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Volgend nummer 
verschijnt 

29 mei
Kopij inleveren voor vrijdag 24 mei 12.00 uur

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

Looptrainingen25
j u n i

Zomertrainingen lgr’88 voor kinderen 
en volwassenen
Ook dit jaar organiseert LoopGroep Ruinerwold 
(LGR’88) weer zomertrainingen voor niet-leden on-
der deskundige hardloopbegeleiding. Desgewenst 
kan deelname aan de Dijkhuizenrun op 7 septem-
ber als doel gesteld worden. 
De trainingen starten op 25 juni en de laatste trai-
ning is op 4 september.
Voor de jonge hardlopers van 8 tot en met 13 jaar 
betreft het de woensdagavonden van 18.00 tot 
18.45 uur op het korfbalveld. Enkele trainingen vin-
den plaats in het natuurgebied van Havelte waar we 
met de bus naar toe gaan. Wil je kennismaken met 
de hardloopsport al dan niet samen met vriendjes 
of vriendinnetjes? Of je conditie op peil houden 
tijdens de zomerstop van de voetbal of de korfbal? 
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar  
info@lgr88.nl onder vermelding van naam, geboor-
tedatum en telefoonnummer. Het kost €10. Dat kun 
je meenemen naar de eerste training. 

Voor de beginnende volwassenen starten we op 
de woensdagavonden om 19.00 uur voor het oude 
gemeentehuis bij de rotonde. Ook hiervoor geldt 
dat enkele trainingen in de natuur van Havelte zul-
len plaatsvinden. Inlopen doe je met alle LGR’ers en 
daarna krijg je opdrachten op je eigen niveau. Als je 
de smaak te pakken hebt gekregen kun je daarna 
ook ‘gewoon’ lid worden. 
De kosten zijn €15 inclusief startnummer voor de 
Dijkhuizenrun. Je kunt je opgeven door een mailtje 
te sturen naar info@lgr88.nl onder vermelding van 
naam, geboortedatum en telefoonnummer.
Meer en actuele informatie kun je vinden op  
www.lgr88.nl

Koninklijke onderscheiding 
voor Martinus Westert
Afgelopen maandag 6 mei heeft burgemeester Ro-
ger de Groot de Koninklijke onderscheiding uitge-
reikt aan de heer Martinus Westert. De heer Westert 
is geboren op 9 november 1947 in Ruinerwold en 
woont in Ruinerwold. Hierbij wordt de heer Westert 
Lid in de Orde van Oranje Nassau Deze uitreiking 
maakt onderdeel uit van de ‘Lintjesregen’ afgelo-
pen 26 april, maar vindt nu pas plaats omdat de 
heer Westert op deze dag niet aanwezig konzijn in 
verband met vakantie. De heer Westert ontplooide 
de volgende activiteiten:
1995 – 2010 Diverse functies VV Vitesse ‘63
2005 – heden Diverse functies zorginstelling  Van-
Boeijen ‘Het Erf’ Meppel
2012 – heden Verzorgen borreluurtje Zorggroep 
Noorderboog
2017 – heden Bezorger maaltijden Zorgcollectief 
ZZWD Zuidwest Drenthe
Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!

Omdat er van Martin geen foto 
beschikbaar is van het opspel-
den van de ridderorde, ivm 
een welverdiende vakantie, 
zijn wij in het archief gedoken 
en hebben wij een foto weten 
te vinden van vrögger.



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 19 mei 2019 
Hervormde Kapelgemeente,

9.30 uur dhr. A. Palland
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. vd Wetering
15.30 uur ds. V. Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur dzd

Kerkdiensten 26 mei 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. G. Naber
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. H. de Haan
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. L. Aangeenbrug
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V. Rijswijk
16.30 uur ds. 

