoon

“De gemiddelde opbrengst van de verkopen per 
kraam neemt alleen maar toe. Zo krijgt kleding en 
aanverwante kinder-en babyspullen een prachtige 
tweede kans. Tevreden verkoopsters, kopers en een 
mooie donatie voor Stichting KiKa wat willen we 
nog meer”, aldus de organisatie. 
 
De volgende editie vindt wederom in het najaar 
plaats. Houdt voor meer info de Facebookpagina 
KidsbeursvoorKikainRuinerwold in de gaten. 





Op de foto: Lea Prins, Elly Remmelts, Geesje Stapel, Her-
man Wever, Rick van Dijk, Carla Lok, Joyce Koster, Janny 
Timmerman, Aly Schoemaker, Menno de Leeuw, Bea 
Hoorn, Jan Tissingh en Johan van Dijk. Diana Timmer-
mans ontbreekt. 

De Wolden formeert…. 
maar dan anders
De Wolden gaat formeren, net als iedere andere ge-
meente na de afgelopen gemeenteraadsverkiezin-
gen. Maar De Wolden doet het dit keer anders. Na 
de verkiezingsuitslag op 21 maart is Jan ten Kate, 
vertegenwoordiger van de grootste partij - Gemeen-
tebelangen - in De Wolden, gevraagd het initiatief te 
nemen om hiermee aan de slag te gaan.
Jan ten Kate: “Gemeentebelangen is voorstander 
van een zo breed mogelijk formatieproces. Wij 
vinden dat we als nieuwe raad een open houding 
moeten aannemen om, vanaf het begin, in geza-
menlijkheid op te trekken. Geen onderhandelingen 
die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar 
transparantie en vooral ook samen met onze inwo-
ners. Zo houden we onze lokale democratie vitaal! 
Dit idee heb ik bij mijn zes collega-lijsttrekkers ge-
toetst. Ik vind het fijn om te merken dat we allemaal 
concluderen dat dit een vernieuwende stap is, waar-
bij we op zoek gaan naar onze overeenkomsten.”

In beweging
Formeren volgens het boekje, op de ‘ouderwetse’ ma-
nier, dat wil De Wolden dus niet. De lijsttrekkers krijgen 
ondersteuning van een onafhankelijk procesbegelei-
der: Frits Alberts, vertrekkend wethouder van Borger-
Odoorn. Een man met veel bestuurlijke ervaring, ook 
in een plattelandsgemeenschap. Frits Alberts: “Ik ben 
enthousiast over deze andere manier van formeren, 
draagvlak en betrokkenheid van alle partijen vind ik 
hierbij heel belangrijk.” Jan ten Kate: “Het is belangrijk 
dat we als 19 (nieuwe) raadsleden die nieuwe bewe-

Geslaagde 
voorstellingen voor 
rederijkerskamer UDI
De toneelspelers van rederijkerskamer UDI kunnen 
terugkijken op drie geslaagde voorstellingen! Bij 
café Centraal in Ruinerwold werden zaterdag 10 
en 17 maart zo’n 300 toneelliefhebbers ontvangen. 
De wereldberoemde klucht ’n Klap van de meul, 
geschreven door Otto Schartz en Carl Mathern en 
vertaald naar algemeen dialect door Ben ten Velde, 
werd opgevoerd. Regie was in handen van Geesje 
Stapel en Jannie Timmerman fungeerde als souf-
fleur.
Bertus Lubbers, gespeeld door voorzitter Johan van 
Dijk, is een caféhouder die zich uitgeeft voor bokser. 
Zo kan hij geregeld de bloemetjes buiten zetten. 
Pech heeft hij, als de echte bokser, de gespierde 
Menno de Leeuw, op de proppen komt en dan moet 
hij het ook nog opnemen tegen de wereldberoemde 
Amerikaanse bokser Billy Obama!
In de zaal werd veel gelachen. Bij een enkeling 
biggelden zelfs de tranen over de wangen. Voor de 
spelers reden te meer om alles uit de kast halen en 
nog net iets gekker te doen. Dan is het zelfs voor de 
toneelspelers soms lastig om het gezicht in de plooi 
te houden. Ook het ontwijken van de bokshand-
schoenen van Bertus Lubbers bleek nog een hele 
opgave.   

