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Paasfeest bij museumboerderij De 
Karstenhoeve op 21 april 2019.
 Zondag 21 april (eerste paasdag) is de paashaas 
al vroeg uit de veren om een heleboel paaseieren 
te verstoppen op het erf van De Karstenhoeve. Om 
11.30 uur kiest hij het hazenpad en kan het paas-
eieren zoeken beginnen en kunnen alle kinderen 
(tot en met groep 8) hun meegebrachte mandjes of 
tassen vullen met de gevonden eieren. Op de deel 
van de boerderij zullen er weer konijntjes rond-
huppelen, die je mag komen knuffelen. Ouders en 
grootouders kunnen ondertussen genieten van een 
lekker kopje koffie met heerlijke perencake!
Op het land van de fam. Huizingh is in de loop der 
weken een mooie paasbult verrezen. Traditioneel 
op eerste paasdag zal om 20.30 uur het paasvuur 
worden aangestoken. Altijd weer een prachtig 
schouwspel! 
Zaterdag 20 april kan er nog snoeihout worden 
ingeleverd.
Voor info : telefoon 0522-481447, info@karsten-
hoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

Collecte Amnesty
In de week van 12 t/m 16 maart is in Ruinerwold 
e.o de jaarlijkse collecte voor Amnesty gehouden. 
Dit jaar is het mooie bedrag van € 1138,85 opge-
haald. De opbrengst is aanzienlijk hoger dan een 
aantal jaren geleden.  Het aantal collectanten was 
verdubbeld. Zij zijn in weer en wind langs de huizen 
gegaan om mensen te herinneren aan hen, die on-
terecht gevangen zitten. Onterecht, omdat ze hun 
mening durven te uiten in een maatschappij, die 
andere geluiden niet duldt. Alle gevers en geefsters, 
alle collectanten willen we van harte bedanken voor 
hun inzet van het werk van Amnesty.
Wim van Dijk en Sipke  Groen.

seerd. Elke club vaardigt 6 paren bridgers af die in 
3 lijnen (A, B en C). De resultaten van de in totaal 96 
spelers bepalen uiteindelijk welke club een jaar op 
de Woldenbokaal mag passen.

Volgend nummer 
verschijnt 

17 april
Kopij inleveren voor vrijdag 12 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

De Woldenbokaal
Zaterdag 13 april zal er in de Buddingehof wor-
dende gespeeld om de Woldenbokaal. Voor de 
vierde keer zullen de 8 bridgeclubs in de gemeente 
De Wolden de jaarlijkse strijd met elkaar aangaan. 
Dit jaar is de bridgeclub Ruinerwold aan de beurt 
om de organisatie te verzorgen. Mede dankzij de on-
dersteuning door een aantal in Ruinerwold actieve 
ondernemers kan een en ander worden gereali-

Hartelijk bedankt
voor de felicitaties, cadeaus, vele kaarten en bloe-
men die wij kregen voor ons 60 jarig huwelijk.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Bertus en Hennie Hoorn



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 7 april 2019
Hervormde Kapelgemeente,

9.30 uur ds. G. Brandorff
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. De Haan
16.30 uur ds. V. Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. G. Naber
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 14 april 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. C. Huisman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. G. Brandorff
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H. de Vries
15.30 uur ds. V. Rijswijk

 ➜ 5 april Kaartavond de Kolonie, 19.45 uur
 ➜ 5 april Bezichtiging goederen veiling, 18.00 – 

20.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 6 april De Bökkers, 21.30 uur Centraal
 ➜ 6 april Bezichtiging goederen veiling, 10.00 – 

12.30 uur Karstenhoeve
 ➜ 6 april Antiek-en curiosaveiling, 13.00 -17.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 6 april Klaverjassen, 13.00 uur de Kastelein
 ➜ 7 april VVR – Weerdinge, 14.00 uur Sportpark 

Ruinerwold
 ➜ 7 april Open Ruinerwold Klok Koppel 

Darttoernooi, 13.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 8 april Buurtkamer, eieren versieren,  
9.30 – 11.30 uur Buddingehof

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

Buddingehof
 ➜ 13 april Palmpaasoptocht, 14.00 uur ’t Vonder
 ➜ 14 april Concert Markiezin van Drenthe, 

14.30 uur Karstenhoeve
 ➜ 15 april VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜ 15 april Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 15 april Buurtkamer, paasbrunch,  

9.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜ 16 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, Gerard 

Spin, anekdotes en muziek, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

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

 ➜ 19 april Rondbrengen KIOS Paasbroodactie, 
15.00 uur kantine KIOS

 ➜ 19 april MegaTeenageParty, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 20 april OBS De Wezeboom, ophalen oud papier 
en textiel

 ➜ 20 april Inleveren snoeihout paasvuur, 09.00-
12.00 en 13.00-16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 21 april VVR – EMMS, 14.00 uur Sportpark 
Ruinerwold

 ➜ 21 april Eieren zoeken, 11.30 uur Karstenhoeve
 ➜ 21 april Paasvuur, 20.30 uur land Huizingh achter 

Karstenhoeve
 ➜ 21 april Zwarte Jannes, 21.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜ 21 april Kwak in de Baktoernooi, 14.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 23 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis de 

Barg’n
 ➜ 23 april Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜ 24 april Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜ 26 april Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein



 “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

 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

       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! 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

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

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



met de trekker ook als je geen rijbewijs hebt voor 
de auto, dat mag nu niet meer. Ook voor een aan-
hanger hoefde je geen extra lessen te nemen om 
een aanhanger mee te nemen, nu moet je daar wel 
speciale lessen voor volgen. Met rijbewijs BE mag 
je geen kleine vrachtauto besturen. Als er een bord 
staat dat vrachtauto’s niet mogen inhalen geldt dat 
dan ook voor een auto met caravan. Nee, die mag 
wel inhalen. Op de Kerkweg zijn 2 versmallingen, 
wie mag eerst? Diegene die eerst is mag er als eerste 
langs, vroeger gold diegene die uit het centrum 
komt gaat eerst, nu geldt dat niet meer.
Er volgen veel situaties waarvoor we een kaart 
op mogen steken, soms veel rode, soms allemaal 
groene kaarten.  Als je rood toont is het fout, toon 
je de groene kaart dan is het goed. Lastige zaken 
worden uitgelegd. 

