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Volgend nummer 
verschijnt 

3 mei
Kopij inleveren voor 28 april 

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

Onthulling gedenksteen3
me i

Op 29 december 1943 is de Halifax Mk II JD314 bom-
menwerper neergeschoten door een Duitse nacht-
jager. Alle zeven bemanningsleden  zijn hierbij om 
het leven gekomen.
De crash vond plaats op een graslandperceel aan de 
noordgrens van de voormalige gemeente Ruiner-
wold, nabij de Havelterweg.
Zes van de slachtoffers  zijn begraven op algemene 
begraafplaats te Ruinerwold. Het zevende lichaam 
is destijds op last van de aanwezige Duitsers begra-
ven op de locatie van de crash. 

Het bestuur van de  Stichting Historie van Ruiner-
wold wil betrokkenen en overige geïnteresseerden 
wijzen op de relatie tussen de locatie, waar het 
vliegtuig in 1943 is neergestort en de algemene 
begraafplaats, waar destijds zes van de zeven  be-
manningsleden zijn begraven. Dit gebeurt  door  het 
plaatsen van een gedenksteen aan De Hardenweg.

Op 3 mei 2017 om 14.30 uur zal de gedenksteen 
worden onthuld door mevrouw Patricia Anne 
Newby en de heer Paul Skelly, familieleden  van één 
van de omgekomen bemanningsleden.  

Voor de onthulling is een aantal mensen uitgeno-
digd, maar ook de inwoners van Ruinerwold en an-
dere belangstellenden worden hierbij in de gelegen-
heid gesteld om ook aanwezig te zijn. 
Tussen 13.30 en 14.30 uur is er ontvangst  met 
een kop koffie of thee nabij het monument aan de 
Hardenweg . Voor en na de onthulling zullen enkele 
toespraken worden gehouden.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Namens het bestuur van de Stichting Historie van 
Ruinerwold,
De werkgroep.

Plantenruilbeurs/
gereedschap slijpen 
voor leden en 
belangstellenden
Tuinkring Ruinerwold organiseert op zaterdag 22 
april vanaf 14.00 uur de jaarlijkse plantenruilbeurs 
achter De Klok op de hoek van de Burg. Schukking-
straat.Tuin- en kamerplanten of stekken kunnen 
geruild worden. Ook tuinboeken en tijdschriften, 
potten, manden kunnen geruild of gekocht worden.
Uiteraard is de heer Huser weer van de partij om uw 
tuingereedschap te slijpen. Als uw spade, schoffel of 
snoeischaar wat aan de botte kant zijn, kan dat snel 
verholpen worden. Slijpen is gratis op vertoon van 
uw lidmaatschapspasje.

Bedankt
De 50 ste collecte van de Hartstichting, die van 2 tot 
8 april j.l. is gehouden, heeft € 1996.= opgebracht. 
Alle gevers die dit goede doel hebben gesteund 
hartelijk dank.

Ook mijn dank voor de inzet van de collectanten.
 
Jan van Calker,
coördinator van deze collecte voor 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 ” 

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

 ➜ 19 april Alg.Ledenverg. Dorpsbel.Ver.
Ruinerwold/Berghuizen, aanvang 
20.00 uur Buddingehof

 ➜ 21 april Cultureleavond  Digitaalkamer de 
Wolden i.s.m St.Historie met als thema 
“schrievers van ’t Wold”, aanvang 
20.00 uur Bibliotheek Ruinerwold

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

 ➜ 22 april Plantenruilbeurs/gereedschap slijpen 
vanaf 14.00 uur achter De Klok/hoek 
Schukkingstraat

 ➜ 23 april Koralenconcert Chr.Muziekver.De 
Bergklanken, aanvang 19.30 uur Geref.
Kerk Berghuizen

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

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

 ➜ 25 april OBD de Wezeboom, ophalen oud 
papier incl.textiel

 ➜ 26 april Koningsnacht met DJ Klaasjan van 
Dalfsem, aanvang 21.00 uur De 
Kastelein

 ➜ 27 april De Woldklimmers, vrijmarkt speeltuin 
de Kosterij

 ➜ 28 april KIOS kaarten. Aanvang 20.00 uur 
kantine KIOS

 ➜ 28 april Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 3 mei Stichting Historie Presentatie en 
uitgifte “In de stilte van de nacht”, 
aanvang 20.00 uur Buddingehof

 ➜ 4 mei Herdenking “Vrijheid geef je 
door”aanvang 19.30 uur kerk 
Blijdenstein

 ➜ 8 mei Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Theemiddag interesse groepen, 
aanvang 14.00 uur Uitgaanscentrum 
De Klok

 ➜ 13 mei 50 jaar bestaan Tuinkring met “Feest 
in de Tuun”van 10.00 – 17.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 19 mei Cabaret Twee Recht Twee Averecht, 
aanvang 20.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 24 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜ 25 mei Buurtver.Oosteinde fietstocht voor 

leden en niet leden

Kerkdiensten 23 april 2017
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds.  V. Rijswijk
15.30 uur ds. J.H. Dunnewind
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds A.J. Donker-Kremer

Kerkdiensten 30 april 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. Stap
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur dienst op Blijdenstein, ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
15.30 uur ds. L. Beuving



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

06-83212071 •	 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



Kennismaking met de persoon achter het  
bedrijf

1. Stel uw bedrijf voor.
Mijn naam is Annemarie Kremer en sinds eind 
2016 heb ik mijn eigen bedrijf “Natuurlijk Annema-
rie” aan de Dr. Larijweg nummer 81 (recht tegen 
over de grasdrogerij). Je kunt bij mij terecht voor 
bloemstukken en kransen waarin ik zoveel mo-
gelijk natuurlijke materialen verwerk zoals hout, 
mos, en vruchten. Combinaties met verse bloemen 
zijn in overleg ook mogelijk. Ik heb een winkel aan 
huis waarin ik naast bloemstukken en kransen wat 
kleine snuisterijen verkoop. Ik ben geopend op vrij-
dagmiddag en zaterdag. Daarnaast werk ik veel op 
bestelling en is het bijvoorbeeld ook mogelijk om 
een vaas of schaal opnieuw op te laten maken. Voor 
een aantal bedrijven zorg ik er voor dat er om de 
zoveel tijd iets moois op de balie staat. Verder kun 
je bij mij ook terecht voor workshops.

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

Natuurlijk Annemarie is nog maar net van de grond. 
We zijn 21 juli 2016 op deze plek komen wonen. In 
onze vorige woning was ik al wel hobbymatig bezig 
met stukken maken. Nu we wat meer ruimte bij huis 
hebben kon ik van mijn hobby mijn werk maken..En 
het loopt erg leuk!

3 Hoeveel mensen werken er in uw bedrijf?
Natuurlijk Annemarie is een eenmanszaak.

4 Wat is de voornaamste taak van uw bedrijf?
Klanten een kwalitatief goed product aanbieden 
welke door gebruik te maken van natuurlijke ma-
terialen ook langere tijd goed blijven. Bij mij is niks 
standaard en kan ik op basis van ideeën van de 
klant iets samenstellen dat perfect bij de wensen 
van de klant aansluit.

5 Wat vindt u het leukst en wat vind u het minst 
leuk aan uw werk.

Klanten gelukkig maken!Het minst leuke vind ik de 
administratie die er bij komt kijken!