 ➜  15 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜  19 mei VVR – Twedo, 14.00 uur Sportpark 

Ruinerwold
 ➜  19 mei KIOS – OKW 1, 14.30 uur sportpark
 ➜  20 mei Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  25 mei OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier
 ➜  25 mei Springwedstrijd pony’s/paarden, 

manege Ruinerwold
 ➜  26 mei Kidsrun Drenthe, industrieterrein  

Hoge Akkers/Westerweiden, start 
tussen 11.00 – 13.00 uur

 ➜  26 mei Concert Beginnende Blazers 
Bergklanken, 15.30 uur  
Kringloopwinkel “De Wolden”

 ➜  30 mei Fietstocht voor leden en niet leden 
Buurtver.Oosteinde, start tussen  
13.00 – 14.00 uur IJsboerderij v.d.Linde

 ➜  1 juni Dressuurwedstrijd paarden,  
manege Ruinerwold

 ➜  2 juni Nationale Buitenspeeldag
 ➜  3 juni Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  9 juni DJ Maarten, 21.30 uur  

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  15 juni OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier 
 ➜  15 juni Springwedstrijd paarden,  

manege Ruinerwold
 ➜  16 juni KIOS – NIC 1, 14.30 uur sportpark
 ➜  23 juni Open dag Kruidenbedrijf Blauwe Huis, 

vanaf 10.00 uur 
 ➜  24 juni MTB streetrace Ruinerwold, 18.00   uur 

café Centraal
 ➜  28 juni Zomerfeest Oosteinde, kinderspelen, 

frietfeest, talentenshow, Tiroleravond 
met DJ Immer Hansi

 ➜  29 juni Zomerfeest Oosteinde, 10.30 uur 
optocht

 ➜  ’s avonds Peanuts en Feest DJ Roelof 
Hof

 ➜  30 juni Zomerfeest Ruinerwold, Brunch, 
daarna zeskamp. afsluitend Feest DJ 
Roelof

 ➜  6 juli Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  12 - 14 juli Beach Event Ruinerwold,  
parkeerplaats sporthal

 ➜  12 juli Concours springen pony’s BB t/m ZZ, 
manege Ruinerwold

 ➜  13 juli Concours springen paarden BB t/m ZZ, 
manege Ruinerwold

 ➜  14 juli Concours dressuur pony’s en paarden  
BB t/m ZZ, manege Ruinerwold

 ➜  14 juli Foodtruckfestival, 14.00 – 22.00 uur  
de Kastelein

 ➜  27 juli OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier



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

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071

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



Samen op weg naar 
25 jaar De Wolden
Gemeente De Wolden viert feest op 18 mei
Al 21 jaar worden er door bewoners allerlei initiatieven 
in het leven geroepen en vele successen bereikt. Om 
hen te bedanken en anderen te laten zien wat De Wol-
den te bieden heeft, nodigt de gemeente jong en oud 
uit voor een interactieve fietstocht door de omgeving.
Op vier zaterdagen in mei en juni kunnen belang-
stellenden gratis meedoen aan een of meerdere 
fietstochten. De routes gaan langs bijzondere plek-
ken en bedrijven in de dorpen en onderweg is er 
van alles te beleven.
Op zaterdag 18 mei gaat de fietstocht door Koekange 
(en Ruinerwold, Oosteinde, Berghuizen en Koekanger-
veld). U kunt van 10 – 14 uur starten bij de dorpshui-
zen. Daar ontvangt u het programmaboekje. Onder-
weg is er natuurlijk ruimte voor allerlei activiteiten. Wil 
jij met een kraampje vol spullen langs de route staan, 
mooie kunstwerken laten zien of heb je een ander leuk 
idee? Laat het ons weten via: 25jaar@dewolden.nl 
We kijken uit naar jullie ideeën! 
Werkgroep SOW25 jaar De Wolden

God ontmoeten in 
Berghuizen
Op zondag 19 mei is er weer een laagdrempelige “Kerk 
zonder Drempelviering” in de kerk in Berghuizen. Het 
thema is dit maal: “God ontmoeten?!” Wie kan zeggen 
dat hij of zij God heeft ontmoet? En is dat wel iets wat 
je zou willen? Sommige mensen beleven God in de 
natuur, anderen in de stilte en heiligheid van een oude 
kerk tijdens een vakantie. Toch missen veel mensen 
een dieper contact en blijft God voor hen afstandelijk. 
In het verleden van de kerk waren diverse personen bezig 
met mystiek: een streven om persoonlijk de geest van God 
te ervaren. Maar zijn we daar te nuchter voor of hebben we 
er toch nog wat aan?Samen met voorganger Tjalling de 
Wit uit Ruinen verdiepen we ons in dit soort vragen 
op verschillende manieren. Uiteraard speelt muziek 
een grote rol, met life-muziek van de combo-band. Dit 
resulteert in een mix van opwekking, popmuziek en 
nog andere nummers.  Kom deze “Kerk zonder Drempel”-
viering zien, horen en beleven! De deuren staan open voor 
iedereen. Om 9:30 uur starten we met een kop koffie, om 
10:00 begint de viering. 
Locatie: Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange, 
Berghuizen 20 te Ruinerwold.