Op 9 april wordt in dorpshuis Buddingehof een 
opfriscursus gehouden er kunnen nog enkele deel-
nemers bij. De kosten bedragen per persoon € 25.00 
of per echtpaar € 35.00 daar krijg je theorieles voor, 
een praktijkles in de eigen auto, een lunch en de 
zekerheid dat je rijbewijs niet wort afgepakt. 15 juni 
wordt de cursus “auto te water” gegeven in de Wijk. 
Nader bericht hierover volgt nog. Na 2017 zijn er 
geen nieuwe borden meer bijgekomen.
We steken heel wat op deze avond. 
We zijn helemaal opgefrist en kunnen weer met 
volle moed aan het verkeer deelnemen.
Alida bedankt Jaap Lucassen voor zijn goede uit-
eenzetting en wenst ons allen wel thuis en tot de 
volgende keer. 16 april komt Gerard Spin met een 
muzikale avond.

Preek van de leek
Niet om woorden verlegen
in de spreekkamer, doordeweeks
is hij de zieken tot zegen

Niet om woorden verlegen
de dokter moet wikken en wegen
op de kansel is hij een leek

Niet om woorden verlegen
leek het op een preek

© Gerdina, www.gerdina.nl

Vrouwen van Nu 
Ruinerwold frist het 
geheugen op
Aanwezig 60 dames en 2 gastleden
Alida Rooze (onze nieuwe voorzitter) opent de bij-
eenkomst, en verwelkomt 2 gasten en de gastspre-
ker de heer Lucassen en zijn assistent. Alida vertelt 
eerst wat ze al heeft bijgewoond in de eerste peri-
ode van haar voorzitterschap, o.a. Regio-overleg 
in Ansen waar besloten is om volgend jaar tijdens 
de internationale vrouwendag met alle vrouwen 
van nu afdelingen in de Wolden gezamenlijk een 
dag te organiseren. De commissie Samen Sterk 
zal het verder uitwerken. Lammy Stevens gaat ons 
vertegenwoordigen namens onze afdeling in deze 
commissie. Ook zijn we in Echten geweest voor een 
regio-overleg (pb op de koffie) met de zuidwest 
Drenthe verenigingen, hier werden zaken als pro-
gramma makers of sprekers uitgewisseld. 

Ina Mannes bedankt iedereen voor de gulle giften 
die de Buurtkamer van ons ontvangen heeft. Er zal 
iets blijvends voor gekocht worden. Ze grijpt met-
een de kans om te vragen naar meer mannen op de 
ochtenden dat de buurtkamer open is. Die komen 
er te weinig. Ze geeft een korte uitleg wat er tijdens 
de ochtend gedaan wordt. Ze beginnen de ochtend 
met een kleine geheugentraining, ze kletsen wat bij 
en ze  zijn actief of creatief bezig en ze  sluiten de 
morgen af met gezang. Kortom een gezellige mor-
gen samen. 

De heer Lucassen heeft ons geheugen opgefrist wat 
betreft de verkeersregels en de verkeersborden. 
Via een PowerPoint presentatie worden situaties 
getoond en door middel van rode of groene kaarten 
kunnen we antwoord geven.
Enkel voorbeelden van situaties: 
Waar plaats je nieuwe banden voor of achter. Nieu-
we banden plaats je achter, ivm aquaplaning. De 
achterband volgt de voorband die de weg schoon-
maakt en als er dan veel water op de weg ligt en je 
gaat de bocht om vliegt je achterkant uit. Veel op 
hol geslagen auto’s gezien.
Voor een Canta ben je geen bromfietsrijbewijs no-
dig, dit is een invalidenvoertuig. Als je 16 jaar bent 
mag je er in rijden.
Eerder was het zo als je trekker reed hoefde je geen 
trekkerrijbewijs te hebben en kon je je verplaatsen 



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

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 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

EN, GAAT U DE STAP ZETTEN? 

WONING VAN UW DROMEN GEZIEN 
TIJDENS DE OPEN HUIZEN DAG?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



Bridge uitslagen
Uitslag van de 3e zitting van ronde 3 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 18 maart 2019.

Lijn A
1 J Bennink & L Drost 61,31%
2 R v Ommen & M Velthuys 59,50
3 O Hobma & J Vedder 55,50
4 J de Boer & G Wassing 54,50
5 D & M Geel 54,44
6 J & J Scholte Albers 54,00
7 G Lensen & L Tissingh 53,00
8 L Krapels & J Mansier 49,50
9 W Niemer & J Schuphof 46,31
10 E v’t Rood & E Wienen 44,61
11 I & L vd Molen 39,50
11 H Reinders & G Scheper 39,50
13 H Middelveldt & H Tissingh 38,00

Lijn B
1 J Klomp & L Veen 58,71%
2 H & H Hauwlo 53,73
3 R Kleene & J Koops 53,60
4 M Blaauw & K Scheper 51,14
5 A Kreulen & R Hegeman 50,75
6 J Inberg & K Tissingh 48,33
7 M Vedder & R Pijper 45,42
8 L Boerhof & M Brals 44,47
9 A Flier & L Stolte 43,67