6 Heeft u een leuke anekdote.
Tijdens de Perenpluk van 2016 stond ik bij de Toffe 
Peer met een kraampje. Daar heb ik een bloem-
stuk verkocht met als basis een metalen geraamte. 
Inmiddels heb ik dit geraamte alweer drie keer op 
mogen maken en is dezelfde basis dus al gebruikt 
voor een perenstuk, een herfststuk, een kerststuk 
en nu onlangs een mooi paasstuk.

7 Wat is uw hobby.
Ik mag graag buiten zijn dus wandelen, in de tuin 
werken vind ik erg leuk. Verder vind ik het leuk om 
een avondje weg te gaan. Maar ik kan me ook prima 
thuis vermaken en zoek altijd wel weer wat op!

8.Wat zou u graag erbij hebben in Ruinerwold?
Ik mis een goede drogist in het dorp! Verder hoop ik 
dat inwoners van het dorp producten op het dorp 
zelf blijven kopen zodat de bedrijven kunnen blijven 
bestaan. Dat is ook de uitdaging voor de midden-
stand door daar goed op in te blijven spelen! 

9.Hoe ziet u de toekomst?
Ik hoop dat ik met mijn bedrijf ga groeien zodat ik 
de ideeën die in mijn hoofd rond dwarrelen waar 
kan maken.

10.Aan wie geeft u de pen door?
Ik geef de pen door aan De toffe Peer. Een prachtig 
verzorgde camping welke ik zeker zou aan bevelen 
aan mensen die hier heerlijk willen komen genieten 
van de omgeving.

11.Wilt u nog wat toevoegen?
Kom gerust een keertje kijken bij  
Natuurlijk Annemarie aan de Dr. Larijweg 81.

geeft de pen door



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

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 

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



Gouden Koralen 
Concert, voor 
donateurs en andere 
muziekliefhebbers
Zondagavond 23 april kunt u in de Geref.kerk in 
Berghuizen luisteren naar prachtige koralen ge-
speeld door muziekvereniging De Bergklanken. 
Naast passief luisteren kan er actief worden meege-
zongen met een aantal van deze mooie stukken.

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 65 
plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Buddin-
gehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 28 april  
a.s.. Eventueel kan vervoer geregeld worden. U kunt 
zich opgeven bij:

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

Bloemenactie Woldzang
Zangvereniging Woldzang heeft weer haar jaarlijkse 
bloemenactie.
Vanaf 5 mei gaan we weer rond.  Ook is het mogelijk 
zelf te kopen bij onze opslag bij de fam.Kwant, hoek 
Buddingerstraat/Dijkhuizen.

Het bestuur

Het fanfareorkest zal voor het eerst onder leiding 
van hun nieuwe dirigent Alfred Willering staan. Hij 
zal deze avond officieel het stokje overnemen van 
Jan Hibma. 
Vanaf 19.00 uur staat er koffie, thee en limonade 
klaar. Aanvang concert  19.30 uur. Entree is gratis en 
er is geen pauze. 
U bent van harte welkom!

Culturele Avond in 
Ruinerwold
Vrijdag 21 april om 20 uur houdt Digitaalkamer De 
Wolden in samenwerking met St. Historie Ruiner-
wold een Culturele Avond in de bibliotheek in Rui-
nerwold. Het thema is : “Schrievers van ‘t Wold”

De toegang is gratis.
Albert Haar presenteert de avond en gaat o.a. in 
gesprek met Arian van Diermen over het boek “Een 
gewoon Drents meisje” van Grietje van Dorsten-van 
Diermen.

In het boek verhaalt de schrijfster over haar jeugd 
en oorlogsjaren in Ruinerwold. 
Jan Boverhof van de Historie Ruinerwold is redac-
teur van het boek “In de stilte van de nacht” over 
Ruinerwold in de jaren 1940-1945. Het boek ver-
schijnt 3 mei aanstaande. Jan Boverhof praat met 
name over Frits de Zwerver, actief in het verzet.
Henk Nijkeuter van het Drents Archief en Drents 
literairhistoricus, brengt de schrievers van ‘t Wold 
over het voetlicht.
Het muzikale intermezzo op deze avond wordt 
verzorgd door Lucine Oetsen. Zij koppelt haar liefde 
voor de Drentse taal aan muziek.
 
Initiatiefnemers van Digitaalkamer De Wolden zijn: 
Albert Haar, Hermien Haar, Henk Tissing en Titus 
Kok. Ze willen de aandacht vestigen op de schrijvers 
uit De Wolden. Ze doet dit op drie manieren: 
– De boeken van de schrijvers uit De Wolden zijn 

ondergebracht in een boekenkast, 
– er worden in de hoofddorpen culturele avonden 

gehouden met schrijvers in de hoofdrol,
– er is een website www.digitaalkamerdewolden.

nl waarop korte portretjes te vinden zijn van alle 
schrijvers uit De Wolden. 

Vogelshow voor de 
kinderen

Diverse scholen in de Wolden hebben  meegedaan 
met het Vogelproject van IVN.
Twee weken lang zijn alle leerlingen en leerkrachten 
gericht op de vogelwereld.
Als verrassing boden de scholen hun kinderen een 
vogelshow aan.
Deze heeft plaatsgevonden  op vrijdag 7 april a.s.



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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

altijd scherp!

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

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

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

 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

•	 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



“Vreemd” is altijd iets in vergelijking en dan wel met 
het bestaande, het vertrouwde. Het is niet alledaags en 
dus is het opletten geblazen. Zoals altijd en overal zijn 
we op zoek naar zekerheid en dat past niet bij vreemd. 
Het is goed te bedenken dat in menselijke verhoudin-
gen vreemd altijd wederzijds is. Daar komt nog bij dat 
in de tijd waarin wij leven vreemd een steeds grotere 
plaats inneemt. Op technisch gebied is dat wel duidelijk: 
een halve eeuw geleden bestonden er nog geen klop/
boormachines, die nu in de gereedschapskist van iedere 
klusser zijn te vinden. Op maandagmorgen deed moe-
der in een teil de was met een wasbord en misschien 
had ze al een wasbok met een wringer. De inmiddels al 
weer verouderde bromfietsen waren net in opkomst en 
mobieltjes bestonden eenvoudig nog niet. Zo kunnen 
we nog een poosje doorgaan met het opsommen van 
al die  vreemde dingen die ons leven in een halve eeuw 
radicaal veranderd hebben. Vreemd, maar wel gemakke-
lijk en daarom werden ze probleemloos in ons dagelijks 
leven opgenomen. Nou ja, die problemen kwamen later 
nog wel: Canadese soldaten maakten kennis met Neder-
landse meisjes, duizenden mannen hadden al dan niet 
gedwongen ver over de grenzen gewerkt, Nederlandse 
militairen werden uitgezonden naar wat nu Indonesië 
is, met de televisie maakten we kennis met alle moge-
lijke vreemde landen en technische ontwikkelingen, 
Dat heeft natuurlijk ons wereldbeeld diepgaand veran-
derd. Avocado’s en vakantie naar Thailand werden even 
gewoon als plastic en in ieder huis een telefoon. Veel wat 
vreemd was werd doodgewoon en integreerde simpel in 
ons doen en laten. Wie kijkt er nog van op dat jongelui 
al jaren samenleven en kinderen hebben voor ze gaan 
trouwen, als dat er tenminste nog van komt. Het is mis-
schien vreemd, maar er is veel minder vreemd dan onze 
ouders en grootouders vreemd vonden. 
Niettemin, tienduizenden en in sommige (Europese) 
landen zelfs honderdduizenden vreemdelingen vestig-
den zich in onze directe omgeving. Oorlogen, vervol-
gingen, armoede, werkloosheid deden hen besluiten 
de hun vertrouwde levensomstandigheden te verlaten 
en letterlijk hun hachje te wagen Welke problemen dat 
oplevert wordt ons dagelijks onder de neus gewreven 
met verhalen over asielzoekerscentra, criminaliteit en 