Lof voor decor
Veel lof was er deze keer voor het decor. “Het is denk 
ik één van de mooiste decors tot nu toe”, meent één 
van de bezoekers. Het toneel bestaat uit een café en 
een houten schuur met trapje en hooizolder. Vóór 
het café is een terras ingericht en de vloer is bedekt 
met grindtegels en houtsnippers. Struiken en bloe-
metjes op de tafels maken het decor af.  

Jubilarissen
Ook werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Ze ontvingen een presentje. Geesje Stapel is 25 jaar 
lid. Ze is begonnen als speler en later als souffleur 
en regisseur aan de slag gegaan. Wim van Dijk is al 
30 jaar bij UDI aangesloten. Hij maakte 17 maart 
van de gelegenheid gebruik om over zijn eerste stuk 
te vertellen. Bij café Reinders werd een drama over 
een vliegtuigongeluk opgevoerd. “Het toneelstuk 
maakte zoveel indruk, dat ik naderhand zo naar 
huis ben gegaan. Heftig.” 



DE NAAM BLIJFT TOT DAN GEHEIM!
Tot 16u leuke standjes,
demo’s, mini-lezingen 

& heerlijk shoppen! 
Een doggybag van dandy dog

de leukste hondenspeciaalzaak van Drenthe
www.eenleukerhondenleven.nl

21 APRIL - 11:00u
Oosteinde 46 - Ruinerwold
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T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

GAAT U EEN WONING
 BEKIJKEN OF 

WELLICHT 
ZELFS KOPEN...? 

LET OP!: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG  
ZATERDAG  7  APRIL

ging van meer en meer met de samenleving besturen, 
op gang krijgen. Onze inwoners doen veel op eigen 
kracht en zijn initiatiefrijk, dat weten we. Laten we el-
kaar als raad nu inspireren en enthousiasmeren om in 
De Wolden van het geëigende pad af te wijken. Ik heb 
daar in ieder geval heel veel zin in!”

Meer volksvertegenwoordiger
Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s en 
debatten die in de afgelopen campagne-periode zijn 
gevoerd, worden onderwerpen helder. Welke zijn 
dat? Waar ligt de prioriteit? En nog meer: welke legt 
de nieuwe raad terug in de Woldense samenleving? 
De lijst-trekkers gaan hierover op korte termijn met 
elkaar in gesprek. Jan ten Kate: “Ik ben blij dat we in 
De Wolden een stap kunnen zetten met deze nieuwe 
werkwijze. Dit sluit ook heel goed aan bij de manier 
waarop de raad werkt: 3DeWolden.”  De raad van De 
Wolden werkt vanaf september 2016 op een andere 
manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming 
beter zijn gescheiden. Meer en beter in gesprek 
(dialoog) met inwoners en andere belanghebbenden 
over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden 
genomen. Meer ruimte voor dialoog door werkbezoe-
ken en door ontmoetingen en gesprekken op locatie. 

Ten Kate: “3DeWolden legt veel meer de nadruk op de 
rol van volksvertegenwoordiger. Daar past de open 
houding naar onze inwoners in dit formatieproces bij.”
In het komende formatieproces wordt een onder-
scheid gemaakt in samenlevingsgerichte onderwer-
pen en bestuurlijke onderwerpen. “We inventarise-
ren samen wat de thema’s zijn waar we van zeggen: 
we houden ze open en gaan ze bespreken met de 
samenleving. Deze benoemen we in een raadsbreed 
programma. De overige onderwerpen vormen de 
bestuurlijke opdracht, die we aan het nieuw te vor-
men college mee willen geven”, zegt Ten Kate.



Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Bijeenkomst 21 maart 2018
Louis Zeegers 