Buurtkamer 
“Buddingehof” in 
Paassfeer!
Bent u eenzaam of zoekt u gezelligheid kom dan 
naar de Buurtkamer “Buddingehof”. U bent iedere 
maandag morgen welkom van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en heeft u geen 
vervoer ook dit kan voor u geregeld worden.
Onder genot van een kopje koffie praten wij even 
bij, daarna doen wij een kwartiertje geheugen 
training. Vervolgens gaan we iets actiefs, creatiefs 
of een spel doen. We sluiten de morgen af met een 
paar liederen uit de oude doos.
Maandag 8 april eieren versieren, 15 april een gezel-
lige Paasbrunch.
Maandag 22 april is de buurtkamer gesloten 
i.v.m. Pasen.
Op 29 april gaan we sjoelen en op maandag 6 mei ma-
ken we samen met de kinderopvang een masker (haas).
Voor meer informatie: Albertje Visscher en Ina Man-
nes tel. 0522-481978.

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  26-03-2019

Poule A
1 Johnny Ringeling 285 
2 Johan Klok       278 
3 Alfred Vrieling 274
4 Anne Jan Dunning 272
5 Gert Dunning 268

Poule B
1  Johan Nijboer    283 
2 Gerrit Figeland   281 
3 Leffert Klok 278
4 Luuk Nijmeijer 273
5 Henri Jans 267

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  19-03-2019

Poule A
1 Alfred Vrieling 282 
2 Anne Jan Dunning       271 
3 Gert Dunning 262

Poule B
1  Luuk Nijmeijer 282 
2 Johan Nijboer      276 
3 Henri Jans 274
4 Gerrit Figeland 271

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor alle felicitaties 
namens het 35 jarig bestaan van het café.

Groeten Henk, Klazien & Chris Westerbeek



 

 

 

Coop S.Koetsier&Medewerkers          
          
 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 6 april 
Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Middag klaverjassen
Zat 6 April

om een half varken
aanvang 13:00
10,- inleg p.p.

opgave aan de bar
of via 0522-482354/481979

Ruiner
wold

Eetcafe de Kastelein

Agrarische onderneming?
Kies voor uw agri-notaris!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



NL doet
Op zaterdag 16 maart 2019 hebben weer vele vrijwil-
ligers van Ruinerwold tijdens NL-doet de speeltuinen 
klaargemaakt voor het nieuwe speeltuinspeelseizoen. 
Het verzamelpunt was dit jaar de speeltuin in Peren-
buurt. Om negen uur werden daar de vrijwilligers 
verwelkomt met een kop koffie en een heerlijk eigen 
gebakken stuk cake. De vrijwilligers van de korfbal, 
die speciaal waren komen helpen voor het plaatsen 
van de multikorfbalpalen, hadden geen tijd voor koffie 
en gingen direct aan de slag met het plaatsen van de 
eerste paal die een mooi plekje heeft gekregen in de 
speeltuin aan de Gieser Wilderman. Deze multipalen 
zijn een mooi voorbeeld van hoe wij als verenigin-
gen in Ruinerwold samenwerken. Nadat we een tijd 
geleden doeltjes hadden geplaatst, werden wij getipt 
door korfbalvereniging KIOS, dat er mooie multikor-
ven bestaan voor in de openbare ruimte en dat zij het 
leuk zouden vinden dat de kinderen niet alleen kun-
nen voetballen op de veldjes, maar ook een worpje 
kunnen wagen in een multikorf. Zogezegd, zo gedaan! 
We hebben in het najaar van 2018 bij elkaar gezeten 
en een plan gemaakt. Met dank aan Stichting Ruinen 
1865 voor de financiering van de korven en Kampstaal 
BV voor het maken van de palen konden we maar 
liefst drie multikorfbalpalen realiseren! Kortom, een 
vruchtbare samenwerking! Bedankt KIOS, Stichting 
Ruinen 1865 en Kampstaal BV!
Voor het eerst sinds jaren zat het weer ons niet mee, 
maar dat mocht de vijf dames van Doomijn niet deren. 
Zij zijn met emmers en borstels de acht speeltuinen te 
lijf gegaan en hebben ervoor gezorgd dat de speeltui-
nen er weer blinkend bij liggen. Ook zij zijn blij met de 
speelvoorzieningen in het dorp en maken er dankbaar 
gebruik van als ze er met de kinderen op uit trekken. 
Op deze manier willen ze hun steentje bijdragen in het 
leefbaar houden van Ruinerwold! Harstikke bedankt 
Doomijn voor deze welkome hulp!
In de speeltuin aan de Brouwerstraat was het ook een 
drukke bezigheid. Daar staken een aantal vrijwilligers 
samen met onze beroemde boerin uit Ruinerwold, je 
weet wel, die van Arjen Lubach, Eline Vedder van het 
CDA haar handen uit de mouwen (voor degene die het 
niet weten, die kunnen even googelen op haar naam)! 
Daar is vandaag een mooie beukenhaag geplant en 
zijn de akelige stekelbosjes verdwenen. In overleg 
met de gemeente mochten we deze mooie beuken-
haag plaatsen onder de voorwaarde dat we deze zelf 
onderhouden! Lankhorst heeft de mest belangeloos 
geleverd, zodat de haag goed kan groeien. Eline Ved-
der van het CDA, gemeente De Wolden en Lankhorst, 
bedankt voor het mede mogelijk maken van deze 
haag!
In de speeltuin aan de Meerkoetlaan moesten een 
aantal toestellen geschilderd worden. En daar heeft 

