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Boerendrokte5 
m e i

Boerendrokte bij Museumboerderij De 
Karstenhoeve. ( Thema: Oenze Volk)
Ook in het nieuwe seizoen 2018 zal het op 
4 zaterdagen weer een drokte van belang zijn 
bij De Karstenhoeve. Op zaterdag 5 mei zal de 
familie Karsten de baanderdeuren weer openen 
om en inkijkje te geven in het boerenleven anno 
1920. De grote voorjaarsschoonmaak is bijna 
klaar, de meiden en knechten zijn met de laatste 
werkzaamheden bezig en dan is alles weer aan 
kant. Dat is ook nodig want vandaag maakt men 
zich op voor het kraambezoek. Een beetje spanning 
is er wel: voor het eerst zal er familie op bezoek 
komen met een automobiel. Een noviteit! Boer 
Karsten lijkt het (stiekem) ook wel wat: de koets 
inruilen voor een automobiel, maar of hij dat voor 

elkaar krijgt? Vrouw Karsten is het hier absoluut niet 
mee eens en laat dit op de haar gebruikelijke wijze 
weten. De neuger komt nog langs om een huwelijk 
aan te kondigen. Geheel volgens traditie gebeurt 

Volgend nummer 
verschijnt 

2 mei
Kopij inleveren voor vrijdag 27 april, 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Bach op blijdenstein
Zondag 22 april om 15.00 uur zal het Meppeler 
Kamerkoor Cigale o.l.v. Marion Bluthard “Jesu, 
meine Freude” van Johan Sebastian Bach uitvoeren 
in de Hervormde kerk van Ruinerwold, Blijdenstein. 
Celliste Corien Kok en organist Mannes Hofsink 
zullen het publiek in de goede ‘barokstemming’ 
brengen. Marion Bluthard zal een aantal muzikale 
geheimen ervan onthullen en ondergetekende zal 
een kleine theologische uitleg geven. Iedereen is 
van harte welkom.

Ds. Roelof Kloosterziel

dit op rijm! En natuurlijk gaat ook het boerenleven 
gewoon door. Het belooft weer een reurige dag 
te worden met veel spektakel. Niet alleen voor 
volwassenen is het leuk: een eeuw terug in de tijd, 
ook voor kinderen is er op en rond de boerderij van 
alles te zien én te beleven. 
Data Boerendrokte: 5 mei, 16 juni, 14 juli en 
1 september van 11.00 uur tot 16.00 uur. Iedere keer 
met een ander thema. 
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch 
0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve,  
Dokter Larijweg 21, 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

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 22 april 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf, jeugddienst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
15.30 uur ds. L. Sollie
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur dhr. Harm Feijen

Kerkdiensten 29 april 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade, 
bestuurswisseling
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk 
16.30 uur ds. D. De Jong

 ➜  20 april Regionale Kaartdag van 10.00 – 
15.30 uur Buddingehof

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

 ➜  20 april                Samen gezellig eten aanvang 
17.15 uur 

 ➜  20 april KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
de Kiosk

 ➜  20 april Musical Ester, aanvang 19.30 uur 
Gereformeerde Kerk Berghuizen

 ➜  20 april Bingo, aanvang 20.00 uur 
Buddingehof

 ➜  21 april Musical Ester, aanvang 19.30 uur 
Gereformeerde Kerk Berghuizen

 ➜  21 april Plantenruilbeurs en slijpen 
tuingereedschap van 14.00 -15.30 
uur,  hoek Schukkingstraat

 ➜  22 april Meppelerkamerkoor Cigale, 
aanvang 15.00 uur kerk 
Blijdenstein

 ➜  22 april Kwak in de bak return vs café de 
Buren, aanvang 15.00 uur café de 
Kastelein

 ➜  23 april               Buurtkamer, actief met 
kinderopvang, aanvang 9.30 uur 
Buddingehof

 ➜  24 april Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜  26 april Koningsnacht m.m.v. DJ Mark, 
aanvang 21.00 uur café  
de Kastelein

 ➜  27 april De Woldklimmers, kleedjesmarkt 
van 10.00 – 13.00 uur De Kosterij

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

 ➜  30 april Buurtkamer, sjoelen of spel, 
aanvang 9.30 uur Buddingehof

 ➜  1 mei Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜  4 mei Herdenking slachtoffers 2e 
wereldoorlog, aanvang 19.30 uur 
kerk Blijdenstein

 ➜  5 mei Boerendrokte van 11.00 – 16.00 
uur Karstenhoeve

 ➜  5 mei De Woldruiters, dressuurwedstrijd 
pony’s, manege Ruinerwold



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

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

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

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

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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