Jubileum Tetsje / 
afsluiting seizoen 
zondagsschool
Zondag 26 mei 10.00 uur vieren we dat Tetsje 25 
jaar als kosteres aan de historische Bartholome-
uskerk van Ruinerwold is verbonden. Samen met 
Henk heeft ze al die jaren ervoor gezorgd dat de 
kerk, de Munnekeweer en het kerkelijk erf keurig 
onderhouden werden en waren ze betrokken bij alle 
activiteiten op Blijdenstein. Klokluiden, poetsen, 
liedborden klaarmaken, koffie zetten en vooral heel 
veel regelen heeft ze gedaan. We hopen van harte 
dat Tetsje en Henk dit nog vele jaren mogen doen. 
Ook door haar werk op de scholen is Tetsje voor 
velen het ‘gezicht’ van de kerk op het dorp.
In deze feestelijke dienst sluiten we het seizoen van 
de Zondagsschool af. Aletta, Jens en Lisa gaan na 
de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. 
Con Amore werkt mee aan de dienst, dit keer onder 
leiding van Harmke Kloosterziel.
U bent van harte uitgenodigd voor dit jubileum.

Bedankt
Bedankt voor alle attenties die ik heb mogen ontvangen 
in  Isala Zwolle Meppel en Reggersoord.

Johanna Kreuze.

Buurtkamer “buddingehof”
Voelt u zich eenzaam of zoekt u gezelligheid kom 
dan naar de buurtkamer in de Buddingehof. Het is 
elke maandag  van half 10 tot half 12. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, en heeft u geen vervoer ook 
dit kan voor u geregeld worden. Wij beginnen met 
een kopje koffie en praten even bij, daarna doen wij 
een kwartiertje geheugen training en dan een spel, 
iets actiefs of creatiefs. Wij sluiten de morgen af met 
een  paar liederen uit de oude doos. Omstreeks Pa-
sen hebben wij gebruncht, een keer gesjoeld en met 
de kinderopvang een masker gemaakt. De komende 
tijd willen wij een fotolijstje maken met tekst en ver-
sieren, bingo en de kerk van Blijdenstein  bekijken 
waar Tetsje Zijlstra ons iets over zal vertellen.    
Albertje Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978



       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.

‘ ADVERTEREN?

WWW.OPTWOLD.NL



Zomerfeest Oosteinde 
staat voor de deur
 28, 29 en 30 juni 2019 organiseert Buurtvereniging 
Oosteinde voor de 68e keer het Zomerfeest in 
Oosteinde. 

Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni is er 
een afwisselend programma voor jong en oud. Het 
feest wordt dit jaar omgedoopt in Tiroler Sommer-
fest. 
De vrijdag staat geheel in het teken van het Tiroler 
thema. De schoolkinderen beginnen ’s ochtends 
met Tiroler spelletjes. Buurtvereniging Oosteinde 
heeft ijzingwekkende onderdelen in petto zoals Ti-
roler broekhangen, sneeuwbal gooien, een opblaas-
bare stormbaan, een spel waar je de bibbers van 
krijgt en nog veel meer. Aansluitend is het frietfeest.  
’s Middags kunnen de kinderen hun talent laten 
zien tijdens de talentenshow ‘Oosteinde sucht das 
Supertalent. 
Op vrijdagavond is het Tiroler avond. De avond 
begint met Tiroler spelen als zeskamp onderdeel. 
De avond gaat over in een feestavond van DJ Im-
mer Hansi! Party? Jawohl! Hij is de meest geboekte 
fest & après-ski gangmaker van 2019! Als klap op de 
vuurpijl de verkiezing: Origineelst verklede Tiroler 
man en vrouw van Oosteinde. 