huisvestingsvraagstukken. Het is lastig, maar het went. 
Kenmerkend is in dit verband een opmerking van een 
hoge ambtenaar die vaststelde dat er twee problemen 
zijn  met de komst van asielzoekers: eerst als ze komen 
maar als ze eenmaal een plekje gevonden hebben ook 
als ze weg gaan, want dan is de buurt gewend en zijn het 
geen vreemdelingen meer. 
De eerlijkheid gebiedt dat we hier toch niet te gemak-
kelijk over mogen denken. De Duitse bondskanselier 
Angela Merkel had en heeft het grootste gelijk van de 
wereld met haar uitspraak: “Wir schaffen das!” in goed 
Nederlands: “Dat regelen we wel” maar het getuigt ook 
van een forse onderschatting van de talloze vraagstuk-
ken die de onverhoedse toestroom van  honderddui-
zenden vreemdelingen teweeg zou brengen. Dat geldt 
vooral voor de tijd die nodig is om alle problemen van 
(tijdelijke) opvang, gezondheidszorg, taalonderwijs, 
huisvesting enzovoort onder de knie te krijgen. Aanpas-
sen is de boodschap, maar dat geldt ook wederzijds en 
het lukt  zeker niet in een handomdraai
In Nederland kunnen we daar een hartig woordje over 
meepraten. De terugkeer (!) van tienduizenden Indische 
Nederlanders na de oorlog in Indonesië, de komst van 
grote groepen Ambonese ex-KNIL militairen, de massa’s 
Antillianen en Surinamers die hier hun toevlucht zoch-
ten na de verzelfstandiging (nou ja) van de vroegere 
West-Indische kolonies, we hebben er van geleerd. 
Vooral dat het om mensen gaat: die kun je niet even uit-, 
in- of omschakelen. Datzelfde is van belang bij de inbur-
gering van Turken en Marokkanen, zeker als deze bevol-
kingsgroepen daar niet veel belang bij lijken te hebben 
omdat ze hun eigen cultuur willen bewaren. Daar gaan 
generaties overheen, maar het gaat wel gebeuren leert 
de geschiedenis. Niet geruisloos en beslist niet overal 
met groot succes.
Om dicht bij huis te blijven: mensen die uit andere delen 
van het land zich in Drenthe en omgeving vestigden ble-
ven (blijven?) toch ook nog jaren lang “import”.
Nou ja, eens een vreemdeling altijd een vreemdeling. Of 
toch niet?
 
Kees van Klaver

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN 

Eigenlijk is het nogal merkwaardig dat het woordje ‘vreemd’ gebruikt wordt om situaties te kenmerken 
die op zichzelf tegenstrijdig zijn. Ten eerste: in de betekenis van afwijzend, zonderling, ongebruikelijk, 
onbekend, niet eigen, (dus van iets of iemand anders), griezelig en dergelijke. We bedoelen aan te geven 
dat iemand zich anders gedraagt dan verwacht, dat een ontwikkeling niet zo verloopt als we gedacht had-
den: niet direct bedreigend maar wel een beetje beangstigend: waar blijven de kinderen nou, ze hadden 
toch al lang thuis kunnen zijn? Enzovoort. Ten tweede en dat is dan het merkwaardige: ‘vreemd’ wekt ook 
onze belangstelling op, een zekere nieuwsgierigheid. Op vakantie gaan we naar vreemde landen, vreemd 
gekleed gaan, een vreemd idee of een vreemde manier van lopen. Blijkbaar kan het ook vreemde gevoe-
lens teweeg brengen  zoals een vreemd verheugenis en de neiging “Victorie !” te roepen bij  het zien van 
de Nederlandse vlag aan vreemde kust. Ouderen onder ons zullen dit brave schoollied misschien nog wel 
geleerd hebben bij de zangles. 

Vreemd





Jaarlijke uitvoering 
Sempre Sereno
Muziekvereniging Sempre Sereno heeft afgelopen 
zaterdag 1 april de jaarlijkse uitvoering gegeven. 
De sporthal in Ruinerwold was deze avond gevuld 
met muziek van de jeugdorkesten, de fanfare en de 
malletband van Sempre Sereno. De orkesten ston-
den onder leiding van Michiel Gerringa (jeugdmal-
letband), Henrite Rusch (fanfare en jeugdorkest) 
en Herman Fokkema (malletband). De muzikanten 
werden deze avond versterkt door enkele jonge 
talenten die deelnemen aan het project MusicKidz. 
Ook zangeres Anniek Geirnaert droeg haar steen-
tje bij. De medewerking van doedelzakken gaf een 
Schots sfeertje aan deze avond. Het afwisselende 
programma werd door de goedgevulde zaal met 
luid applaus beloond. Een staande ovatie na het 
laatste nummer maakte de avond af. De fanfare, 
malletband en doedelzakken gaven op verzoek van 
het publiek een extra toegift, highland cathedral 
werd nogmaals gespeeld. De laatste twee nummers 
werden door de fanfare en malletband samen ge-
speeld. Dat laat zien dat Sempre Sereno een vereni-
ging is waarbij de beide orkesten sterk verbonden 
zijn. De jaarlijkse uitvoering is niet compleet zonder 
het huldigen van de jubilarissen. Yvonne Brouwer 

(25 jaar lid) Annie Schip-
per (40 jaar muzikant) 
en dirigent Herman 
Fokkema van de mal-
letband (al meer dan 10 
jaar dirigent) werden 
gehuldigd. Sempre 
Sereno ziet terug op een 
geslaagde avond en wil 
iedereen bedanken voor 
hun inzet en komst. 

Bridge-uitslag
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 5 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 3 april 
2017.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 60,42%
2 R Nijland & J Schuphof 57,92
3 H & P Bennink 56,25
4 J Bennink & L Drost 55,83
5 L Krapels & J Mansier 55,42
6 H Middelveldt & H Tissingh 53,75

7 R v Ommen & M Velthuys 52,92
8 J & J Scholte Albers 47,50
9 J Koops & R Morsink 43,33
10 O Hobma & J Vedder 39,58
11 D & M Geel 38,75
12 W & A Flier 38,33

Lijn B;
1 R Kleene & J de Vries 60,00%
2 H Reinders & G Scheper 58,58
3 J Klomp & L Veen 57,25
4 J Inberg & K Tissingh 54,33
5 R Knippels & R Pijper 52,17
6 I & L vd Molen 50,75
7 G Benak & M Vedder 47,22
8 T ten Heuvel & A Kreulen 46,70
9 M Blaauw & K Scheper 44,83
10 L Boerhof & H Turksma 43,75
11 W Niemer & L Tissingh 43,33
12 H & H Hauwlo 42,50

Eindstand ronde 3.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 57,94% gem.
2 R v Ommen & M Velthuys 57,01
3 L Krapels & J Mansier 57,00
4 H Middelveldt & H Tissingh 55,19
5 R Nijland & J Schuphof 52,05
6 J & J Scholte Albers 50,91
7 J Bennink & L Drost 47,38
8 S Hempen & H Kuyer 47,28
9 H & P Bennink 47,06
10 O Hobma & J Vedder 46,05
11 E v’t Rood & E Wienen 45,62
12 A Flier & L Stolte  45,16
13 J Koops & R Morsink 44,10
14 D & M Geel 43,47
De nr’s 8  en 12  (reglementair) en nr. 14 gaan naar 
lijn B.