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

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Al Azraq
Op het moment van schrijven toch alweer/ nog 
maar 2 weken in de dorre woestijn die Al Azraq 
heet. En dor is het, en allesverzengend heet! De 
eerste paar dagen ging het nog wel; zo’n beetje 
alle weertypen kwamen voorbij; onweer, regen, 
harde warme wind en bewolking. Nu, bij het 
krieken van de dag, schijnt het zonnetje er lustig op 
los en ‘n uurtje later daalt de koperen ploert met 
medogenloos vuur op ons neer. Het kwik stijgt toch 
al snel alle dagen naar 40 graden. Gelukkig, na 4 uur 
neemt de kracht af en is het zeer aangenaam, rond 
een uur of zeven kunnen de lange mouwen uit de 
kast worden gehaald.
Goed, genoeg over het weer. Ff terug naar de basis. 
Om niet al te veel info prijs te geven over wat de 
Luchtmacht hier in dit droeve oord uitspookt toch 
een tipje v/d sluier; aangezien ISIS en aanverwante 
artikelen in de buurlanden van Jordanie (Syrie en 
Irak) nog steeds voor onrust en ellende zorgt is het 
onze taak om met ons detachement van F-16 s in 
samenwerking met andere landen de “rotte appels 
uit te nemen” (zoals dat in vakjargon genoemd 
wordt), verdere uitleg overbodig lijkt me zo.
Alle dagen zijn hier hetzelfde en naar de klok 
kijken heeft evenmin zin want na 3 maanden gaan 
de hekken pas weer open om ons “vrij te laten”. 
Na de dagelijkse missies van de vliegtuigen is 
het altijd afwachten hoe ze terugkomen. Komen 
ze goed terug dan is er “geen” werk, komen ze 
hangend op 1 oor binnen zeilen dan is het handen 
uit de mouwen en doorgaan tot de vloot weer 
compleet is. Alhoewel dit ook een utopie is want 
het grootste probleem waar we ook hier weer tegen 
aanlopen is het aanleveren van onderdelen (lees 
bezuinigingen). Je kunt nu eenmaal niet ff naar de 
winkel op de hoek om nieuwe spullen in te slaan. 
In Nederland levert dit al dagelijkse ergernis op dus 
laat staan hier. Maarja daar zijn we aan gewent dus 
iedereen laat dit gelaten over zich heenkomen.
Het meest opmerkelijke wat we tot nu toe hebben 
meegemaakt is het instellen van de zomertijd. 
Dit gaat namenlijk niet zoals in Nederland maar 
is afhankelijk van de bui van de koning van het 
Hasjemitische Koninkrijk Jordanie (Abdoella de 
2de). Hasjemieten zijn afstammelingen van een 
Arabische stam vernoemd naar de overgrootvader 
van de profeet Mohammed. Koning Abdoellah de 
2de kijkt in een bepaald tijdsbestek ‘s morgens 

Vrouwen van Nu 
Oosteinde en Ruinerwold

Gezamenlijke avond
Optreden van HowsaGoin!            
 11 april in Café Oosteinde     

In een bomvol café trad voor ons op de band 
HowsaGoin!. “HowsaGoin!” is een Ierse groet die 
betekent “hoe gaat het met je?”

Ze brengen vooral Ierse- en Folk muziek, maar 
maken ook uitstapjes naar andere  genres zoals 
pubsongs, ballads en wat verder zoals voorbij komt  
tot  “twee emmertjes water halen “ aan toe, maar 
wel in een mooie muzikale verpakking! 

 Een wereld aan instrumenten werden gebruikt 
zoals een blokfluit, mondharmonica, verschillende 
gitaren, een ukelele te veel om volledig te zijn. 

 De sfeer was goed, het was warm en gezellig in het 
café met 107 dames en een band van vijf personen 
en een technische man. 

Er werd flink meegezongen en geklapt, maar ook 
met aandacht geluisterd naar gevoelige ballads en 
mooie meerstemmige zang. We zongen uit volle 
borst mee met o.a.  Molly Malone, The wild Rover, 
Op fietse van Daniel Lohues en Back Home in Derry, 
de heimwee van de Ieren heel even meevoelend. 

 In de pauzes kreeg iedereen  de gelegenheid om de 
keel te smeren en bij te kletsen. Qua volume deden 
we  zeker niet onder voor de muziek. De avond 
vloog voorbij. Voldaan gingen we aan het eind van 
de avond huiswaarts, ieder naar haar eigen dorp.

uit zijn raam en denkt; hmm tis een mooie dag 
vanavond laat ik de klok vandaag maar eens een 
uur vooruitzetten. De zomertijd is hier dus bijna 
nooit op hetzelfde tijdstip.
 
Aldus de zwervende Patrijs (hold hum in de gaatn).



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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 

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



Snoeibrigade
De Snoeibrigade Larijweg is opgericht om de 
fruitbomen op de erven aan de Dr.larijweg te 
snoeien om ze zodoende te kunnen behouden. 
Inmiddels is er een gezellige club ontstaan met 
mensen die het leuk vinden om fruitbomen zo 
gezond en productief mogelijk te laten groeien door 
middel van de juiste snoei.

Wat doet de snoeibrigade?
De snoeibrigade snoeit fruitbomen Mooie 
fruitbomen op een zichtlocatie bij de erven zijn 
beeldbepalend voor fietsers en wandelaars Zowel 
de oude als de nieuw aangeplante bomen worden 
door de snoeibrigade met zorg onderhouden voor 
een lange levensduur, zodat ze voor de streek 
behouden kunnen blijven.
De vrijwilligers van de snoeibrigade hebben de 
beschikking over een kar vol materiaal om de 
bomen te kunnen snoeien, en hebben voldoende 
kennis vergaard om de bomen vakkundig te kunnen 
snoeien.