Op de zaterdagochtend om 10:30 uur start de fees-
telijke optocht van versierde wagens en individue-
len. Na de prijsuitreiking is er feestmuziek van Rick 
Mulder en Erik Snijder van ER-geluidsverhuur uit 
Ruinerwold. 
De zaterdagavond begint met De grote houtzaag 
wedstrijd van Oosteinde. Een krachtmeting voor de 
stoere mannen en vrouwen uit Oosteinde als onder-
deel van de zeskamp. Daarna laten we het thema 
los en gaat het dak eraf met Peanuts! Deze band 
brengt een heerlijk festivalgevoel met spontane in-
teractiviteit. Je kunt namelijk live stemmen op jouw 
favoriete nummer. In de pauzes schakelen we over 
naar Feest DJ Roelof Hof op de DJ booth. 
Zondagmiddag begint met een brunch, want van 
feesten krijg je trek. De leden worden getrakteerd 
op een heerlijke brunch. Daarna start de zeskamp. 
Het feest wordt weer groots afgesloten door 
FeestDJ Roelof. Hij staat garant voor een gezellig en 
swingend spektakel! 
Gedurende het hele feest is er kermis.

Hagedoornkolde
Mien moe zeej het altied al:
as de hagedoorn bluit
hej zo’n gure oostenwiend

Mien moe zeej het altied al,
ik wusse niet beter as kiend:
begun mei van die kolde dagen

Mien moe zeej het altied al
zet nao de iesheiligentied
de bluiende bloemegies buten

© Gerdina www.gerdina.nl

De hagedoorn is de meidoorn

Harm en Roelof bij 
Museumboerderij De 
Karstenhoeve 
Op vrijdagavond 21 juni 2019 (midzomeravond) 
treden Harm en Roelof “oet Slien” op in de Kar-
stenhoeve. De deel van de boerderij is deze avond 
weer omgetoverd tot een gezellig theater.

Harm en Roelof staan garant voor een heerlijke 
avond Drents cabaret! Humor, ontroering, prach-
tige teksten, mooie muziek, alles passeert de 
revue.

Aanvang : 20.00 uur, deel open vanaf 19.30 uur.
Kaarten (á € 13,50) kunt u bestellen: telefonisch 
0522-481447 of via de mail info@karstenhoeve.nl-
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 
21 Ruinerwold.



2 WEKEN LANG NOG MEER VOORDEEL! 

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van 13 mei t/m 19 mei 2019. Week 20. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Lipton Ice 
Tea of thee

2 flessen/pakken à 1000/1500 ml
of doosjes à 20-50 zakjes 

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*
1.82
0.91

4.38
2.19

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

1+1 GRATIS*
Alle Robijn

combineren mogelijk

5.98
2.99

17.98
8.99

Alle Ola of 
Magnum ijs 
combineren mogelijk

2+1 GRATIS*
6.15
4.10

16.35
10.90 2.79 1.99

Zespri kiwi 
SunGold

500 gram los

Coop Ruinerwold Koetsier
Havelterweg 3

“Kerk zonder Drempel” - viering 
zondag 19 mei 2019 

Met muzikale begeleiding van de Combo-band  
en met voorganger Tjalling de Wit uit Ruinen 

Aanvang:  9:30 uur met koffie 
Start viering 10:00 

Gereformeerde Kerk Berghuizen 
(Berghuizen 20, Ruinerwold) 



Kidsrun
Op zondag 26 mei is er op het industrieterrein in Rui-
nerwold de Kidsrun Drenthe, een hardloopwedstrijd 
speciaal voor kinderen in de leeftijd van de basis-
school. Het initiatief voor dit evenement komt van 2 
inwoners uit Ruinerwold Erik Kuijer en Hilda Bralten. 
Erik is marathonloper en organiseert regelmatig 
sportwedstrijden vanuit zijn bedrijf BEEsports time 