Lijn B;
1 J Inberg & K Tissingh 57,33 % gem.
2 H & R Kuik 53,81
3 H Reinders & G Scheper 53,71
4 T ten Heuvel & A Kreulen 51,90
5 L Boerhof & M Brals 50,89
6 R Knippels & R Pijper 50,71
7 G Benak & M Vedder 50,55
8 I Spiering & W Flier 49,98
9 J Klomp & L Veen 49,19
10 I & L vd Molen 48,68
11 W Niemer & A Ridderman 46,88
12 R Kleene & J de Vries 46,54
13 M Blaauw & K Scheper 45,75
14 H & H Hauwlo 42,68



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

  
Aanbiedingen zijn geldig van don. 6 april t/m zat. 22 april  

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

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

Provinciewinnaar ZO2Z Award 
 

Ruinerwold bedankt voor de positieve bijdrage die jullie hebben 
geleverd bij het behalen van deze award. Afgelopen 2 weken hebben 
we dit dan ook uitgebreid gevierd. En nu gaan we voor de landelijke 

titel maar daar zijn we u ook voor nodig! 
 

“Coop Koetsier is in de race voor de titel Beste Zelfstandig 
Supermarktondernemer van Nederland. Jij kan de winkel helpen de ZO2Z 

Award 2017-2018 binnen te slepen. Breng nu je stem uit op Coop Koetsier!” 
www.vakcentrum.nl/zo2z/coopkoetsier 

 

Donderdag 27 april 
koningsdag zijn wij 

tot 13:00 uur 
geopend  

 

 

 
Boerenkaas 

Ambachtelijk gemaakt 
Vers van het mes en met 

passie gemaakt 
Kilo, jong belegen 

9.99         7.49  



Leden ouderenbond 
De Wolden Frissen 
verkeerskennis op
In Dorpshuis Buddingehof kwamen 14 leden van 
Ouderenbond De Wolden bijeen voor een rijvaardig-
heid dag, georganiseerd door VVN De Wolden. 

Tijdens een theorieles van twee uur werden de 
verkeersregels weer bijgeschaafd. De ogen en oren 
werden getest door Briluniek Ronald Zuidema en 
Van Boxtel hoorspecialist, beiden uit Hoogeveen. 
De reactie werd getest met de reactietester van VVN 
en tot slot werd er een rit gemaakt in hun eigen 
auto onder toezicht van een erkend rijinstructeur. 
Onder de middag was er een goed verzorgde lunch 
en uiteindelijk ging iedereen met veel nieuw op-
gedane kennis naar huis, zonder dat dit gevolgen 
heeft voor hun rijbewijs.

De volgende rijvaardigheid dag van VVN De Wolden 
is op 3 oktober a.s.

Twee recht twee 
averecht
Op vrijdagavond 19 mei treedt in samenwerking 
met het Huus van de Taol TWEE RECHT TWEE AVE-
RECHT  op in Museumboerderij De Karstenhoeve te 
Ruinerwold.

Kaarten ( á € 12,50) zijn telefonisch te bestellen : 
0522-481447 of via de mail : info@karstenhoeve.nl
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Ongemak
U herkent vast dat u tijdens het wandelen wel eens 
een steentje in uw schoen krijgt. Dat kleine irritante 
steentje zult u een keer moeten verwijderen. Dit 
steentje staat symbool voor het ongemak in ons 
bestaan. Soms lopen we er lang mee door en ac-
cepteren de pijn, soms stoppen we direct en gooien 
de last van ons af. Het lucht op en je loopt gemakke-
lijk verder. Met de nodige dosis humor maakt TWEE 
RECHT TWEE AVERECHT u deelgenoot van hun on-
gemakken en geven zij u een helder advies. Wacht 
niet op een mooie dag, maar maak er een! 

Wie treden voor u op?
Julia behoort tot de oprichters van de cabaret-
groep. Julia zorgt voor de kleding en de benodigde 
attributen. Zij was werkzaam in het onderwijs, maar 
teksten uit het hoofd leren is niet haar sterkste kant. 
Dit wordt in ruime mate gecompenseerd door haar 
improvisatie talent.

Alie is al van het eerste uur betrokken bij de groep. 
Zij verzorgt de boekingen en heeft een kritisch oog 
voor kleding en decor. Is horeca-vrouw in hart en 
nieren en de gastvrouw van café De Steen in Wil-
lemsoord. Naast cabaret is vakantie vieren haar 
grootste hobby.

Lucina schrijft de meeste teksten van de confe-
rences en de liedjes. Zij put haar inspiratie uit het 
leven van elke dag. Op het toneel probeert zij met 
spontane invallen de medespeelsters te verrassen, 
waardoor geen enkele voorstelling gelijk is aan de 
voorgaande.

Janet zet alle liedjes, hoe lastig ook, op muziek. Zij 
is de vaste kracht achter het keyboard. Als de rest 
op het toneel de weg volledig kwijt is, brengt zij de 
dames weer op het juiste spoor.

Bomen beginnen pastel 
te kleuren
Bomen beginnen pastel te kleuren
zwart-wit wordt steeds meer groen
nog aarzelend de bellefleuren

Bomen beginnen pastel te kleuren
belofte om mij op te beuren
en hoopvol door te doen

Bomen beginnen pastel te kleuren
zwart-wit wordt steeds meer groen

© Gerdina, www.gerdina.nl

Vrolijk theater
Zondag 7 mei om 9:15 uur zijn alle kinderen van 
de basisschool van harte uitgenodigd in dorpshuis 
De Barg’n in Berghuizen. Het ‘vrolijk theater’ zal 
een afwisselende interactieve voorstelling houden. 
Voor een drankje en wat lekkers wordt gezorgd. 
Om 10:30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald 
worden. Komen jullie ook?



DORPSBELANGENVERENIGING  
RUINERWOLD/BERGHUIZEN 

Secretariaat: Munnikenland 7, 7961 DG Ruinerwold 
 

 
 
 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering  van 
Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen welke gehouden zal worden op 
woensdag 19 april 2017, aanvang 20:00 uur in dorpshuis “De Buddingehof”. 
 