Kosten
Er wordt voor het snoeien van de bomen een 
kleine vergoeding gevraagd, deze bestaat uit 
twee onderdelen; een goed “bakkie koffie” en een 

60-plussers frissen 
verkeerskennis op
In het dorpshuis van Ruinerwold hebben 29 
deelnemers tijdens de rijvaardigheidsdag van VVN 
De Wolden, hun verkeerskennis opgefrist. Aan deze 
dag waren er voor het eerst ook deelnemers uit de 
gemeente Meppel. Tijdens deze gezellige dag werd 
er een oog-, oor en reactietest gedaan. Tijdens de 
theorielessen bleek dat er veel nieuwe regels en 
borden waren. Deze lessen werden dan ook als zeer 
leerzaam beoordeeld. 
De 60+ bleken allen nog goed te rijden en de 
rij-instructeurs hadden dan ook weinig op hun 
rijvaardigheid aan te merken.
Onder de middag werd er van een heerlijke lunch 
genoten en aan het eind van de middag gingen de 
deelnemers voldaan naar huis.
De volgende cursus is op 2 oktober a.s. in 
Ruinerwold.

Perfect is goed 
Perfect is het ultieme goed
gewoon goed is beter
en lang niet alles ‘moet’

Perfect is het ultieme goed
bedenk bij alles wat je doet
de balans maakt het completer

Perfect is het ultieme goed
gewoon goed is beter

© Gerdina 
www.gerdina.nl

vergoeding per boom die afhankelijk is van de 
omtrek.  De opdrachtgever moet zelf zorgen voor 
het opruimen van de takken.

Er kan evt. vooraf een prijs genoemd worden om 
verrassingen te voorkomen. De vergoeding wordt 
gebruikt om het materiaal te onderhouden en zo 
veilig mogelijk te kunnen werken. Daarnaast wordt 
deze vergoeding aangewend voor het vergaren van 
kennis van de vrijwilligers d.m.v. bijeenkomsten.

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn mensen uit de streek die het leuk 
vinden om met fruitbomen bezig te zijn.  Zij vinden 
het heerlijk om in de winter een aantal dagen op 
pad te gaan in de streek om de bomen te snoeien. 
De sfeer is goed en er wordt onderling veel gepraat 
over het ontwikkelen van een mooie fruitboom.
De club is altijd op zoek naar meer vrijwilligers; 
zowel mannen als vrouwen. Het is een groep 
liefhebbers die prachtige fruitbomen wil bewaren 
voor het nageslacht.

Aanmelden
Dus… heb je een hart en tijd voor hoogstamfruit, 
een oog voor groen in je woonomgeving, snoeien 
in de winter en de zomer, met een leuk ploegje 
mensen in de natuur aan de slag,  zinvol omgaan 
met snoeischaar en zaag? Meld je dan aan bij 
de contactpersoon van de Snoeibrigade via het 
mailadres:   snoeibrigade@gmail.com



Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Do. 26 April:

Koningsnachtmet DJ MARK JAN!aanvang 21:00

Dresscode: Oranje! entree gratis

Heeft U ook 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 met

Praktijk De Kuuz’n, Dijkhuizen 8b, sportmassagesandra  
tel: 06-10637472

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

EN, GAAT U DE 
STAP ZETTEN? 

WONING VAN UW DROMEN GEZIEN 
TIJDENS DE OPEN HUIZEN DAG?



Speeltuinvereniging de 
Woldklimmers 
Palmpaastocht
Zaterdag 24 maart organiseerden we in 
samenwerking met Ruinerwold Onderneemt de 
Palmpaasoptocht in Ruinerwold.
Bijna 30 kinderen kwamen hun stokje versieren in 
’t Vonder onder toeziend oog van de bewoners! 
Wat was het een gezellige drukte en wat zijn er een 
prachtige stokken gemaakt! 
Vervolgens vertrok de optocht onder begeleiding van 
muziekvereniging Sempre Sereno en de Paashaas 
via Dijkhuizen naar de Buddingehof. 

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 
handwerkclub van ’t Vonder die de kinderen heeft 
verwend met traditionele gehaakte ‘paasbuiltjes’, 
Verscentrum Ruinerwold (Opoes Erfenis en het 
Fruithuis) voor de vulling daarvan en natuurlijk onze 
gezellige Paashaas! 

Jantje Beton
Ten eerste willen we iedereen die voor ons 
gecollecteerd heeft ontzettend bedanken!!
Met de collecte hebben we maar liefst €695,52 
opgehaald!
Daar gaan we weer leuke activiteiten van 
organiseren en mooie dingen mee doen in de 
speeltuinen in Ruinerwold!!