Jeroen Remmelts, van het gelijknamige bedrijf, Rem-
melts Schilderwerken, zich zeer nuttig gemaakt! Mede 
dankzij hem staan de glijbaan en de duowip er weer 
als nieuw bij! Remmelts Schilderwerken, bedankt!
Ook Martijn Buld, van hoveniersbedrijf Martijn Buld, 
heeft laten zien dat hij het dorp een warm hart toe 
draagt. Hij heeft een bemande graafmachine voor een 
vriendschappelijk prijsje beschikbaar gesteld, zodat 
alle speeltuinen in het dorp weer voorzien zijn vers 
zand en de toestellen weer voldoen aan de veilig-
heidseisen voor wat betreft de vrije valruimte. Zonder 
dat de vrijwillige vaders wekenlang last hebben van 
spit! Hoveniersbedrijf Martijn Buld, ook enorm be-
dankt!
In de speeltuin aan de Patrijslaan is de wilgenhut, op 
verzoek van omwonenden, verwijderd. De wilgentak-
ken zijn teruggeplaatst in de speeltuin aan de Fazant-
laan, waar het ook een drukte van belang was. Daar 
was onze trouwe vrijwilliger, Johan Lint, ondanks zijn 
lichamelijk mankementen, druk bezig met het snoei-
en van de wilgentunnel. Er is een insectenhotel ge-
plaatst, met insectvriendelijke beplanting. En ook in 
deze speeltuin was het CDA actief! Jeene Keizer heeft 
tevens zijn bus en materieel beschikbaar gesteld! We 
zijn enorm blij dat zowel Eline als Jeene van het CDA 
zich aan de belofte hebben gehouden die ze vorig jaar 
gemaakt hebben tijdens NL doet, namelijk om ook dit 
jaar weer te helpen! En het valt hen enorm te prijzen 
dat ze ondanks het hondenweer zich niet lieten ken-
nen en dat ze hun steentje bij hebben gedragen aan 
deze succesvolle dag!
Na afloop stond ervoor al deze kanjers een heerlijke 
lunch klaar verzorgd door Uitgangscentrum De Klok! 
En die lunch was zeer verdiend! Want wat ligt alles er 
weer mooi bij! De regie van deze dag lag in handen 
van de kluscommissie van de speeltuinvereniging 
onder leiding van Martijn Brinkman en zijn assistent 
Erwin Piepot! Dankzij de goede voorbereidingen en 
de strakke planning zijn er weer veel klussen geklaard. 
Maar de lijst met klussen is niet eindig en er altijd 
wel wat te doen. Mocht je tijdens deze dag niet heb-
ben kunnen helpen, maar wil je wel graag je steentje 
bijdragen, geef dan je naam door! We zijn het hele jaar 
door mensen nodig voor klein onderhoud en repara-
ties! Alle beetjes helpen en het is ook nog eens heel 
gezellig!
We zijn trots op iedereen die ons vandaag heeft gehol-
pen en trots op ons dorp Ruinerwold waar we elkaar 
helpen en waar we gezamenlijk de handen in een 
slaan om zaken gedaan te krijgen! En we zijn heel blij 
met het Oranjefonds die deze dag financieel mogelijk 
maakt doordat ze een financiële bijdrage leveren aan 
het geheel!



 

 

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

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

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

Tel: 06-10637472 

 

 

Praktijk De Kuuz’n, 
Dijkhuizen 8b,  

Sport Massage Sandra 
tel: 06-10637472 

De Markiezin van 
Drenthe presenteert...
De Markiezin van Drenthe presenteert “Dowland & 
Daphne”-  Engelse en Nederlandse liederen uit de 
Gouden Eeuw met sopraan Sinje Kiel en Elly van Mun-
ster op luit. 
 

OOK ADVERTEREN?
Neem contact op met de redactie of 

kijk op www.optwold.nl

Op zondag 14 april in de kleinste concertzaal van 
Drenthe- van zo dichtbij heb je het nog nooit meege-
maakt- het ovenhuis Dr. Larijweg 22 in Ruinerwold 
(naast museumboerderij Karstenhoeve), aanvang 
14:30 uur. Bij voldoende belangstelling is er een twee-
de optreden om 16:30 uur. Wil je op een van de twintig 
stoelen plaatsnemen, laat het ons gauw weten! 
Reserveren via markiezinvandrenthe@gmail.com is 
noodzakelijk. De toegang bedraagt €12,50/ donateurs 
van de stichting Vrienden van de Markiezin betalen 
€10,-. Het concertje duurt een uur zonder pauze.



Korfbalbomen 
gepland in speeltuinen 
Ruinerwold
Tijdens de NLDoet onderhoudsdag van Speeltuin-
vereniging De Woldklimmers zijn in samenwerking 
met Korfbalvereniging KIOS de speeltuinen in Rui-
nerwold verrijkt met een 3-tal korfbalbomen. Deze 
korfbalbomen zijn geplaatst in de speeltuinen in 
de Perenbuurt, aan het Vorenwolde en bij de Patrij-
slaan. Met korven op 3 verschillende hoogtes kan 
van jong tot oud iedereen zich uitleven en elkaar 
uitdagen of het lukt om bal door de korf te gooien. 
De realisatie van dit gezamenlijke project is mede 
tot stand gekomen door bijdragen van Stichting 
Ruinen 1865, Rabobank Clubkas Campagne, Kamp-
staal Staalbouw te Emmeloord en de inzet van vele 
vrijwilligers. 