Lezing over de ziekte van Lyme
Voor ons stond een een strijder tegen de teek, de 
ziekte van Lyme en de groep medici die de gevolgen 
van een tekenbeet nog steeds onderschatten.
 Voor ouderen kan een besmetting al veel narigheid ge-
ven, voor jongeren zijn de gevolgen vaak nog ernstiger. 
Het kan een lelijke breuk geven in het leven dat ze aan 
het opbouwen zijn. Een einde betekenen van studie, 
carrière en kontakten. Door alle klachten niet meer 
mee kunnen doen met het tempo van leeftijdsgenoten.
Het motto van de avond was “Krijg geen Lyme”. De 
teek is al lang niet meer alleen in het bos te vinden, 
maar komt ook al voor in gewone tuintjes, weilan-
den, bermen en parken. Het “tekenbestand” neemt 
nog steeds toe, de beestjes weten zich goed voor te 
planten.
Ongeveer 25% van de teken in Nederland zijn be-
smet met de Borrelia bacterie, de veroorzaker van 
de Ziekte van Lyme. 
Voorkomen is beter dan genezen dus hier enkele 
tips om het risico op een tekenbeet te verkleinen: 
Blijf in de natuur op de paden, zorg voor “gesloten 
kleding” bijv. door je sokken over je broekspijpen 
te dragen, controleer je lichaam goed na een dagje 
natuur, teken houden van een beetje klem zitten 
op je lichaam dus let op oksels, liezen, plooien en 
horlogebandjes.
Zorg voor een goede tekentang of lasso, bewaar de 
teek na verwijdering in een potje, bij klachten kun-
nen ze de teek onderzoeken.
Bezoek voor meer informatie de site:  
www.lymevereniging.nl

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 4e  en laatste zitting van ronde 3 van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 19 maart 2018.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 65,83%
2 R v Ommen & M Velthuys 60,42
3 J de Boer & G Wassing 58,75
4 O Hobma & J Vedder 53,33

5 G Lensen & L Tissingh 50,42
6 R Nijland & J Schuphof 48,33
7 J & J Scholte Albers 47,08
8 H Middelveldt & H Tissingh 46,67
8 H & P Bennink 46,67
10 S Hempen & H Kuijer 42,92
11 J Klomp & L Veen 40,00
12 M Blaauw & K Scheper 39,58

Lijn B;
1 M Vedder & W Flier 59,55%
2 A Flier & L Stolte 58,85
3 T ten Heuvel & A Kreulen 52,60
4  H Reinders & G Scheper 51,91
5 D & M Geel 51,81
6 E v’t Rood & E Wienen 51,67
7 J Inberg & B Klomp 50,72
8 H & R Kuik 49,06
9 A Ridderman & R Morsink 48,37
10 I & L vd Molen 47,12
11 R Knippels & R Pijper 46,70
12 R Kleene & J de Vries 44,69
13 H & H Hauwlo 43,92
14 L Boerhof & M Brals 42,75

Eindstand periode 3.

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 57,89% gem.
2 O Hobma & J Vedder 54,22
3 R Nijland & J Schuphof 54,03
4 H & P Bennink 53,86
5 J de Boer & G Wassing 52,57
6 G Lensen & L Tissingh 51,19
7 J Bennink & L Drost 50,66
8 J & J Scholte Albers 48,59
9 L Krapels & J Mansier 48,14
10 H Middelveldt & H Tissingh 47,41
11 S Hempen & H Kuijer 47,14
12 W Flier & W Niemer 43,92
13 J Klomp & L Veen 43,43
14 M Blaauw & K Scheper 41,79
De nrs 12, 13 en 14 gaan naar lijn B.

Lijn B;
1 D & M Geel 56,12% gem.
2 H Reinders & G Scheper 53,98
3 J Inberg & K Tissingh 53,12
4 T ten Heuvel & A Kreulen 52,84
5 A Flier & L Stolte 52,70
6 H Toet & M Vedder 51,25
7 E v’t Rood & E Wienen 49,90



Initiatiefrijk De Wolden: 
Inwoners hebben weer mooie plannen 
voor vrijwilligerswerk en ontmoeting

Kringloopwinkel Ruinerwold/
Koekange
De Kringloopwinkel in Ruinerwold is nu nog gehuis-
vest in een oud pand aan de Hoge Akkers. Dit pand 
verkeert in zeer slechte staat en voldoet niet meer. 
Vrijwilligers kunnen er niet meer verantwoord wer-
ken. Nieuwbouw moet ervoor zorgen dat de vrijwil-
ligers door kunnen gaan met hun goede werk. De 
Stichting AMKS (Aktief voor Muziek, Kerk en Samen-
leving) beheert de Kringloopwinkel. De opbrengst 
van de Kringloopwinkel gaat naar muziekvereniging 
De Bergklanken en via de diaconieën naar (lokale) 
initiatieven zoals De Voedselbank, het Hospice, 
Verzorgingshuis Vonder, het voetbalveldje in Oost-
einde, kinderclubwerk Koekange en Hof van Koe-
kange. Voor de nieuwbouw van de Kringloopwinkel 
is € 100.000,- subsidie verleend aan Stichting AMKS. 
De verwachting is dat in januari 2019 het nieuwe 
pand in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd 
blijft de Kringloopwinkel open in het oude pand. 