en events. Hilda maakte door haar dochter die fana-
tiek hardloopster is kennis met de hardloopsport.
Wij merken dat veel basisschoolleerlingen ontzet-
tend veel plezier beleven aan hardlopen. Hardlopen 
is gezond, het is een relatief goedkope sport en je 
kunt het op je eigen niveau doen. Wat we vaak zien 
bij wedstrijden is dat de leeftijdscategorieën zo 
groot zijn dat de jongste deelnemers haast onder de 
voet gelopen worden, ook zijn de minimale afstan-
den voor de jongste deelnemers soms net wat te 
pittig. Voor de oudere kinderen ontstaan soms ge-
vaarlijke situaties door de aanwezigheid van jonge 
deelnemers die kriskras over de baan rennen.
Daarop ontstond het idee om een wegwedstrijd te 
organiseren waarbij de kinderen binnen hun leef-
tijdsgroep passende aantal rondes lopen. Om 11.30 
uur starten de jongste deelnemers in de leeftijd van 
4 - 6 jaar met 1 ronde van 550 meter, aansluitend 
7-8 jarigen zij lopen 2 rondes, vervolgens de catego-
rie 9-10 jarigen die 3 rondes lopen en we sluiten af 
met de 11-13 jarigen en zij lopen 4 rondes.
Iedereen uit Drenthe en omstreken die op de basis-
school zit mag mee doen, inschrijving kan via inschrij-
ven.nl en tevens op de dag zelf tot 11.00 uur. Kinderen 
uit de gemeente de Wolden worden extra gestimu-
leerd doordat er in samenwerking met de sportfunc-
tionarissen tijdens de gymlessen op school aandacht 
aan het hardlopen wordt geschonken. Voor de snelste 
3 jongens en snelste 3 meiden zijn er binnen elke leef-
tijdscategorie 3 prijzen. Maar we willen benadrukken 
dat het meedoen en plezier beleven aan het hardlo-
pen voorop staat, voor iedere deelnemer is er dan ook 
een herinnering. We hopen dat er veel publiek komt 
om de kinderen van harte aan te moedigen langs het 
parcours. Erik en Hilda zijn van plan om na dit evene-
ment nog meer hardloopwedstrijden voor kinderen 
in Drenthe te organiseren. Publiek en deelnemers 
zijn van harte welkom op zondag 26 mei aan de Hoge 
Akkers/Westerweiden, de start is ter hoogte van Fiks 
transporten Hoge Akkers 5 in Ruinerwold.

SV  De Losse Flodder
Het seizoen 2018 – 2019 werd afgesloten met een 
gezellige middag bij De Huiskamer in Ansen.  Na 
de koffie c.q. thee met cake was er ruimte voor een 
paar spelletjes en werden de leden en partners door 
de heer des huizes in groepjes verdeeld.
Daar de weergoden ons niet goed gezind waren 
vielen de spelen  letterlijk en figuurlijk in het water.  
(sla de mol-spel en spiraal spel). Bij terugkomst was 
het tijd voor een hapje en een drankje en werd tus-
sendoor de uitslag bekend gemaakt van de onder-
linge competitie en het koningsschieten. 
Daarna kon een ieder zich te goed doen aan een 
koud en warm buffet met lekkere soep, salades en 
div. soorten vlees en vis.  
Omstreeks  17.45 uur keerde iedereen voldaan 
huiswaarts 

De uitslagen:
Poule A
1 Johan Klok 5299 + wisselbeker
2 Johnny Ringeling  5284 
3 Anne Jan Dunning   5261
4 Alfred Vrieling 5231
5 Gert Dunning 5220
 
Poule B
1 Ronald Lankhorst 5234 + wisselbeker
2 Johan Nijboer 5211
3 Gerrit Figeland 5186
4 Luuk Nijmeijer 5128
5 Henri Jans 5126

Het koningsschieten werd dit seizoen gewonnen 
door Johan Nijboer met 13 punten. 

Op de eerste dinsdag van oktober gaat de nieuwe 
competitie weer van start. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in zaal De Klok 



Bridge-uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 4 van de Bridge-
club Ruinerwold van maandag 29 april 2019.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 63,75%
2 H Middelveldt & H Tissingh 60,00
3 H Reinders & G Scheper 58,33
3 L Krapels & J Mansier 58,33
5 J Bennink & L Drost 52,92
6 R v Ommen & M Velthuys 51,25
7 R Nijland & J Schuphof 50,00
8 G Lensen & L Tissingh 49,17
9 M Blaauw & K Scheper 48,33
10 O Hobma & J Vedder 46,67
11 J & J Scholte Albers 43,75
12 J Klomp & L Veen 42,92
13 I & L vd Molen 41,25
14 H & H Hauwlo 33,33