De tweede studiedag 
zoor zang en blokfluit is 
een feit! 
Op zaterdag 13 april vindt er bij de Markiezin van 
Drenthe weer een ensembleworkshop plaats in sa-
menwerking met Annelies Schraa (blokfluitensem-
ble FEW). De workshop duurt de hele dag en eindigt 
om 17:00 uur met een (gratis) slotpresentatie van 
een half uur in de prachtige akoestiek van kerk Blij-
denstein. Deelname aan de workshop is niet meer 
mogelijk (vol), maar graag heten wij iedereen die 
nieuwsgierig is welkom om naar de resultaten van 
de dag te komen luisteren. Gevorderde amateur-
zangers en blokfluitisten van alle soorten en maten 

‘De Brug’ is de naam van 
Dagbegeleiding  
’t Vonder
De Dagbegeleiding, die in januari in woonzorgcen-
trum ’t Vonder startte, krijgt de naam ‘De Brug’. De 
naam is bedacht door Esther Okken, verzorgende in 
’t Vonder. Zij won de prijsvraag, die was uitgeschre-
ven onder bewoners, familie en personeel.
Vroeger noemde men een brug een vonder. Voor 
mensen uit Ruinerwold en omgeving kan de dagbe-
geleiding een brug zijn op weg naar ’t Vonder.
Het is een plek in ’t Vonder voor ouderen uit Ruiner-
wold, die behoefte hebben aan gezelligheid en een 
zinvolle dagbegeleiding. “We beginnen de middag 
met koffie of thee en doen dan een spel of we zijn 
creatief bezig. We praten met elkaar, we genieten, 
nemen elkaar serieus en zijn vrolijk. We sluiten 
de middag af met een broodje en een kop koffie”, 
vertelt teamleider Trijntje de Witte. Dagbegeleiding 
‘De Brug’ is elke woensdag- en zondagmiddag van 
15.00 tot 20.00 uur geopend. 
Inwoners van Ruinerwold die geïnteresseerd zijn 
in de dagbegeleiding van ‘t Vonder kunnen contact 
opnemen met het Klantadviescentrum van Zorg-
groep Noorderboog. Ze mogen ook op woensdag of 
zondag langskomen voor een kop koffie of thee om 
sfeer te proeven. De medewerkers van het Klantad-
viescentrum zijn bereikbaar via (0522) 75 28 52.

(van kleine sopraan tot grote basblokfluit) hebben 
zich dan een dag lang verdiept in het meerstemmi-
ge Engelse en Franse madrigaalrepertoire met com-
ponisten als Josquin des Prez en Thomas Morley.
Mocht je als zanger of blokfluitist overigens belang-
stelling hebben om een keer me te doen: dit was 
zeker niet de laatste gelegenheid! Geef je naam aan 
ons door en we brengen je op de hoogte van een 
volgende keer (markiezinvandrenthe@gmail.com). 
Tot dan!



In memoriam John Spin
Slechts 52 jaar mocht ie worden, en niet zijn broze ge-
zondheid maar een noodlottig ongeval met zijn scoot-
mobiel werd John Spin zaterdagavond uiteindelijk fataal. 
Vanuit De Wijk waar hij een gezellige avond had gehad 
met vrienden, was hij in het holst van de nacht onderweg 
naar IJhorst waar hij sinds enkele maanden woonde.
John was een kleurrijk figuur in de regio, en feitelijk de 
belichaming van een echte rocker met de bijbehorende 
levensstijl.  Een belhamel met een hart van goud, een 
soort van Pietje Bell. Opgegroeid aan de Dr. Larijweg in 
Ruinerwold met een oudere broer en zus en een jongere 
broer.  Daarna vele jaren woonachtig in Meppel en de laat-
ste maanden van zijn leven in IJhorst. 
Een val met zijn scootmobiel over een 
drempeltje van het fietspad met een 
slagaderlijke bloeding tot gevolg. Dit 
keer geen engeltje op zijn schouder 
zoals hij eerder wel vaak had.
‘Je leeft maar een keer, en ik heb 
weekend tot maandagmorgen acht 
uur’ waren bekende uitspraken van 
de man die hield van feesten, genie-
ten en gezelligheid. John was een 
geboren optimist, die nooit klaagde 
over zijn gezondheid. En daar had hij 
misschien alle redenen voor.  Al op 
jonge leeftijd lag hij veelvuldig in het 
Ziekenhuis. Vaak verbleef hij voor 
langere periodes in het Academisch 
ziekenhuis in Amsterdam ver weg 
van familie en vrienden.  Misschien 
werd hij daarom wel een beetje ex-
tra vertroeteld door zijn ouders.  En 
daar maakte John handig gebruik 
van. Hij was de eerste in Ruinerwold 
die met een supercoole fiets met ba-
nanenzadel naar de school kwam. Om de blits te maken. 
John ging na de lagere school naar de Mavo in Meppel. 
Hij was op school bepaald geen hoogvlieger. In plaats 
van de gebruikelijke vier jaar deed hij er maar liefst acht 
jaar over om zijn diploma te halen. Een opmerkelijk 
record in die tijd. De enige leerling die met de eigen auto 
naar school kwam. John had maling aan regels en gezag 
en parkeerde zijn bak gewoon op de parkeerplaats van 
de directeur, voor de deur van de school. Aan brom-
mers en auto’s sleutelen deed hij graag. Zelf reed hij het 
liefst in grote opzichtige en brandstof slurpende auto’s 
met veel pk’s aan boord. Type: pooierbak zogezegd. Die 
kleine autootjes daar had je niets aan!
Enig bravoure kon hem niet worden ontzegd.  Die keer 
dat John een wedstrijdje autoracen deed op de A28 
met een voor hem onbekende automobilist pakte toch 
verkeerd uit. Met 180 km p/u werd John aan de kant 
gezet door een politieman in burger. En dat was zeker 
niet zijn laatste bekeuring voor te hard rijden.  De ene 
naar de andere bon viel op de mat. Een bepaalde mate 
van roekeloosheid zat er altijd in bij hem. Hij leek soms 
te beschikken over negen levens.  Er was altijd wel iets, 
maar het kwam ook altijd wel weer goed. John kon de 
anekdotes over zijn ongelukjes en stommiteiten altijd 
met een grote grijns op zijn gezicht vertellen. Als hij bin-
nenkwam was er geheid weer wat te lachen.  John kon 
overal en altijd een potje breken bij iedereen.  Hij was 
een goedzak waar je onmogelijk kwaad op kon worden.