Ontmoet Oosteinde
Oosteinde organiseert een ontmoetingsdag voor 
inwoners en ondernemers. Op 26 mei 2018 staat 
Ontmoet Oosteinde gepland. Lokale ondernemers 
presenteren zich tijdens deze ontmoetingsdag met 
allerlei activiteiten. Het doel is dat inwoners en 
ondernemers elkaar beter leren kennen en daar-
door beter weten te vinden, zodat inwoners vaker 
kiezen voor lokale producten of diensten. Eén van 
de activiteiten is de ‘Social Sofa’. Dit is een bank 
die inwoners gaan mozaïeken. De Belangenvereni-
ging Oosteinde ontvangt voor Ontmoet Oosteinde 
€ 6.750,- subsidie. 

De Wolden formeert…. 
maar dan anders
De Wolden gaat formeren, net als iedere andere 
gemeente na de afgelopen gemeenteraadsverkie-
zingen. Maar De Wolden doet het dit keer anders. 
Na de verkiezingsuitslag op 21 maart is Jan ten 
Kate, vertegenwoordiger van de grootste partij 
- Gemeentebelangen - in De Wolden, gevraagd 
het initiatief te nemen om hiermee aan de slag te 
gaan.

Jan ten Kate: “Gemeentebelangen is voorstander 
van een zo breed mogelijk formatieproces. Wij 

8 H & R Kuik 49,48
9 H & H Hauwlo 48,79
10 I & L vd Molen 47,22
11 R Knippels & R Pijper 46,52
12 J Koops & R Morsink 45,91
13 L Boerhof & M Brals 45,78
14 R Kleene & J de Vries 44,22
De nrs 1, 2 en 3 gaan naar lijn A.

Spelregels Initiatiefrijk De Wolden
Een initiatief moet vernieuwend zijn voor een dorp 
en breed gedragen worden. Een grote groep in-
woners moet kunnen profiteren van het initiatief. 
Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, 
sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur van het 
dorp. Initiatiefrijk De Wolden subsidieert maximaal 
50% van een project tot een maximaal bedrag van 
€ 100.000,-. 

Aanvraag indienen
De gemeente denkt graag in een vroeg stadium met 
u mee, zowel over de inhoud als over de begroting. 
U kunt uw aanvraag indienen via  
dewolden.nl/initiatiefrijk. 
Heeft u vragen heeft over Initiatiefrijk De Wolden, 
over het indienen van een aanvraag of wilt u een 
aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact 
op met Lisette Tijmens, via telefoonnummer 0528-
291473 of via e-mail l.tijmens@dewoldenhooge-
veen.nl. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het 
indienen van een aanvraag, of niet zeker weet of uw 
project wel past binnen deze subsidieregeling, kunt 
u contact opnemen.

Initiatiefrijk De Wolden
De gemeenteraad van De Wolden heeft, bij de 
behandeling van de begroting voor 2015, besloten 
meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwo-
ners. Ook provincie Drenthe levert een bijdrage. 
Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar 
aan gemeente De Wolden, die ditt vervolgens inzet 
om inwoners financieel te steunen in de uitvoering 
van hun plannen.



Walking Football 
toernooi Vitesse’63,  
20 april!
Walking Football zit sterk in de lift. Hoezo stoppen 
met voetbal na je 55e. Heerlijk een balletje trappen 
met een paar aangepaste regels en op een kleiner 
veldje. Goed voor de conditie en de gezelligheid.

De Vitesse ’63 Old Stars zijn al sinds maart 2016 be-
zig met Walking Football. Er is (nog) geen competi-
tie dus wordt er veel in toernooi verband gespeeld. 
Wij hebben de afgelopen jaren bij veel clubs mee-
gespeeld en daarom besloten om op 20 april as. 
zelf op het sportpark van Vitesse ’63 een toernooi te 
organiseren. Het toernooi begint om 13.00 uur en 
eindigt om 16.00 uur waarna we een gezellige derde 
helft hebben in de kantine.