Leesvirus 2018
 Dinsdag 3 april vond de feestelijke afsluiting van 
het Leesvirus plaats in dorpshuis de Buddingehof 
te Ruinerwold. Maar liefst twaalf scholen deden 
mee aan dit besmettelijke leesproject voor groep 6. 
De afgelopen drie maanden hebben de leerlingen 
tien boeken gelezen, hun mening gegeven over de 
boeken op de website www.leesvirus.nl en boek- 
en internetvragen beantwoord. Hun creativiteit 
konden zij kwijt in het maken van leesvirussen en 
het maken van een schoolkrant en dat hebben 
zij met verve gedaan. Met deze verschillende 
opdrachten konden de leerlingen punten voor hun 
school verdienen. 
De leerlingen, hun juf of meester en ouders werden 
in twee rondes in De Buddingehof in Ruinerwold 
ontvangen door het Leesvirusteam van bibliotheken 
De Wolden en Baukje Fennema van Ithaka theater. 
Het meest besmette boek werd bekend gemaakt, 
dat bleek het boek Geheim agent oma van Manon 
Sikkel te zijn. Baukje Fennema betrok de leerlingen 
vervolgens bij een meespeel act wat voor nodige 
lachsalvo’s zorgde. Voor de bekendmaking van de 
winnaar werd er eerst nog een snelle kennisquiz 
gespeeld waarbij elke groep twee leerlingen had 
afgevaardigd die de vragen beantwoorden. Een 
heerlijke Leesvirustaart werd daarmee in de eerste 
ronde gewonnen door obs De Wezeboom en in de 
tweede ronde ging obs De Dissel er met de taart 
vandoor. Na alle festiviteiten was het tijd om de 
winnaar van het Leesvirus bekend te maken. In de 
eerste ronde waren dat maar liefst twee scholen, 
cbs De Arendsvleugel en obs ’t Oelebröd. In ronde 
twee was dat obs Het Veldboeket. Andere scholen 
volgden op korte afstand in deze spannende strijd. 
Alle leerlingen zijn behoorlijk besmet geraakt met 
dit virus en kunnen het lezen dan ook niet meer 
laten!





Vervolg Woldklimmers
Kleedjesmarkt 
Heb je nog oude spulletjes op zolder liggen waar je 
een leuk centje aan wil verdienen?
Denk jij dat je het lekkerste taartje van Ruinerwold 
kan bakken?
Of wil je je mooi laten sminken, lekker springen of 
gewoon lekker struinen?
Kom dan 27 maart naar de Kleedjesmarkt op 27 
april!
Bij slecht weer wordt de Kleedjesmarkt verplaatst 
naar de Buddingehof!

Nieuwe speeltoestellen
Via zowel Facebook als mondeling werden we 
door verschillende mensen getipt over mooie 
speeltoestellen die te koop stonden op Marktplaats.
Voor een mooie prijs hebben we beide 
speeltoestellen gekocht, en met NL-doet hebben 
een paar sterke mannen de toestellen opgehaald.

Het grote toestel zal in de speeltuin in de 
Vorenwolde komen te staan. Het andere toestel zal 
in de Patrijslaan komen te staan.

Wij wensen jullie een fijne lente met veel 
speeltuinplezier!

Bestuur Woldklimmers

Jaarverslag gemeente: 
2017 goed financieel jaar
De gemeente De Wolden heeft financieel een goed 
jaar achter de rug. In 2017 hield de gemeente 
ongeveer € 1,5 miljoen over op de begroting. Dat 
staat in de Jaarrekening 2017.
Groot verschil maken de lagere uitgaven in het 
sociaal domein (jeugd, werk, zorg). De gemeente 
is verantwoordelijk voor veel zorgvoorzieningen en 
heeft veel nieuwe taken op dat gebied. Daardoor is 
het maken van een nauwkeurige begroting lastig. 
Het gaat bovendien om grote bedragen; zorgkosten 
maken een groot deel uit van de gemeentebegroting.

De zorg die in De Wolden nodig was, is gewoon 
uitgevoerd. Toch is er bijna twee miljoen euro 
minder uitgegeven in het sociaal domein dan vooraf 
begroot. Voor beschermd wonen in het kader van 
de WMO is ruim 1 miljoen euro minder uitgegeven. 
Dat komt omdat de bijdrage van het Rijk hoger was 
dan verwacht. Bovendien is dit nog een effect van 
een verrekening uit 2016. Verder waren er bijna € 
400.000 euro lagere kosten voor kinderopvang en 
ruim € 200.000 minder lasten voor jeugdbeleid. 
Dit werd ook veroorzaakt door een extra bijdrage 
vanuit het ministerie. Ook is zo’n € 300.000 euro 
bespaard op Bestuurskosten. Dan gaat het om 
bijvoorbeeld kosten voor de gemeenteraad en 
voormalig wethouders. 

Tegenvallers
Hoewel het saldo dus positief is, waren er ook 
onverwachte tegenvallers. De uittreding van 
De Wolden uit de gemeenschappelijke regeling 
Reestmond leidt dit jaar tot een tegenvaller van 
ongeveer € 800.000 euro. Dit wordt de komende 
jaren echter terugverdiend; de gemeente voert de 
uittreding in vijf jaar tijd budgetneutraal uit. Een 
ander voorbeeld is maatwerk in de WMO: daaraan is 
bijna € 250.000 meer uitgegeven dan begroot. Er zijn 
ook extra kosten gemaakt voor huishoudbegeleiding 
en verbetering van veiligheid in opvangvoorzieningen. 
Er zijn minder eigen bijdragen geïnd.

Volledige jaarrekening
De volledige jaarrekening wordt gepubliceerd 
op de website van de gemeente De Wolden. De 
gemeenteraad debatteert binnenkort over de 
jaarrekening. In mei neemt de raad hierover een 
besluit.





Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

Kios wint eenvoudig van 
DOT
Onder zomerse weersomstandigheden begon in 
het mooie Ruinerwold de wedstrijd tussen Kios en 
DOT. Het is een treffen tussen de koploper Kios en 
gedeeld laatste plaats bezetter, DOT. 
Het eerste wapenfeit kwam van de gasten, maar 
Kios wist dit direct te pareren. De ploeg uit Oss 
was hier niet gekomen om flitsend aanvalsspel te 
spelen, maar om Kios zoveel mogelijk te ontregelen 
met vertraagd korfbal. Hier was alleen de ploeg Rob 
Verra niet voor in vandaag. Het behield hoog tempo 
en gaf verdedigend veel druk. Hierdoor had DOT 
weinig aanvalstijd en Kios speelde DOT min of meer 
kapot. Van 1-1 liep het uit naar 8-2 en ging het door 
naar 14-4. En toen waren we nog maar 20 minuten 
aan het korfballen. De Eismann/Ensing trein ging 
door met scoren. Mooie aanvallen en hoog tempo 
maakten deze zonnige middag nog mooier. Van 
16-9 gingen beide ploegen met 22-11 de rust in. 
 
De tweede helft hetzelfde beeld. Kios domineerde 
en het speelde een mooi combinatie spel. In het 
begin gingen de scores gelijk op. Dit kwam omdat 
her en der de touwtjes wat werden gevierd. 23-13, 
27-16 en 30-19 zijn zomaar wat tussenstanden. De 
wedstrijd was allang gespeeld, maar Kios moest 
door om zichzelf niet in slaap te sussen. 10 minuten 
voor tijd kwamen Jurgen Lucas en Patrick Roelevink 
binnen de lijnen voor Luco Zantinge en Ernst Kuik. 
Van 31-20 scoorden Kios er nog 9 en DOT maar 
2. De krachtsverhouding was te groot vandaag. 
Eindstand 39-22. 
 
Kios behoudt de koppositie en door gunstige 
uitslagen van de concurrenten Synergo en AKC, 
die vandaag 24-24 tegen elkaar speelden, lopen de 
Spekbraanders ook iets uit. Volgende week moet 
Kios uit naar AKC voor een belangrijke kraker. 
 
Scores: Rogier Nijdam 9x, Luco Zantinge 8x, Ernst 
Kuik 7x, Janneke de Lange en Daniek vd Wal beide 
5x, Martijn Ziel 3x, Janita Zantinge 2x 

Kios wint eerste duel op 
veld 
De returnwedstrijden voor het veldseizoen zijn 
begonnen. Kios kom naar Rottevalle om zijn punten 
mee te nemen naar Ruinerwold. Dit moest dan wel 
gebeuren tegen het altijd lastige Wez Handich. 

Onder goede weersomstandigheden begonnen 
beide ploegen aan de strijd. Kios opende middels 
een treffer van Daniek van der Wal. Na het missen 
van een strafworp aan Ruinerwoldse kant was het 
Wez Handich dat het initiatief over nam. Het pakte 
met 2-1, 3-2 en 5-3 telkens de voorsprong. Ondanks 
de achterstand had Kios wel het betere van het spel. 
Kans naar kans werd gecreeerd maar het afronden 
liet te wensen over. Het middelste gedeelte van 
de 1ste helft vielen de kansen wat beter. Hierdoor 
kon Kios via 5-5 de leiding weer nemen naar 5-8. 
Vlak voor rust scoorde de thuisploeg nog eenmaal 
waarmee beide ploegen met 6-8 de rust in gingen. 

 Na een uitstekend bakkie thee opende Marlissa 
Noord de tweede helft voor de Spekbraanders. Met 
6-9, 7-11 en 10-13 kon Kios maar niet de genadeklap 
uitdelen. Hierdoor bleven de Friezen in het spoor en 
dan weet je al dat het een hectische eindfase gaat 
worden. En al helemaal als Wez Handich terugkomt 
tot 13-14.  Gelukkig scoorden Ernst Kuik en Luco 
Zantinge op het juiste moment en met 13-16 had 
de Eismann/Ensing equipe weer wat adem. Patrick 
Roelevink kwam wat afwisselend in voor Ernst Kuik 
en Rogier Nijdam om wat meer variatie te krijgen. 
Met 14-18 kon Kios de wedstrijd uitspelen, maar 
twee snelle treffers gaf Wez Handich toch weer wat 
hoop in de laatste minuten, 16-18. Echter, rondde 
Kios zijn kansen niet af en maakte Wez Handich een 
paar overtredingen in hun aanvalsvak waardoor de 
ploeg van Rob Verra zijn punten mee naar huis kan 
nemen. Eindstand 16-18. Lekker!