Zijn grootste hobby was toch gitaar spelen in een 
bandje met andere muzikanten. Begin jaren ‘90’ deed 
John mee met een jamsession bij jeugdsoos de Miete 
in Ruinerwold. Dit resulteerde in de band No Panic. En 
elke zaterdagmiddag werd er geoefend in de voormalige 
kippenschuur van wijlen Arend Middelveldt.  De enorme 
speakerbox werd uit de VW Sirocco geladen en aangeslo-
ten. De versterker op tien en gaan. En al snel overstem-
den de gitaren de rest van de band. John genoot volop 
en was een groot fan van de boerenrockgroep Normaal. 
En bezocht alle concerten in de regio. En het duurde niet 
lang of hij kon ook alle nummers van deze band naspe-
len op gitaar. Drie gitaristen bij No Panic werd iets teveel 
van het goede, en John werd manager. Dit deed hij met 
verve. Eens in de zoveel tijd werden alle regionale hore-

cabedrijven bezocht om optredens 
te regelen voor de band. Samen met 
een van de bandleden werd gelijker 
tijd ook een soort van vergelijkend 
bier warenonderzoek gedaan. Aan 
het eind van de dag waren er dan 
een aantal boekingen geregeld. 
Bijvoorbeeld bij ‘de Lute’ in Ruinen. 
Waar No Panic zou optreden op 
zondagmiddag in het café. Het was 
hartje zomer en er kwam niemand. 
Het optreden werd uitgesteld naar 
de avond. En ondertussen vloeiden 
de alcoholische versnapering rijke-
lijk bij alle bandleden en inclusief 
de manager. Pas later op de avond 
toen het café vol stroomde werd er 
opgetreden. Taak van de manager 
was ook de gage afrekenen nadien. 
‘Wat dacht ie ervan, eem afrekenen 
zei John met een stalen gezicht te-
gen ‘de Lute’. Waarop de kroegbaas 
de legendarische woorden sprak: 

‘Afrekenen? Ik wul eem mit oe afrekenen’.  Die avond 
moest er flink worden toegelegd op het optreden, en de 
bandgage ging nadien gelijk omhoog.  
De voorliefde voor muziek van de band Normaal uitte 
zich in een door John opgerichte Normaal Coverband. 
En dat bleek uiteindelijk een doorslaand succes. Van 
kleine cafés, dorpshuizen naar grote dampende feest-
tenten met Gin Gedonder speelde John door het hele 
land. Overal werd de tent op de kop gezet. Op het po-
dium staan met de gitaar om de nek daar genoot John 
het meeste van. 
In het verleden werkte John bij Yarden Uitvaarzorg in 
drukkerij. Maar wegens zijn slechte gezondheid ging dat 
niet meer.  Ook moest hij in het verleden een niertrans-
plantatie ondergaan.  Door rugklachten had hij moeite 
met lopen, daarom hadden zijn vrienden bij wijze van 
cadeau een scootmobiel voor hem aangeschaft zodat hij 
zich wat makkelijker kon verplaatsen. De laatste jaren 
was John nog een dag in de week aan het werk bij Druk-
kerij Spijkerman in Zuidwolde.  Maar dat het leven niet 
oneindig is daar was ie zich terdege bewust van.  ‘Geniet 
van het leven, want het duurt maar even’ was zijn motto. 
En dat heeft ie zeker gedaan.  John was een bijzonder 
man. In de ‘Rock and Roll hemel’ is ie vast al met open 
armen onthaald.  Om in Normaal termen te blijven.  
John: ‘Ajuu de Mazzel - de lampen goat uut, de show is 
gedoan’.  

Benny Spin



Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwar-
mende belangstelling en reacties in welke vorm dan 
ook, die wij als familie hebben ontvangen tijdens 
het ziekbed en bij het overlijden van Aaldert. 
Dat heeft ons enorm goed gedaan. 
 
Gea Pruntel, kinderen en kleinkinderen

Hartelijk bedankt
Graag wil ik iedereen, ook mede namens Albert, be-
danken voor de vele beterschapwensen, in allerlei 
vormen, die ik ontvangen heb in het ziekenhuis en 
thuis na mijn operatie.

Een hartelijke groet van
Albert en Bregje Smid

Media Ukkie Dagen in 
Bibliotheken De Wolden

Van speen tot game
Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op 
de allerkleinsten. Ukkies weten feilloos hun favo-
riete filmpje of app te vinden op de tv, smartphone 
van mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er 
prima mee. Wel hebben ouders vragen over het me-
diagebruik van hun jonge kinderen. Zitten zij niet te 
lang achter het scherm? En de filmpjes en spelletjes 
die ze bekijken en spelen, is dat goede content?

Daarom staan de Media Ukkie Dagen van 29 maart 
t/m 5 april in het teken van ‘Van speen tot game’. 
Hoe kun je als ouder je kind op het gebied van me-
diagebruik een goede start meegeven? 