De notulen van de alg. ledenvergadering 2016 liggen vanaf 19.45 uur ter inzage. 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 april 2016 
4. Jaarverslag 2016 
5. Financieel verslag 2016 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie 
8. Vaststellen contributie 2018 
9. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Frits Timmerman, Geu Benak en Frans van 
Saagsvelt 
Aftredend en niet herkiesbaar: Annebett Oldenbanning-Slomp en Wim 
Slomp. 
Kandidaat wordt gesteld: Anne Marie Verkade Diphoorn 

10. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten richting gemeente.  
11. Rondvraag 

 
Na de Pauze 
 

12. Dorpsvisie Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille 2.0. 
In 2012 heeft dorpsbelangen een dorpsvisie opgesteld met daarin doelen 
die bereikt zouden moeten worden in de komende 25 jaar. Inmiddels zijn 
de eerste 5 jaar voorbij. Graag wil het bestuur van dorpsbelangen 
Ruinerwold Berghuizen de leden de gelegenheid geven om 
aandachtspunten aan te dragen die een bijdrage kunnen leveren voor het 
leefbaar houden voor jong en oud van onze dorpen. Een dorpsvisie 2.0 
Heeft u een idee maak dan gebruik van deze uitnodiging.  
P.S. ook niet leden zijn welkom. 

13. Sluiting. 
 
 
Het bestuur 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Frits Timmerman (vrz) 481350, Wim Slomp (secr.) 482708, Annebett Oldenbanning (penm.) 481884,  Geu 
Benak 481822, Erik Middelveldt 482050, Frans van Saagsvelt 451241, Margriet Meijer 481907, Anne 
Marie Verkade-Diphoorn . 
Emailadres vereniging: info@dbvruinerwoldberghuizen.nl 
 



KIOS wint overtuigend 
van koploper
Gisteren speelde KIOS 1 zijn eerste wedstrijd in de 
hervatting van de veldcompetitie tegen Apollo. De 
geel-blauwen uit Heerhugowaard bekleedden de 
1ste positie samen met OWK. KIOS 1 volgde beide 
ploegen op 3 punten. 

Voorafgaand aan deze wedstrijd speelde KIOS 2 
tegen Apollo 2. Bij winst had KIOS 2 nog alle aan-
spraak op een eventueel kampioenschap. 

KIOS 2 begon niet sterk aan de wedstrijd en al 
gauw keek het tegen een achterstand van 4 doel-
punten aan. Dit bleef de gehele wedstrijd eigenlijk 
zo. 20 minuten voor tijd. KIOS 2 had de stand gelijk 
getrokken op 16-16. Het was jammer dat het niet 
verder kon doordrukken, dus was het vanaf toen 
stuivertje wisselen. In de laatste minuten stond het 
22-23 en probeerde KIOS met man en macht nog 
het tij te keren. Echter, kreeg het een strafworp te-
gen waardoor Apollo 2 met 22-24 de buit mee naar 
huis nam.

KIOS 1 had in zijn wedstrijd geleerd van KIOS 2 door 
wel sterk uit de startblokken te komen. Na de 1-0 
nam Apollo op 1-2 nog wel even het roer over, maar 
was het daarna de Spekbraanders was de dans 
leidde. Van 5-3 stoof het verder uit naar een voor-
sprong van 9-3. Een comfortabele tussenstand waar 
Apollo geen genoegen mee nam. Het kwam terug 
tot 10-6 en met 12-8 had het de marge iets weten te 
verkleinen.

De Eismann/Ensing equipe ging ook tweede helft 
hard de duels in. Dit zorgde ervoor dat KIOS meer 
kansen creëerde en de aanvallen van Apollo kort 
hield.  Met 14-10 had KIOS nog steeds het voordeel 
van 4 doelpunten, maar heel voorzichtig wist het 
deze uit te bouwen. Met 16-10 was op 21-14 het 
verschil het grootst. De wedstrijd was gespeeld en 
de Spekbraanders lieten de touwtjes was vieren. 
Hierdoor kwam Apollo wat terug, maar kwam de 
overwinning geen moment in gevaar. Ineke Slomp 
kwam nog binnen de lijnen voor Hilde Tabak. Met 
een eindstand van 21-18 behaalde KIOS kostbare 
punten. Hierdoor blijft het meedoen in de top van 
1ste klasse.

Doelpuntenmakers: Janita Zantinge 7x, Judith 
Nijdam 5x, Hilde Tabak 3x, Rogier Nijdam 3x, Luco 
Zantinge 2x en Janneke de Lange 1x.

Kios laat het in de eerste 
helft liggen 
Onder ideale korfbal  omstandigheden moest Kios 
zaterdagmiddag aantreden tegen de Waterpoort 
in Sneek. Kios wil nog naar boven blijven kijken, 
maar dan moet het wel de punten meenemen naar 
Ruinerwold. 

Kios begon de wedstrijd niet goed. Er miste agres-
sie in de duels en ook de afronding liet te wensen 
over. Hierdoor liep het de gehele eerste helft achter 
feiten aan. 1-0, 6-3 en 7-4. De waterpoort leed de 
dans en Kios had vooral moeite met zichzelf. Door 
een gebrek aan snelheid zorgde Kios er zelf voor dat 
het niet het eigen spel kwam. Na 20 minuten had 
de Eismann/Ensing equipe nog een korte opleven 
en kwam naast de thuisploeg. Kennelijk kostte dit 
een boel energie en voor rust knalde de Waterpoort 
via 9-7, 13-9 naar een 15-10 ruststand. Dit had Kios 
helemaal aan zichzelf te danken. 

In de tweede helft moest er uit een ander vaatje ge-
tapt worden. Na de donder speech van trainer Kok 
kwam er meer kracht in de ploeg. Door deze mooie 
trap onder kont kon Kios meer rebounds winnen en 
dus meer schot kansen nemen. De waterpoort stag-
neerde en kios greep direct de kans om dichterbij te 
komen. Van 16-13 en 16-16 had het binnen 10 minu-
ten dr achterstand gerepareerd. Maar ja, dan moet 
je doordrukken. En dat was lastig, want de groen-
witten uit Sneek lieten zich niet overrompelen. Met 
17-16 en 19-18 bleef het de score leiden. 

15 minuten voor tijd kwam Kios dan eindelijk voor 
het eerst op voorsprong (21-22). En ook op 23-24 
genoten de Spekbraanders van de voorsprong, 
maar kon het deze niet uitbouwen. 3 minuten voor 
tijd kwam de Waterpoort op 26-25 en moest Kios 
hier en daar wat risico nemen. Dit ging op zich goed, 
maar werd het verdedigen niet beloond. 1 minuut 
voor tijd schoot de thuis ploeg de 27-25 er in en dat 
was de beslissing. Kios kwam daarna nog wel mid-
dels een steenworp op 1 doelpunt verschil, maar 
de prima leidende scheidsrechter floot direct af. 
Eindstand 27-26. 
Kios heeft hiermee de eventuele kansen  op een 
kampioenschap laten liggen en zal een aantal pun-
ten moeten halen om zich veilig te spelen. 

Doelpuntenmakers; Martijn Ziel en Janita Zantinge 
beide 5x, Patrick Roelevink en Janneke de Lange 
beide 4x, Luco Zantinge 3x, Judith Nijdam en Hilde 
Tabak beide 2x en Rogier Nijdam 1x 



UITNODIGING 
Presentatie en uitgifte oorlogsboek Ruinerwold  

3 MEI A.S. OM 20.00 UUR (ONTVANGST VANAF 19.30 UUR) 
in dorpshuis De 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 18.00-20.00 uur. 