Scores: Daniek van der Wal 5x, Marlissa Noord 4x, Ernst 
Kuik 3x, Luco Zantinge 2x, Rogier Nijdam, Janneke de 
Lange, Martijn Ziel en Patrick Roelevink allen 1x



Op vrijdag 27 april, koningsdag zijn wij open van 8:00 -18:00 uur 
 

 

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

Kringloopwinkel Ruinerwold/
Koekange
De Kringloopwinkel in Ruinerwold is nu nog gehuisvest 
in een pand aan de Hoge Akkers. Dit pand is te klein 
geworden, de Kringloopwinkel heeft meer ruimte nodig. 
Voor de vrijwilligers is het daarnaast Arbo-technisch 
niet langer verantwoord om op meerdere verdiepingen 
te werken. Nieuwbouw moet ervoor zorgen dat de 
vrijwilligers door kunnen gaan met hun goede werk. 
De Stichting AMKS (Actief voor Muziek, Kerk en 
Samenleving) beheert de Kringloopwinkel. De opbrengst 
van de Kringloopwinkel gaat naar muziekvereniging 
De Bergklanken en via de diaconieën naar (lokale) 
initiatieven zoals De Voedselbank, het Hospice, 
Verzorgingshuis Vonder, het voetbalveldje in Oosteinde, 
kinderclubwerk Koekange en Hof van Koekange. Voor 
de nieuwbouw van de Kringloopwinkel is € 100.000,- 
subsidie verleend aan Stichting AMKS. De verwachting 
is dat in januari 2019 het nieuwe pand in gebruik kan 
worden genomen. Tot die tijd blijft de Kringloopwinkel 
open in het oude pand. 

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

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

Aanvraag indienen
De gemeente denkt graag in een vroeg stadium met u 
mee, zowel over de inhoud als over de begroting. U kunt 
uw aanvraag indienen via dewolden.nl/initiatiefrijk. 
Heeft u vragen heeft over Initiatiefrijk De Wolden, 
over het indienen van een aanvraag of wilt u een 
aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact op 

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

& heerlijk shoppen! 
Een doggybag van dandy dog

de leukste hondenspeciaalzaak van Drenthe
www.eenleukerhondenleven.nl

21 APRIL - 11:00u
Oosteinde 46 - Ruinerwold

OPENING
HONDENCENTRUM
DOORMAXIMAONZE

met Lisette Tijmens, via telefoonnummer 0528-291473 
of via e-mail l.tijmens@dewoldenhoogeveen.nl. Ook 
wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een 
aanvraag, of niet zeker weet of uw project wel past 
binnen deze subsidieregeling, kunt u contact opnemen.

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



VLINDERMAN 
GINDERMAN Hoe zit dat nou?

Zitten! Ik schat dat menigeen een derde van zijn leven zittend doorbrengt. Eigenlijk zouden we dus 
allemaal experts moeten zijn op dit gebied. Zitten in de auto! Sommigen brengen er dagen in door. Ik 
geloof dat zitten alleen goed is, als het niet een constante houding vereist. Net zomin als het woord 
“zitten” één constante betekenis heeft. Nu gaat het pas echt moeilijk worden. Want met onze vocabulaire 
kan je met dit woord zo’n beetje alle kanten op. 

“Zit ie? Ja hij zit!” (de voetbal dus). Ik zie het niet 
meer zitten. Het zit hem niet mee. Hoe zit dat 
eigenlijk? Kijk, het zit zo. “Ik zie hem wel zitten” 
(men had het over een sollicitant). Hij zit vast. Hij zit 
los. Zit er maar niet over in. Zitten ze in het water? 
Zit er vorst in de lucht? Het zit er niet in. Laat maar 
zitten en ga zo nog maar een poosje door.

“Gaat u zitten”! Als door een horzel gestoken 
reageerde de ex-gedetineerde; “Liever niet”! Hij 
was blij dat hij naar huis kon. Hij had drie jaar 
‘gezeten’.  Het zat er op!

Tja, hoe kom ik nu op zo’n thema? Dat zit zó: Een 
jaar geleden kocht ik bij een landelijk adverterende 
fabrikant een zogenaamde relax fauteuil van 
ECHTES LEDER. Na enkele maanden ontstonden er 
diepe plooien in de zitting, het leek wel een zitzak. 
Ik deed mijn beklag, ondersteund met foto’s. De 
volgende dag belde me een medewerker: “Sorry 
meneer, daar gaan we niets aan doen. Als we dit 
herstellen hebt u het over een half jaar wéér!” Ik 
heb na enige dage in een pittige e-mail mijn tanden 
laten zien en gedreigd het hogerop te zullen spelen. 

Nieuws van Tuinkring 
Ruinerwold
Voor haar leden organiseert de Tuinkring 
Ruinerwold de volgende activiteiten:

zaterdag 21 april – 14.00-15.30 u
Jaarlijkse plantenruilbeurs en slijpen 
tuingereedschap op de hoek van de Burgemeester 
Schukkingstraat (achter uitgaanscentrum ‘De Klok’) 
te Ruinerwold. Dhr. Huser is deze middag aanwezig 

Een vriendelijke dame belde me kort nadien: 
“Meneer er komt een servicebedrijf bij u langs om 
het euvel te verhelpen”. Inmiddels ben ik een half 
jaar verder, het meubel ziet er nog steeds piekfijn 
uit. Het leek me netjes om hen dit even per e-mail 
mee te delen. Vanmorgen ontving ik hun reactie: 
“Wij vinden het fijn te horen dat het probleem na 
tevredenheid is op gelost”. Die zin klopt natuurlijk 
niet. Pas toen ik mijn ontevredenheid uitte losten 
ze het op. Enfin, laat maar zitten.