Ouders die meer willen weten over digitale opvoe-
ding zijn samen met hun jonge kind van harte wel-
kom op één van de gezellige bijeenkomsten in de 

KIOS wint van KV 
Apeldoorn
Vanmiddag ( 24 maart ) stond er voor KIOS de wed-
strijd tegen KV Apeldoorn op het programma. KIOS 
is uitgespeeld dit seizoen, maar voor de gasten hijgt 
de degradatiespook in de nek. De Ensing equipe 
kon zich klaarmaken voor een zeer gemotiveerde 
tegenstander.
 
Om dit goed tegen te gaan moet je dan direct er 
bovenop klappen. Dit deed de ploeg van Christian 
Lucas dan ook. Het maakte uit de eerste aanval dan 
ook gelijk de 1-0. KV Apeldoorn pareerde dit met de 
1-1, maar het was wel direct vanaf het begin duide-
lijk dat de Spekbraanders de bovenliggende partij 
waren. KIOS liep uit naar een 3-1 voorsprong en kon 
de gehele tijd een marge van 2 doelpunten vasthou-
den. Via 4-2 en 9-6 kon de thuisploeg vlak voor rust 
uitlopen. Op 12-6 was KV Apeldoorn gedubbeld, 
maar zakte het spel voor de volle sporthal niet in. 
KIOS trok door en met 14-7 naar 16-7 gingen beide 
ploegen de kleedkamer in. De laatste viel via een 
fraaie buzzerbeater van Ernst Kuik door het gele 
mandje.
 

bibliotheken van gemeente De Wolden over voorle-
zen, digitale prentenboeken en geschikte apps voor 
jonge kinderen:
• Woensdag 3 april 10.00 uur Bibliotheek Ruinen
• Vrijdag 12 april 9.30 uur Bibliotheek Zuidwolde
• Vrijdag 26 april 10.00 uur Bibliotheek Ruinerwold

CoderDojo Ukkie
Tijdens de CoderDojo Ukkie bijeenkomsten kunnen 
ouders met hun peuter of kleuter (3-6 jaar) aan de 
slag met de robots bee-bot en Co-de-Rups. Spe-
lenderwijs leren jonge kinderen op deze manier de 
beginselen van programmeren.

• Donderdag 4 april Bibliotheek Ruinen
• Vrijdag 5 april Bibliotheek Zuidwolde
• Donderdag 11 april Bibliotheek De Wijk
• Vrijdag 12 april Bibliotheek Ruinerwold
Alle middagen tussen 14.30 en 16.30 uur.

De toegang is gratis.



Nieuwe dug-outs voor 
V.V.Ruinerwold.
Installatiebedrijf Herold Pouwels heeft Voetbal Ver-
eniging Ruinerwold voorzien van nieuwe dug outs.
De oude dug-outs bij het hoofdveld dateren uit be-
gin jaren ‘80 en waren nodig aan vervanging toe. 
Deze zijn destijds door vrijwilligers zelf gemetseld.
Pouwels kijkt naar de lange termijn en wil graag 
bijdragen aan iets waar de club nog jaren plezier 
aan kan beleven. 

We zijn als vereniging enorm blij en dankbaar met 
deze nieuwe dug-outs.
Het geeft de uitstraling van het sportpark en vereni-
ging een enorme boost en we kunnen er weer jaren 
mee vooruit, aldus Reinout Stevens van de sponsor-
commissie.

De thuisploeg was ook in de tweede helft gemoti-
veerd om KV Apeldoorn geen kans te geven op een 
overwinning. De machine ging door naar 20-10. 
Het spel was snel, ondanks het achter verdedigen 
van de gasten en kansen werden goed benut. Met 
20-13, 24-14, 27-18 bleef KIOS de bovenliggende 
partij. Christian Lucas paste een aantal wissel toe 
door Sandra Jans, Iris van de Belt en Henk-Mart van 
der Wal binnen de lijnen te brengen voor Marlissa 
Noord, Janneke de Lange en Luco Zantinge. Het 
publiek werd vermaakt met nog een flink aantal 
treffers. KIOS won uiteindelijk met 35-26. 
 
Scores: Luco Zantinge 7x, Ramon Karsten 6x, Janita 
Zantinge, Ernst Kuik, Daniek v.d. Wal allen 4x, Jan-
neke de Lange, Rogier Nijdam, Marlissa Noord allen 
3x, Henk-Mart v.d Wal 1x

Naast de financiële bijdrage van Pouwels willen we 
ook loonbedrijf Kleis, Timmerman (sier) bestrating, 
Alex dienstverlening en de vrijwilligers bedanken 
voor de realisatie van de nieuw dug-outs.

Bennie Vissers volgend 
seizoen hoofdtrainer VVR 1
Ruinerwold heeft met Bennie Vissers de nieuwe 
hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020 vastge-
legd. Bennie neemt daarmee na de zomerstop het 
stokje over van Henri Spijkerman.
De uit Emmeloord afkomstige Vissers is momenteel 
trainer van Alcides 2 én Flevo Boys 2. Met die laatste 
club is hij zeer succesvol in zowel de districtsbe-
ker voor standaardelftallen als in de competitie. 
De oud-jeugdspeler van SC Heerenveen is al op 
jonge leeftijd gestart met het trainersvak. Vanaf het 
seizoen 2008-2009 is hij als hoofdtrainer en tweede 
trainer actief. Als hoofdtrainer bij Nagele, Tollebeek, 
Renado en Kuinre en als trainer van het tweede 
elftal bij Flevo Boys, Alcides en HHC Hardenberg.
Bennie is een jonge trainer, maar heeft veel ervaring 
opgedaan met zowel jeugdige als ervaren elftallen. 
Deze mix aan ervaring ziet Ruinerwold als mooie 
basis voor het trainerschap bij Ruinerwold. Vissers 
treft volgend seizoen een selectie met een aantal 
jonge, aanstormende talenten, voor wie een goede 
ontwikkeling doormaken erg belangrijk is. Vissers 
is gewend met jonge teams te werken en brengt 
daarin graag een balans aan met oudere spelers.