Roden zegeviert in 
Ruinerwold 
Op een zonovergoten zondag mocht Ruinerwold in 
eigen huis aantreden tegen Roden. De Rodenaren 
verkeerden in bloedvorm, na zeven overwinningen 
op rij. De voortekenen voor het duel waren niet 
geheel rooskleurig, aangezien het tweede, derde 
en vijfde eerder op de dag niet wisten te winnen in 
eigen huis. Ten opzichte van vorige week verliep de 
voorbereiding in ieder geval een stuk soepeler. Des-
tijds bleek Mark de Leeuw rond 12.00u spoorloos. 
Hoewel dit keurig werd gerapporteerd in het wed-
strijdverslag, vergat ondergetekende de uiteinde-
lijke whereabouts van Mark de Leeuw te vermelden. 
Bij deze: Mark de Leeuw bleek op de fiets (!) naar 
Lemmer te zijn gereden. De terugweg zat hij overi-
gens gewoon met fiets en flesje bier in de bus.
Om 14.00u stonden beide ploegen onder genot van 
goede muziek aan de aftrap en kon de kraker in de 
Tweede klasse K van start gaan. Ruinerwold heeft 
de reputatie om altijd sensationele thuiswedstrij-
den te spelen en de wedstrijd ontplofte dan ook di-
rect. In het eerste kwartier waren er kansen over en 
weer, maar was het Roden dat de 0-1 via Guido Bos 
op het scorebord zette. Ruinerwold drong daarna 
aan, kreeg kansen via Van den Berg en Koetsier, 
maar na een half uur spelen stond het zowaar 0-2. 
Een voorzet vanaf links werd perfect ingekopt door 
topscorer Rene De Vries. Ruinerwold probeerde 
zo snel mogelijk de aansluitingstreffer te forceren, 
maar moest na 45 minuten spelen met een teleur-
stellende 0-2 de rust in. 
Hoofdtrainer Spijkerman moet in de rust gereali-
seerd hebben dat Ruinerwold met een punt wei-
nig op zou schieten en dat er dus risico’s moesten 
worden genomen. Tim Hogenhorst kwam zodoende 
als extra spits in de ploeg en Ruinerwold ging 3-4-3 
spelen. Daarnaast schoof Mark Van der Linde, cor-
rectie, Wietse Wagenaar door naar het middenveld. 
Waar dit in de eerste tien minuten na rust nog 
geen gevaar opleverde, begon het daarna te lopen. 
Ruinerwold drong aan en de 1-2 hing in de lucht. 
Na een klein uur spelen was het dan ook raak. Een 
mooie aanval via rechts kwam bij Tim Hogenhorst 
terecht, die koel bleef en zijn eerste doelpunt in het 
eerste van Ruinerwold binnenschoot. Direct na de 
1-2 waren er grote kansen op 2-2, waarvan de beste 
mogelijkheid voor Jeroen Van den Berg was. Na een 
goede actie vanaf de rechterkant werd de bal door 
Koetsier op het doel geschoten, maar de uitstekend 
keepende Beuzenberg keerde het projectiel. In de 
rebound kreeg Jeroen Van den Berg van dichtbij de 
uitgelezen mogelijkheid de bal in het bijna lege doel 
te schieten, ware het niet dat er nog één verdediger 
op de doellijn stond. Deze keerde de bal met het oor 
en zodoende bleef het nog 1-2. 
Ruinerwold was dus dichtbij een gelijkmaker maar 
kreeg een kwartier voor tijd de deksel op de neus. 

Nadat de grensrechter van Roden volledig ver-
dwaald een ingooi gaf aan Roden, kreeg Rene de 
Vries de bal op 40 meter van het doel. Hier begon hij 
aan een fraaie solo, omspeelde De Bruin en Kleene 
en schoot vervolgens beheerst binnen: 1-3. Hoewel 
de 1-3 op een erg zuur moment viel, was het nog 
niet gebeurd. Ruinerwold drong weer aan en in de 
83e minuut schoot Brinkman van dichtbij de 2-3 te-
gen de touwen. Vol verwachting hoopte het publiek 
op een gelijkmaker, deze bleef helaas uit. Hetzelfde 
gold overigens voor het geplande bezoek van RTV 
Drenthe. En dus maakte Rene De Vries uiteindelijk 
het verschil met twee puntgave treffers. Roden had 
wellicht een klein beetje het geluk van de kampi-
oen, maar doordat het fris voetbal speelt komt het 
de Rodenaren ook wel toe.  
Ondanks de nederlaag mag Ruinerwold niet onte-
vreden zijn over het vertoonde spel. Met enigszins 
meer fortuin had het minimaal een punt gepakt, 
maar helaas moet het nu pas op de plaats maken 
wat betreft de derde plek. Volgende week staat er 
weer een busrit naar Groningen op het programma. 
Dan wordt tegen Velocitas 1897 gespeeld. De vo-
rige ontmoeting eindigde na een krankzinnige 
slotfase in 4-4. Dit was tevens de wedstrijd waarin 
Brian Heins het ziekenhuis in werd getrapt met een 
kapotte enkel. Inmiddels gaat het weer goed met 
de enkel van Brian, hoewel hij nog altijd een post-
traumatisch stressstoornis heeft door de helse rit in 
De Bruins auto naar het ziekenhuis. Al met al heeft 
Heins afgelopen zondag weer zijn eerste minuten 
gemaakt in het tweede van Ruinerwold. 
Aanstaande zondag wacht dus Velocitas 1897. Zeker 
de moeite waard om mee te gaan met de bus, met 
Mark de Leeuw mee te fietsen of op eigen vervoer 
naar Groningen af te reizen. Tot zondag.

Ruinerwold verliest 
onnodig in Groningen
Op een prachtige zondagmiddag mocht Ruinerwold 
op bezoek bij Velocitas 1897. Om 11.55u startte 
Jacco Huisman de motoren, toen er ineens een 
vreemde vogel in de bus bleek te zitten. Hoofdtrai-
ner Spijkerman bleek een beroep te hebben gedaan 
op Rik ‘Eddy’ De Wit. Laatstgenoemde besloot 
begin dit seizoen te stoppen wegens aanhoudende 
knieklachten. Doordat de klachten begonnen af te 
nemen besloot Rik weer een paar keer mee te trai-
nen en zowaar had Spijkerman hem zondag direct 
nodig. Het had niet veel gescheeld of Rik was direct 
om disciplinaire redenen weer uit de selectie gezet, 
want hij besefte zondag dat zijn voetbalschoenen 
spoorloos waren. Uiteindelijk mocht hij de verslag-
gever op de blote knieën dankbaar zijn voor het le-
nen van zijn schoenen. Zo kwam het toch nog goed 
met de voorbereiding en kon er met een gerust hart 
richting Groningen worden afgereisd. 