Het blijkt dat er veel animo voor is want niet minder 
dan 12 aansprekende clubs zullen aanwezig zijn te 
weten FC Groningen 1 en 2, PEC Zwolle, SC Heeren-
veen, HZVV, Bedum 1 en 2, Kardinge, Twenterand, 
IJVV, VEV Leek en Vitesse ’63 zelf natuurlijk.

Wij willen dit toernooi ook gebruiken om bekend-
heid te geven aan het fenomeen Walking Football 
waarvoor ook oud-internationals als Ernie Brandts, 
Simon Tahamata, Benny Wijnstekers en Sjaak Swart 
zich inzetten.

Helaas zijn er in Drenthe nog weinig clubs die een 
Old Stars team hebben. Misschien een mooie gele-
genheid om eens een kijkje te nemen en daarna zelf 
te beginnen.

vinden dat we als nieuwe raad een open houding 
moeten aannemen om, vanaf het begin, in geza-
menlijkheid op te trekken. Geen onderhandelingen 
die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar 
transparantie en vooral ook samen met onze inwo-
ners. Zo houden we onze lokale democratie vitaal! 
Dit idee heb ik bij mijn zes collega-lijsttrekkers 
getoetst. Ik vind het fijn om te merken dat we al-
lemaal concluderen dat dit een vernieuwende stap 
is, waarbij we op zoek gaan naar onze overeenkom-
sten.”

In beweging
Formeren volgens het boekje, op de ‘ouderwetse’ 
manier, dat wil De Wolden dus niet. De lijsttrekkers 
krijgen ondersteuning van een onafhankelijk pro-
cesbegeleider: Frits Alberts, vertrekkend wethouder 
van Borger-Odoorn. Een man met veel bestuurlijke 
ervaring, ook in een plattelandsgemeenschap. Frits 
Alberts: “Ik ben enthousiast over deze andere ma-
nier van formeren, draagvlak en betrokkenheid van 
alle partijen vind ik hierbij heel belangrijk.”
Jan ten Kate: “Het is belangrijk dat we als 19 (nieu-
we) raadsleden die nieuwe beweging van meer en 
meer met de samenleving besturen, op gang krij-
gen. Onze inwoners doen veel op eigen kracht en 
zijn initiatiefrijk, dat weten we. Laten we elkaar als 
raad nu inspireren en enthousiasmeren om in De 
Wolden van het geëigende pad af te wijken. Ik heb 
daar in ieder geval heel veel zin in!”

Meer volksvertegenwoordiger
Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s en de-
batten die in de afgelopen campagne-periode zijn 
gevoerd, worden onderwerpen helder. Welke zijn 
dat? Waar ligt de prioriteit? En nog meer: welke legt 
de nieuwe raad terug in de Woldense samenleving? 
De lijst-trekkers gaan hierover op korte termijn met 
elkaar in gesprek. Jan ten Kate: “Ik ben blij dat we 
in De Wolden een stap kunnen zetten met deze 
nieuwe werkwijze. Dit sluit ook heel goed aan bij de 
manier waarop de raad werkt: 3DeWolden.” 
De raad van De Wolden werkt vanaf september 2016 
op een andere manier, waarbij dialoog, debat en 
besluitvorming beter zijn gescheiden. Meer en beter 
in gesprek (dialoog) met inwoners en andere be-
langhebbenden over belangrijke thema’s, voordat 
er besluiten worden genomen. Meer ruimte voor 
dialoog door werkbezoeken en door ontmoetingen 
en gesprekken op locatie. Ten Kate: “3DeWolden 
legt veel meer de nadruk op de rol van volksver-

tegenwoordiger. Daar past de open houding naar 
onze inwoners in dit formatieproces bij.”

In het komende formatieproces wordt een onder-
scheid gemaakt in samenlevingsgerichte onderwer-
pen en bestuurlijke onderwerpen. “We inventarise-
ren samen wat de thema’s zijn waar we van zeggen: 
we houden ze open en gaan ze bespreken met de 
samenleving. Deze benoemen we in een raadsbreed 
programma. De overige onderwerpen vormen de 
bestuurlijke opdracht, die we aan het nieuw te vor-
men college mee willen geven”, zegt Ten Kate.



Ruinerwold troeft ook 
Olyphia af
Na de spectaculaire 3-0 zege van vorige week in de 
streekderby tegen rivaal Zuidwolde mocht Ruiner-
wold met een flinke dosis zelfvertrouwen afreizen 
naar Noordwolde. Tegenstander Olyphia staat 
bekend als een fysiek sterke ploeg met een aantal 
technisch vaardige spelers in de voorhoede. Mak-
kelijk zou het hoe dan ook niet gaan worden, maar 
Ruinerwold besefte zeker dat een overwinning 
wederom tot de mogelijkheden behoorde.