Lijn B;
1 E v’t Rood & E Wienen 71,50%
2 R Knippels & R Pijper 57,50
3 M Vedder & H Toet 56,50
4 M Brals & A Ridderman 55,50
5 H & R Kuik 54,00
5 D & M Geel 54,00
7 R Kleene & S Verkaik 48,50
8 T ten Heuvel & A Kreulen 43,00
9 S & J Willijns 42,50
10 A Flier & L Stolte 41,50
11 J Inberg & K Tissingh 38,50
12 J Koops & R Morsink 37,00 

Uitslag van de 2e zitting van ronde 4 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 6 mei 2019.

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 65,50%
2 L Krapels & J Mansier 62,50
3 O Hobma & J Vedder 59,50
4 J de Boer & G Lensen 55,00
5 J & J Scholte Albers 54,50
6 M Blaauw & K Scheper 49,00
7 J Bennink & L Drost 45,00
8 H Reinders & G Scheper 44,50
9 I & L vd Molen 43,00
10 R Nijland & J Schuphof 41,00
11 H Hauwlo & P Siepel 40,50
12 J Klomp & L Veen 40,00

Vrijwillige 
Thuisondersteuning 
zoekt vrijwilligers! 
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwil-
lige Thuisondersteuning (VTO) zoeken wij vanuit 
Welzijn de Wolden in samenwerking met ViP De 
Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van 
de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij ie-
mand thuis die geen of een niet toereikend net-
werk heeft. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar 
de informatiebijeenkomst op dinsdag 14 mei in 
dorpshuis de Buddingehof in Ruinerwold. 

Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is 
vooral praktisch of emotioneel van aard en kan op 
verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek 
ter verlichting van de mantelzorger, hulp bij vrije-
tijdsbesteding of samen ‘er op uit’. Daar waar dat 
gewenst is, begeleid je mensen in stapsgewijze 
verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelne-
men aan een vrijetijdsbesteding. Je verricht geen 
medische handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur 
per week. Voor de vrijwilligers is er begeleiding en in-
dien nodig of gewenst mogelijkheden voor training. 

De bijeenkomst is vrijblijvend, maar aanmelden 
wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan tot en met 
10 mei. We vertellen je tijdens de bijeenkomst graag 
meer over dit vrijwilligerswerk.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 
uur in dorpshuis de Buddingehof, Dijkhuizen 66 in 
Ruinerwold. Aanmelden of meer info kan via gerrie-
deroo@welzijndewolden.nl, telefonisch via 0528-
378686 of via de website www.vipdewolden.nl 

Lijn B;
1 H & R Kuik 61,08%
2 E v’t Rood & E Wienen 56,14
3 A Kreulen & A Ridderman 53,58
3 L Boerhof & M Brals 53,58
5 R Kleene & J de Vries 45,58
5 W Niemer & L Stolte 45,58
7 M Vedder & J Koops 42,98
8 J Inberg & K Tissingh 41,42 