Zowel Vissers als Ruinerwold kijken uit naar de 
samenwerking. 



Protos opnieuw te sterk 
voor Ruinerwold
Zaterdagavond reisde Ruinerwold af naar Steen-
wijksmoer, om te spelen tegen Protos. Laatstge-
noemde verkeert in uitstekende vorm en mag 
dromen van nacompetitie voor promotie. Eerder 
deze maand, op 3 maart, won Protos nog met 5-0 
in Ruinerwold. Een uitslag die Protos voor eigen 
publiek graag wilde herhalen.

Ruinerwold begon scherp aan het duel. Mogelijk 
had de scherpte van leider Mark de Leeuw invloed 
op de ploeg. De Leeuw constateerde namelijk voor 
de wedstrijd dat Protos een klein veld heeft. Dat 
moest natuurlijk opgemeten worden en het bleek 
te kloppen. Met 95,5 meter lang en 63,3 meter is het 
veld aan de kleine kant. Het hoofdveld van Ruiner-
wold is met 103 meter lang en 66,7 meter breed dan 
ook een stuk groter. Wat Ruinerwold precies met 
deze feiten moest is niet duidelijk geworden, maar 
‘ze waren gewaarschuwd’. 

De eerste helft ging gelijk op en Ruinerwold kreeg 
via Heins een goede kans om de score te openen. 
Zijn aanname was helaas niet goed, waardoor zijn 
harde schot in de korte hoek werd gekeerd. Beide 
ploegen leken met 0-0 aan de thee te gaan, tot 
Robin Soppe zich een paar minuten voor rust attent 
toonde. Hij schoot van dichtbij een rebound bin-
nen en tekende voor de 1-0. Een flinke domper voor 
Ruinerwold.

De tweede helft was amper 5 minuten onderweg, of 
het stond al 2-0. Ruinerwold kreeg de bal niet weg 
uit de zestien, waarna Reinink afrondde. Na deze 
treffer kreeg Ruinerwold enkele goede kansen op 
de aansluitingstreffer, voornamelijk uit corners van 
de sterk spelende Loof, maar de bal wilde er niet 
in. Ruim 20 minuten voor tijd viel het doek, nadat 
Heins een vrije trap ongelukkig verlengde. Zijn kop-
bal verdween tergend langzaam achter doelman 
Van ‘t Hoge: 3-0. 

Op basis van de tweede helft boekte Protos een 
verdiende overwinning, maar Ruinerwold kan 
terugblikken op een uitstekende eerste helft. Daarin 
was het geen schim van de ploeg die eerder met 5-0 
verloor van Protos. Voor de ploeg uit Steenwijks-

moer komt spelen om promotie naar de tweede 
klasse steeds dichterbij. Waar de club zelf spreekt 
van handhaving als doelstelling, hebben ze zeker 
het type ploeg om naar boven te kijken. 

Ruinerwold speelt komende zondag een heel be-
langrijk duel tegen de nummer laatst, Sleen. Beide 
ploegen hebben de punten hard nodig om naar 
boven te kunnen kijken. 

www.ruinerwold.info

UDI wint voorronde Eenakterfestival 
Huus van de Taol
Bij café Centraal werd zaterdag 16 maart een klein 
feestje gevierd! UDI won de voorronde van het 
Drentstalige Eenakterfestival van het Huus van de 
Taol! De spelers uit Ruinerwold kunnen zich op-
maken voor de finale in Schouwburg Ogterop op 
zaterdag 30 maart om 20.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom om te komen aanmoedigen. Kaarten 
zijn voor € 10,00 p.p. verkrijgbaar bij info@huusvan-
detaol of aan de zaal.

De jury was vol lof over de spelers en de eenakter 
De kleine jonker. Eén van de juryleden gaf zelfs te 
kennen het toneelstuk zelf wel te willen regisseren. 
Heel vernieuwend. Het is de tweede keer dat de 
rederijkerskamer uit Ruinerwold zich in Ogterop 
met de beste toneelverenigingen van Drenthe mag 
meten. Ook in 2017 werd de finale van het Eenakter-
festival bereikt. De spelers gaan in Ogterop de strijd 
aan tegen de winnaar van 2017 rederijkerskamer 
Börger, Crescendo uit Gieterveen en De madammen 
uit Stadskanaal.

De kleine jonker
De kleine jonker is een eenakter geschreven door 
Kay Macaulife. Regie is in handen van Elly Remmelts 
en Janny Timmerman is souffleur. Toneelliefheb-
bers zien een trotse schrijfster – Bea Hoorn, die 
haar eerste toneelstuk heeft geschreven. Ze heeft 
UDI gevraagd het op te voeren. Zo wil ze erachter 
komen of er nog iets aan het stuk veranderd moet 
worden. Want ja, achter de schrijftafel kan je van al-
les bedenken, maar als het op toneel niet overkomt, 
dan wordt het een flop. De spelers mogen ook op-/
of aanmerkingen geven en daar maken ze gebruik 
van! Tot frustratie van de schrijfster.





Speelavonden elke woensdag van 20.15 tot 22.30 uur

Sporthal Buddingehof, Dijkhuizen 66,  Ruinerwold

Badmintonclub  Ruinerwold
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