Een opmerkzame lezer zal wellicht opmerken dat 
de eerste drie alinea’s al eens eerder in Op ‘t Wold 
stonden afgedrukt. Het zei zo: ik kan er niet mee 
zitten. Inmiddels tel ik in dit stukje zevenentwintig 
keer het woord zit of zitten.

Hopelijk heb ik hiermee voor de redactie van Op 
‘t Wold naar tevredenheid weer een kletspraatje 
aangeleverd.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

om tuingereedschap te slijpen. Het slijpen van klein 
tuingereedschap, zoals een schoffel of spade, is 
voor de leden van de tuinkring gratis op vertoon 
van het pasje.

zaterdag 2 juni
Rondje Tuinen – 12.30-17.00 u. Nadere informatie 
volgt.



Ruinerwold zet 
sterke prestatie 
neer in Heerde
Na het prima gelijke spel tegen 
Germanicus mocht Ruinerwold 
afgelopen paaszondag afreizen naar Heerde. De 
thuisploeg, en tevens promovendus, kent een 
sterk seizoen. Met de derde plaats op de ranglijst 
heeft Heerde uitzicht op de nacompetite, maar zal 
daarvoor nog wel een flink aantal duels moeten 
winnen. Ruinerwold wil graag de laatste plaats 
definitief vaarwel zeggen en na de verliespartij van 
Raptim op zaterdagavond (3-0 in de derby tegen 
Germanicus), vormde het treffen met Heerde een 
uitgelezen mogelijkheid om de afstand met Raptim 
te vergroten.

Na een prima feestje van Wietse & Marijn zat 
iedereen rond 12.00 uur weer fris en fruitig in de 
bus. Na een bakkie koffie bij Heerde en een goede 
warming-up op het moderne kunstgras stonden 
beide ploegen om 14.00 uur gereed voor de aftrap. 
Heerde had vanaf het begin meer balbezit, hetgeen 
Ruinerwold prima vond. Enkele malen werd de 
thuisploeg gevaarlijk, maar echt in de problemen 
kwam Ruinerwold niet. Sterker nog, na een half 
uur spelen kwam Ruinerwold op voorsprong. Na 
geklungel in de defensie van Heerde kwam de bal 
voor de voeten van Ewout Kleene, welke de bal 
schitterend vanaf 20 meter in de verre hoek schoot: 
0-1. Na de openingstreffer heerste de verwachting 
dat de thuisploeg zou aandringen, maar Heerde 
begon, ondanks een goede kans voor Keijl, er niet 
beter op te spelen. Ruinerwold loerde op de 0-2, 
maar beide ploegen gingen na 45 minuten rusten 
met een stand van 0-1.

Ook in de tweede helft had Heerde moeite om echt 
het spel te maken en Ruinerwold hield de boel vrij 
eenvoudig dicht. Tevens wist het op de counter erg 
gevaarlijk te worden. Een kwartier voor tijd leek 
Ruinerwold het duel dan ook te beslissen. Nijmeijer 
ging middels een mooie actie - niet zo mooi als het 
poortje op de achterlijn in de eerste helft, maar 
mooi - langs zijn man en schoot hard op doelman 
van Leeuwen. De rebound kwam voor de voeten 
van Telkamp en na enig overwegen schoot Telkamp 
de bal prima binnen: 0-2. Gezien het wedstrijdbeeld 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

leek het nu over en uit, maar niets bleek 
minder waar. Heerde begon plotseling, 
of eindelijk, frank en vrij te spelen en 
werd met name over de flanken erg 
gevaarlijk.

Het was voor Ruinerwold zaak om stand 
te houden, maar al drie minuten na de 

0-2 schoot Mike Bronsink na een goede actie op 
rechts de bal verwoestend in de korte hoek; 1-2. 
Heerde maakte direct haast om de 2-2 te forceren 
en Ruinerwold had alle energie nodig om de 
aanvallen van Heerde af te stoppen. Dit leverde 
enkele pittige duels op en na één van deze duels 
ontstond een opstootje, waarna Sem Hogenhorst 
bij de scheidsrechter werd geroepen. Met één keer 
sorry bleek het niet meteen al rechtgezet, met 
twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd; 
Sem kreeg geel en mist de volgende match. Vijf 
minuten na de 1-2 kwam het doemscenario uit voor 
Ruinerwold, want Raoul Weijenberg schoot de bal 
vanaf 25 meter werkelijk schitterend via onderkant 
lat binnen; 2-2. Waar Ruinerwold een kwartier voor 
tijd nog volledig op de winst rekende, had het acht 
minuten later graag getekend een punt. 

Heerde drukte in de slotfase Ruinerwold nog wel 
ver terug, maar Ruinerwold hield goed stand. Na 93 
minuten spelen moesten beide ploegen genoegen 
nemen met een punt. Voor Ruinerwold een wrang 
gevoel gezien de voorsprong van twee doelpunten, 
maar ook Heerde moet na afloop hebben gedacht 
dat er nog wel meer in zat. Na de wedstrijd werd er 
nog wat gedronken in Heerde dat, op uitzondering 
van enkele supporters met rare teksten, een 
prettige vereniging is. Door eerdere afgelasting 
verwelkomt Ruinerwold over vier weken Heerde 
dan ook graag op het eigen sportpark. 