De rit naar Groningen viel nog niet mee, doordat het 
sportpark zwaar beschut in de Groningse bossen 
lag. Desalniettemin arriveerde Ruinerwold keurig 
om 13.00u, waardoor er nog enige tijd was om te 
biljarten, darten, tafelvoetballen of tafeltennissen. 
Met dit laatste onderdeel leidde Wietse Wagenaar 
overigens een gevoelige maar terechte nederlaag 
tegen de verslaggever. Na een goede warming-up 
stonden de manschappen om 14.00u klaar voor de 
aftrap. Waar Ruinerwold vast en zeker had afgespro-
ken om onder andere scherp te beginnen, kwam 
dit er in de praktijk niet echt uit. Ruinerwold startte 
ronduit beroerd en keek na vijf minuten tegen een 
1-0 achterstand aan. Virgil Muller, de rest van de 
middag overigens ook geheel ongrijpbaar, faalde 
niet één-op-één met Ewout Knol. Tim Hogenhorst 
had het aan de rechterkant geregeld lastig met de 
Groningse spits, hoewel dit mede kwam doordat 
Wietse Wagenaar daar als toeschouwer met korte 
broek stond geposteerd. Zijn spierwitte benen zorg-
den regelmatig voor een vervelende reflectie in het 
gezicht van Hogenhorst, welke dit zijn kameraad 
dan ook niet in dank afnam. 
Gelukkig schrok Ruinerwold wakker na de 1-0 
achterstand en begon langzaamaan beter te voet-
ballen. De 1-1 viel dan ook op een welkom moment. 
Jeroen van den Berg bediende Marcus Koetsier, 
die de bal langs doelman Turdo volleerde. Ruiner-
wold nam amper de tijd om te juichen, want enkele 
minuten later was het wederom raak. Erik Telkamp 
bereikte middels een scherpe pass Jeroen van den 
Berg, die vervolgens met rechts binnenschoot: 1-2. 
Spelers blij, begeleiding blij en ook de meegereisde 
toeschouwers konden de voorsprong waarderen. 
Helaas vormde Marnix Brand in dit stadium van 
de wedstrijd een smetje op de vreugde. Marnix 
benadrukte namelijk dat een overwinning belang-
rijk was, omdat Velocitas maar drie punten achter 
stond op Ruinerwold. Nadat Marnix vriendelijk 
werd medegedeeld dat  de achterstand van Veloci-
tas niet drie maar twaalf punten droeg, bleef hij vol-
houden dat dit niet het geval was. Gelukkig was er 
zowel een internetverbinding als liveuitslagen app 
beschikbaar, waarna Brand door het stof moest. 
Natuurlijk verdient iedereen een tweede kans, maar 
zelden zou iemand zo snel ook zijn tweede kans 
vergooien als Marnix. Waar het bij de Ruinerwold-
aanhang de gehele eerste helft over gelegenheids-
doelman Turdo ging (normaliter spits), kwam Mar-
nix vlak voor rust met een nieuwtje: doelman Turdo 
is normaal gesproken spits. Dit was de druppel, 
waarna Marnix de rest van wedstrijd in de bus heeft 
moeten uitzitten. Gelukkig heeft hij het vervolg van 
de wedstrijd via Streekradio kunnen volgen.
De steun van Marnix Brand werd echter al snel 
gemist, want nog voor rust werd het 2-2. Hoewel 
Ruinerwold in de rust het gevoel moet hebben 
gehad dat het zeker moest winnen, was de tweede 
helft net zo rommelig als het eerste bedrijf. De 
hervatting van de wedstrijd was wederom zwak 

van Ruinerwolds zijde en na een kwartier in de 
tweede helft stond het 4-2 voor Velocitas. Ruiner-
wold schrok andermaal wakker en begon wederom 
beter te voetballen. Tien minuten later stond het 
dan ook 4-4. Nadat Mark Brinkman binnenkopte 
uit een corner van Bert de Boer, was het even later 
Bert de Boer zelf die oog in oog met doelman Turdo 
koel bleef. Ruinerwold dacht dat dit het breekpunt 
voor Velocitas betekende en ging op jacht naar de 
4-5. Doordat deze uitbleef, kon een counter van 
Velocitas natuurlijk ook de knock-out voor Ruiner-
wold betekenen. Uiteindelijk tuinde Ruinerwold er 
dan ook in. Een paar minuten voor tijd ontsnapte 
absolute uitblinker Muller langs de rechterzijde en 
bediende Ahmed. Ondanks dat invaller Rik de Wit 
ziel en zaligheid voor de bal gooide, volgens Mark 
de Leeuw onnodig maar dit terzijde, bleef Ahmed 
rustig en schoot fraai de 5-4 binnen. Wat volgde 
waren tien minuten blessuretijd waarin Ruinerwold 
nog een aantal keren gevaarlijk werd en nog vaker 
gevaarlijk had moeten worden, maar de gelijkma-
ker viel niet. Na 100 minuten voetbal floot Elsinga 
af en besefte Ruinerwold dat het eigenlijk niet had 
mogen verliezen. 
Ondanks de pijnlijke nederlaag zat er weinig anders 
op dan van de zonovergoten middag te genieten. 
De Groningers bleken dan ook gezellige mensen en 
op het terras van Velocitas werden de nodige con-
sumpties genuttigd. Tevens dank voor de muzikale 
inspiratie, want Jairzinho – Tempo (ft  Sevn Alias, 
BKO & Boef) werd gewaardeerd op de terugweg. 
Een paar tik tak, tempo verder werd het slechte 
nieuws bij Van Spil afgeleverd. Junior en Senior 
hielpen de selectie gelukkig over het verdriet heen, 
waardoor de zondag goed werd afgesloten.
Ruinerwold heeft twee weken de tijd om de goede 
vorm te herpakken, want het heeft aanstaande 
zondag geen wedstrijd. 23 april staat de thuiswed-
strijd tegen het stugge Olyphia op het programma. 
Tot dan.

Programma VVR
23 april:
VVR 1 - Ollyphia 1  14.00 uur.
VVR 3 - E.loord 4    10.00
VVR 4 - N.schoot    10.00

30 april:
Peize 1 - VVR 1        14.00 uur.  Adres: Hereweg 1, 9321 

CL Peize.
St. wold 2 - VVR 2   14.00
Havelte 3 - VVR 3    10.30
VVR 5 - Raptim 7     10.00

Zaal:
21 april: VVR 2 - N.schut  20.30 uur.
28 april: VVR 2 - HHCombi 20.30
                  VVR 3 - Griffioen   21.25



4 mei herdenking 
“vrijheid geef je door”
Het bestuur van het zomerfeest Ruinerwold nodigt 
belangstellenden uit voor het bijwonen van de 
4 mei herdenking in Ruinerwold. 

De herdenking vindt plaats in de Hervormde kerk, 
Blijdenstein 3 te Ruinerwold en begint om 19.30 
uur. Elk jaar worden de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht en met hen ook degenen die 
die vielen bij andere oorlogssituaties en vredesmis-
sies waar ons land bij betrokken was.

Gemeentelijk kunstbezit 
gaat onder de hamer
Samen met het Cultureel Platform gaat de gemeen-
te De Wolden diverse kunstwerken veilen op zater-
dag 22 april. De veiling is één van de activiteiten 
van de cultuurexplosie. De opbrengst van de veiling 
komt ten goede aan herstel van het kunstwerk ‘De 
Ontmoeting’ op Blijdenstein.”

De veiling van de schilderijen wordt gehouden op 
zaterdag 21 april in de raadzaal van het gemeente-
huis in Zuidwolde. De veiling begint om 14.00 uur en 
staat onder leiding van veilingmeester Henk Tissing. 
Inwoners en andere belangstellenden die de kunst-
werken vooraf willen bezichtigen, kunnen hiervoor 
op vrijdagavond 21 april van 19.00 tot 21.30uur en 
op zaterdag 22 april van 11.00 tot 13.30 uur terecht 
in het gemeentehuis. De te veilen kunstwerken 
kunnen ook al bekeken worden via www.cultu-
reeldewolden.nl. Het startbedrag van de te veilen 
kunstwerken zal tussen de € 20,- en € 50,- komen te 
liggen. 