Natuurlijk was allereerst de vraag of er überhaupt 
wel gevoetbald kon worden. De vrieskou zat name-
lijk bij meerdere verenigingen in de omgeving goed 
in de grond. Olyphia heeft echter naast een mooi 
hoofdveld ook een prima bijveld, welke vol in de 
zon ligt. Zodoende kon op het tweede veld gewoon 
afgetrapt worden om 14.00 uur. Twintig kilometer 
ten Noord-Oosten van Noordwolde stonden tevens 
Sabine en Ben Heins om 14.00 uur langs de kalklij-
nen van Dio Oosterwolde te wachten op een aftrap 
welke nooit verricht zou worden. Zij zullen in de 
toekomst waarschijnlijk zelf op Voetbalnoord het 
speelprogramma opzoeken, in plaats van te ver-
trouwen op de instructies van Junior.

Voordat iedereen zich goed en wel had gepositio-
neerd in de zon, had Ruinerwold al op 1-0 moeten 
staan. Een fout van Dizzy Boer gaf Ewout Kleene een 
grote kans, maar één-op-één met doelman Knol 
schoof hij de bal voorlangs. Pakweg tien minuten 
later was het wel raak. Jurrian Nijmeijer, JN7, werd 
de diepte in gestuurd, hield verdediger Veenstra 
op afstand en schoot hard raak in de korte hoek: 
0-1. Na de 0-1 werden beide ploegen in de eerste 
helft niet echt gevaarlijk meer. Voetballend ging er 
van beide kanten weinig goed, maar daar maakte 
Ruinerwold zich met een voorsprong niet druk om. 
Trainer De Lange van Olyphia ergerde zich flink aan 
het spel van zijn ploeg en besloot nog voor rust de 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

onopvallend, maar niet slechter dan de rest, spe-
lende Dedmer Kraakman te wisselen. 

In de tweede helft probeerde Olyphia aan te drin-
gen, maar het ontbrak de thuisploeg aan kwaliteit. 
Hankel voegde voetballend zeker wat toe op het 
middenveld, maar de voorwaartsen van Olyphia 
konden totaal geen vuist maken. Ruinerwold hield 
zodoende eenvoudig stand en schoot de ene na de 
andere bal het veld uit. Mochten er nog vogels in 
winterslaap zijn geweest in de omliggende bossen, 
dan heeft Bert de Boer ze abrupt wakker weten te 
maken. De tijd begon langzamerhand weg te tikken 
in het voordeel van Ruinerwold en Olyphia kreeg 
slechts één goede kans op de 1-1. Olle De Jong 
verslikte zich in directe tegenstander Vrind, welke 
één-op-één met doelman Knol kwam. Knol besloot 
echter zijn feilloze optreden met een schitterende 
redding en hield zijn doel, net als vorige week, keu-
rig schoon.

Iedereen van Ruinerwold begon te voelen dat het 
goed zat. Jesper De Wit zag tevens dat zijn terug-
keer het gewenste effect kreeg en nadat Jemson 
van ‘t Hoge het veld betrad zat het duel definitief op 
slot. Na 93 minuten spelen was ‘t eindelijk gebeurd 
en mocht Ruinerwold weer drie punten bijschrijven. 
Een effectief middagje voetbal verder heeft Ruiner-
wold de laatste plaats weer verlaten. Deze eer is nu 
wederom toebedeeld aan Raptim.

Het bleef uiteindelijk nog een tijd gezellig in de 
kantine van Olyphia, wat altijd goed geregeld is in 
Noordwolde. Ruinerwold zit na twee overwinningen 
in een sterke flow en zal aankomende zondag tegen 
Germanicus geen genoegen nemen met minder dan 
drie punten. Tot zondag!

Ruinerwold pakt punt 
tegen Germanicus
Na twee overwinningen op rij was Ruinerwold 
afgelopen zondag gebrand op een derde overwin-
ning op rij. Dit moest dan gebeuren tegen Germani-
cus. De Coevordenaren spelen dit seizoen lichtelijk 
onder de verwachting in de middenmoot van 2L en 
Ruinerwold was dan ook gebrand om de drie pun-
ten op het eigen sportpark te houden.