Ruinerwold heeft niet veel tijd om na te 
beschouwen op het duel met Heerde, want 
dinsdag komt Vitesse’63 voor een oefenduel naar 
Ruinerwold. Het is tot dusver onzeker in welke 
tenue Sander Nijmeijer uit de kleedkamer komt. 
Aankomende zondag wacht vervolgens een erg 
belangrijk duel, want dan speelt Ruinerwold uit 
tegen nummer laatst Raptim. Tot dinsdag en 
zondag! 



Raptim en Ruinerwold 
weten beide niet te 
winnen
Op een schitterende zondag stond voor 
Ruinerwold een ontzettend belangrijk duel 
op het programma. Het mocht namelijk 
naar Coevorden afreizen om het daarop te 
nemen tegen de enige ploeg in de competitie 
die lager geklasseerd staat: Raptim. De 
Coevordenaren werden vorig seizoen vijfde 
in de Tweede Klasse L, waar Ruinerwold dat 
werd in de Tweede Klasse K. Dit seizoen kent 
voor zowel Ruinerwold als Raptim een ander 
beeld, want nu de slotfase van de competitie 
nadert proberen beide ploegen elkaar richting 
rechtstreekse degradatie te duwen.

Ruinerwold stak met acht punten uit de laatste 
vier wedstrijden in uitstekende vorm, waar 
Raptim de voorgaande competitiewedstrijd 
pijnlijk met 3-0 verloor van Germanicus. 
Beide ploegen hadden te kampen met 
enkele afwezigen, wat bij Ruinerwold mede 
resulteerde in een basisplaats voor Jesper 
De Wit. Na meerdere jaren in Mozambique te 
hebben verbleven speelde hij zondag op het 
middenveld.

Beide ploegen wilden natuurlijk optimaal 
van start gaan. Gezien de matige 
doelpuntenproducties van zowel Raptim als 
Ruinerwold zou een snelle treffer cruciaal 
kunnen zijn. Trainer Henk Veenhof van Raptim 
had zijn ploeg voorzien van de instructies om in 
het eerste half uur met 3 á 4-0 voor te komen. 
Voor een ploeg die gemiddeld iets meer dan één 
keer per gehele wedstrijd scoort leek dat wat 
ambitieus, maar de start van de thuisploeg was 
in ieder geval geheel volgens plan. In de eerste 
de beste aanval kreeg De Leeuw te veel ruimte, 
behield het overzicht en na prima terugleggen 
schoot ter Bruggen van afstand knap binnen: 
1-0. Een nachtmerrie voor Ruinerwold en 
Raptim was duidelijk van plan om door te 
pakken.

Hoewel Raptim even aandrong en enkele 
kansen op de 2-0 kreeg, was er van een 

overwicht geen sprake. Beide ploegen hadden 
grote moeite om een uitgespeelde kans te 
creëren, waar het harde en hobbelige veld 
ook geen positieve bijdrage in leverde. Pas vijf 
minuten voor rust kreeg Ruinerwold de eerste 
grote kans, maar een lob van Kleene miste 
richting. Na 45 minuten kon Raptim dan ook 
tevreden aan de thee en besefte Ruinerwold dat 
het de tweede helft zou moeten aandringen.

Ruinerwold kwam dan ook erg goed uit de 
kleedkamer. Het drong Raptim ver terug en 
had het betere van het spel. Geregeld werd een 
aanval via de flank gevaarlijk en onder andere 
Kleene schoot van heel dichtbij de bal hoog 
over. Een gelijkmaker leek niet uit te kunnen 
blijven en een dik kwartier voor tijd kwam 
deze er dan ook. Bert de Boer werd enigszins 
gelukkig in stelling gebracht en schoot een 
meter voor de achterlijn de bal knap langs 
Bunskoek: 1-1. Ruinerwold rook de winst en 
kreeg nog enkele mogelijkheden op de 1-2. De 
grootste kans was voor Jurrian Nijmeijer, maar 
hij twijfelde te lang voor het vijandelijke doel, 
waardoor uiteindelijk een schotpoging uitbleef. 
Ook Raptim had zomaar de overwinning 
kunnen pakken, want een kopbal van Mulder 
trof de buitenkant van de paal, waarna de 
rebound van Lars Meppelink een prooi bleek 
voor Ewout Knol.

Na 94 niet al te beste, maar hele spannende, 
minuten voetbal klonk het eindsignaal. Beide 
ploegen hadden op meer gehoopt, maar over 
de hele wedstrijd viel ervoor zowel Raptim 
als Ruinerwold weinig af te dingen aan de 
uitslag. Raptim moet al snel weer aan de bak, 
want het speelt aankomende donderdag in 
en tegen Beilen, dat in grootse vorm verkeert. 
Ruinerwold kan zich rustig voorbereiden op 
het treffen met koploper VKW, aankomende 
zondag. Ook VKW is in bloedvorm, gezien 
de 6-0 overwinning op (ex)titelkandidaat 
Dedemsvaart. Gezien het verleden gloort 
er echter hoop. Twee jaar geleden won 
Ruinerwold namelijk op een uiterst belangrijk 
moment op eigen veld van VKW en is zeker van 
plan die stunt te herhalen.