De kunstveiling wordt muzikaal omlijst door Vari 
Vocaal, Marius Klein en de Malletband
Woudklank. Ook wordt er een graffiti-demonstratie 
gegeven.

Artotheek
Naast een veiling van kunstwerken, worden er ook 
werken uit de gemeentelijke kunstcollectie en van 
kunstenaars uit de regio geëxposeerd in de hal van 
het gemeentehuis. Deze kunstwerken kunnen uit-
geleend worden op zaterdag 22 april van 11.00 tot 
13.30 uur. De lijst met kunstwerken die uitgeleend 
kunnen worden, is te vinden via  
www.cultureeldewolden.nl.

PalmPaasoptocht 
Ruinerwold 2017
Voor het eerst dit jaar organiseerde Speeltuinver-
eniging de Woldklimmers in samenwerking met 
Ruinerwold Onderneemt de Palmpaasoptocht in 
Ruinerwold.

Op zaterdag 8 april konden de kinderen hun stokje 
versieren in ’t Vonder. Wat zijn er een prachtige 
stokken gemaakt! Vervolgens vertrok de optocht 
onder begeleiding van muziekvereniging Sempre 
Sereno en de Paashaas via Dijkhuizen naar de Bud-
dingehof. 

Wij kijken terug op een geslaagde middag en willen 
iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen. 
In het bijzonder willen we ’t Vonder bedanken voor 
de gastvrijheid, de verkeersregelaars, de handwerk-
club van ’t Vonder die de kinderen heeft verwend 
met traditionele gehaakte ‘paasbuiltjes’, Verscen-
trum Ruinerwold (Opoes Erfenis en het Fruithuis) 
voor de vulling daarvan en natuurlijk onze gezellige 
Paashaas! 

Zie foto’s:
https://myalbum.com/album/UAJ9XFQmMns8

Tijdens de herdenking zal gesproken worden door 
onder andere Ds. R. Kloosterziel en door burge-
meester R. de Groot als afgevaardigde van de 
gemeente de Wolden.

Na deze toespraken vertrekt er een stille tocht 
richting het monument op de begraafplaats waarna 
het moment van stilte bloemen worden gelegd door 
onder andere de leerlingen van de basisscholen.



Oosteinde krijgt 
multifunctioneel 
speelveld
Het trapveldje in Oosteinde wordt voorzien van een 
multifunctioneel speelveld. Het speelveld krijgt 
kunstgras met zand ingestrooid. Het hele dorp is 
enthousiast.  De werkgroep is nog op zoek naar de 
laatste euro’s om het plan te verwezenlijken, maar 
wat hen betreft gaat nog voor de zomervakantie de 
eerste schop in de grond. 
Het plan is ontstaan binnen de speeltuinvereniging 
maar om een breed draagvlak te creëren is een werk-
groep opgericht bestaande uit Bert, Johnny, Edwin, 
Anja en Carola. Deze personen zijn al driekwart jaar 
bezig om het benodigde bedrag binnen te halen. 

VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Het was een drukte van belang in en rondom Buurderij De Lage Hof. Dit is de naam van het agrarisch mu-
seum waarin ik af en toe als vrijwilliger meedraai. Vergelijk het een beetje met jullie Karstenhoeve. De zon 
deed haar stralende best. Ik heb het over zondag 9 april, we hielden een opendag en hadden er ook publi-
citeit aangegeven, met daarin de oproep: “Bezoekt onze zaaidag”. Het was best een beetje spannend voor 
ons.

Wat was er aan de hand? 
Sinds kort is Ronald, de uitbater van het hore-
cagedeelte, ermee gestopt. Hij zou zich met zijn 
medewerksters voortaan beperken tot het runnen 
van zijn, ca. 300 meter verderop gelegen, café-res-
taurant en zalencentrum. Het is voor het museum 
juist deze horeca-activiteit die, samen met het 
grote terras langs de boerderijgevel, de voorbijgan-
gers trekt voor een bezoekje. Uiteindelijk heeft het 
bestuur het aangedurfd om het restaurant met de 
eigen vrijwilligers te gaan runnen. Gelukkig hebben 
we onder hen ook enkelen met gedegen ervaring in 
deze branche. Instructieavonden werden gegeven 
en roosters met werktijden samengesteld. Zou het 
ons gaan lukken?
Het liep werkelijk als een speer en al helemaal toen 
er ook nog eens bezoek kwam van een oldtimer-
club. Vijfenzestig historische vierwielers zochten 
een plekje op de naastgelegen parkeerplaats. 
Chauffeurs en passagiers stonden in de rij om hun 
consumpties in ontvangst te nemen.
De binnenwinkel van het museum deed goede 
zaken en buiten bracht ik met enkele anderen al-
lerlei tuinartikelen aan de man, zoals dahliaknollen, 
zaaizaad en meer van dat soort.

In het bakhuis werd driftig brood gebakken en aan 
de man/vrouw gebracht. Kinderen timmerden hun 
eigen vogelnestkastjes in elkaar, kortom, een drukte 
van belang.
Het was hard om van een bezoeker te horen dat 
Ronald, iets verderop, nauwelijks iets te doen had 
op zijn terras.
Vraagt u mij of ik u bij een bezoek een pilsje zal ser-
veren? Dan moet ik u teleurstellen. Maar ..............., 
ik heb mijn eigen glas met liefde door mijn vrijwil-
ligercollega’s laten vullen en een enthousiaste toast 
uitgebracht op deze nieuwe uitdaging.

Tot slot nog een ‘serieuze’ opmerking uit de mond 
van een peuter bij het door papa getimmerde nest-
kastje: “Mam kan de ooievaar echt door zo’n klein 
gaatje naar binnen? En als hij daar jouw kindje in 
gestopt heeft, hoe komt het er dan weer uit?”

Hoera, de lente breekt baan en ik heb er zin in. Jul-
lie ook?

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Lentekriebels

Natuurlijk werden de kinderen gevraagd wat ze het 
liefste wilden, er werd gekeken naar de locatie en 
ook hoe zo’n plan opgezet moest worden. Uiteinde-
lijk werk gekozen voor een multifunctioneel speel-
veld , met niet alleen mogelijkheden voor voetbal, 
maar ook voor basketbal, korfbal, rugby en koersbal.
Ondermeer de NAM en initiatiefrijk de Wolden wer-
den benaderd voor de eerste financiële impulsen. 
Doordat deze partijen de helft van het kostenplaatje 
voor hun rekening namen volgden er meer partijen, 
zoals Stichting 1865 uit Ruinen. 
Maar het dorp zelf is ook in actie gekomen, zo bracht 
de kerstbomenactie rond de jaarwisseling een mooi 
bedrag op, deze actie krijgt zeker een vervolg. Tevens 
is er op 22 april een inzameling van oud ijzer, die als 
ludiek wordt gezien en spontaan opkwam. Het oud 
ijzer kan tussen 9:00 – 16:00 uur ingeleverd worden 
aan de Hesselterweg tegenover garage Burgwal.
Er is duidelijk behoefte aan in onze gemeenschap. 
Jongeren zoeken elkaar op, zo’n speelveld is ook een 
sociaal gebeuren, aldus de werkgroep.