Voordat er afgetrapt kon worden, was er natuur-
lijk eerst aandacht voor het tweede en derde van 
Ruinerwold, welke beide een enerverende wed-
strijd speelden. Het tweede keek lange tijd tegen 
een achterstand aan, maar wist uiteindelijk toch 
nog een punt veilig te stellen tegen VENO. Reinout 
Stevens had deze ochtend het geluk helaas niet aan 
zijn zijde. Appie ging tien minuten voor tijd vol over-
gave richting het vijandelijke doel. Mogelijk werd 
hij lichtelijk afgeleid door Imre Gol, welke ditmaal 
bij het derde ‘De Houtgreep’ tentoonstelde, want 
het schot van Appie spatte uiteen op de binnenkant 
van de paal. Stevens had de welbekende vleugels 
al uitgeklapt voor zijn juichceremonie, maar moest 
deze onverhoopt weer inklappen. Gelukkig was het 
‘Good old’ Koetsier welke nadien alsnog de 4-4 wist 
binnen te koppen en een puntje veiligstelde.

Na een prima ochtendje voetballen werd er om 
14.00 uur afgetrapt voor het hoofdstuk van de mid-
dag. Germanicus begon goed en eiste het balbezit 
op. Na dik 25 minuten kwam Germanicus dan ook 
terecht op voorsprong. Een steekpass werd op 
waarde geschat door Roelof van Dijk, welke on-
danks het vlagsignaal richting Ruinerwolds doel 
mocht. Van Dijk omspeelde Knol knap en schoot 
netjes binnen: 0-1. Een tegenvaller voor Ruinerwold, 
zeker omdat Van Dijk ook volgens enkele Germani-
cus supporters buitenspel stond. 

Na de 0-1 toonde Germanicus zich gedreven om 
de 0-2 zo snel mogelijk te maken. Na een half uur 
spelen kreeg het hier dan ook de uitgelezen mo-
gelijkheid voor. Kain Hoogeveen ging de 16 van 
Ruinerwold in, toverde een fraaie schwalbe uit de 
hogehoed en werd onterecht beloond met een 
penalty. De inzet van Hindriks, die naar het schijnt 
de vorige twee penalty’s ook heeft gemist, werd 
echter goed gepakt door uitblinker Knol. De gemiste 
penalty bleek al snel het kantelpunt in de wedstrijd. 
Ruinerwold vond hernieuwde energie en nam de 
regie over. Het leidde tot serieuze kansen en pak-
weg tien minuten voor tijd verscheen Kleene niet 
voor de eerste keer gevaarlijk voor doelman Beuge-
link. Kleene verslikte zich in de bal, maar Beugelink 
zette alsnog een overbodige tackle in waarin hij 
Kleene raakte: penalty. Telkamp - welke tevens een 
hypermodern, op Usain Bolt geïnspireerd warming-
up shirt droeg - legde aan voor zijn tweede penalty 
van het seizoen en schoot ook ditmaal onberispelijk 
raak: 1-1. 

Voor rust kreeg Kleene zelfs nog een goede kans op 
de 2-1, maar de verder uitstekend keepende Beu-
gelink redde sterk. Na de thee zette Ruinerwold het 
goede spel van het laatste kwartier in de eerste helft 
voort. Brinkman en De Boer waren dichtbij de 2-1, 
maar wederom verrichte Beugelink knappe reddin-
gen. Na een uur spelen nam Germanicus de regie 
weer over en bestookte Ruinerwold met een reeks 
aanvallen. Germanicus mist echter een pure doel-
puntenmaker, waardoor het zelden echt gevaarlijk 
werd. Ruinerwold hield op haar beurt de bal te wei-
nig in de ploeg, waardoor het ook geen aanspraak 
meer wist te maken op de drie punten.

Na 94 minuten voetbal vond scheidsrechter Albers 
het mooi geweest en stapten beide ploegen met 
een punt van het veld. Voor Germanicus wellicht 
een teleurstellend resultaat, want het had zich 
graag met het zelfvertrouwen van een overwinning 
willen voorbereiden op de derby tegen Raptim. Met 
het zelfvertrouwen van Ruinerwold zit het wel goed 
en aankomende zondag speelt het in en tegen het 
hoog geklasseerde Heerde.