Ruinerwold pakt 
belangrijk punt tegen 
Raptim
Na de 5-1 nederlaag tegen EMMS kreeg Ruinerwold 
vandaag de kans zich te herpakken. Twee weken 
eerder speelde Ruinerwold ook tegen Raptim, toen 
in Coevorden. Raptim was destijds de betere ploeg 
en won terecht met 3-1. Ruinerwold begon het duel 
met enkele opvallende namen als reserves. Van Ber-
kum en Van Oost namen na jarenlange afwezigheid 
plaats op de bank en Rien Louwes was klaar voor 
zijn debuut. De 36-jarige verdediger met een verle-
den bij onder andere v.v. Westerlee, sloot afgelopen 
vrijdag aan bij de eerste selectie. 
Dat Ruinerwold vandaag van plan was om een 
resultaat neer te zetten, werd direct duidelijk. Een 
paar minuten na het eerste fluitsignaal ging de bal 
al op de stip. Herskamp forceerde doelman Buns-
koek tot een overtreding binnen de zestien, waarna 
Loof achter de bal plaatsnam. Een uitgelezen moge-
lijkheid voor de perfecte start van het duel. Helaas 
was de inzet van Loof niet scherp genoeg, waardoor 
Bunskoek zijn eigen fout herstelde. 
In het eerste half uur kwam Ruinerwold zelf niet in de 
problemen. Toch lag in de 32e minuut de bal plotse-
ling achter doelman Knol. Een vrije trap werd door 
Meppelink in de verste hoek geschoten, waar Knol de 
hand onvoldoende tegenaan kreeg: 0-1. Na de ope-
ningstreffer kreeg Ruinerwold enkele kleine kansen, 
maar er werd gerust met een 0-1 tussenstand.
In de tweede helft speelde Raptim aanzienlijk beter 
en kreeg het enkele goede kansen op de 0-2. Amber-
gen kwam na een uur spelen 1-op-1 met doelman 
Knol en hoefde de bal alleen nog maar breed te 
leggen op Meiringh. Laatstgenoemde bleek echter 
mee te lopen voor spek en bonen, want Ambergen 
schoot zelf en faalde. 
Ruinerwold overleefde de mogelijkheden van Rap-
tim en begon na een dik uur weer beter te spelen. 
Dit betaalde zich al snel uit. Na een gevaarlijke aan-
val legde invaller Van Oost de bal breed op Loof. Zijn 
schot werd met de hand gekeerd door Sewuster, 
waarna scheidsrechter Van Delden opnieuw naar de 
stip wees. Ditmaal was het Wagenaar die achter de 
bal ging staan en niet faalde: 1-1. 
Lang kon Ruinerwold niet genieten van de gelijk-
maker, want enkele minuten later kwam Raptim 
opnieuw op voorsprong. Wagenaar verkeek zich op 
een diepe bal, waarna invaller Bos uiteindelijk de 
1-2 binnenschoot. Een domper voor Ruinerwold, 

Onthutsend slecht begin 
kost Ruinerwold de 
derby
Eerder dit seizoen won Ruinen de eerste derby in 
Ruinerwold met 4-1. Ruinerwold was gisteren dus 
gebrand op revanche. Ruinen was op haar beurt 
vastberaden om de punten op sportpark De Baete te 
houden. Beide ploegen zouden met een driepunter 
goede zaken doen om de nacompetitie te ontlopen. 
Auteurs John le Noble en Toon van Driel zijn de be-
denkers van het stripfenomeen ‘Tikkie terug Jaap’. 
Waarschijnlijk kent de selectie van Ruinerwold 
enkele literair geëngageerde spelers, welke beslo-
ten om uitgerekend deze zondag een gezamenlijk 
eerbetoon aan het schrijversduo te brengen. Tabak, 
Hogenhorst en Heins gaven in de eerste twintig 
minuten allen een ‘Tikkie terug’, met een Ruinen-
speler als bestemming. De eerste twee pogingen 
waren direct raak (tweemaal Lunenborg), waarna 
Lunenborg de derde terugspeelbal onbenut liet. 
Tussendoor scoorde Prins nog een prima treffer en 
stond het na zeventien minuten spelen 3-0. 
De wedstrijd was daarmee wel zo’n beetje gespeeld, 
helemaal gezien de gemiddelde doelpuntenpro-
ductie van Ruinerwold. Toch kwam Ruinerwold vlak 
voor rust enigszins terug in de wedstrijd door een 

maar lang treuren deed het niet. Ruinerwold trok 
ten aanval en maakte tien minuten voor tijd op-
nieuw gelijk. Een vrije trap van Van Oost werd bij de 
tweede paal binnengegleden door Hogenhorst. 
In de slotfase was het één groot spektakel. Ruiner-
wold speelde met veel energie, mede door de prima 
invalbeurten van Van Berkum, Van Oost en Louwes. 
Beide ploegen wilden winnen en maakten tempo. 
Het spel golfde heen en weer, maar de laatste pass 
was zelden goed. Een winnende treffer bleef dan 
ook uit, waardoor na 93 minuten voetbal beide ploe-
gen met een gemengd gevoel van het veld stapten. 
Een puntje betekent dat Ruinerwold wel afstand 
neemt van nummer laatst Sleen. Het gat is nu vier 
punten, waardoor Ruinerwold zich kan focussen op 
het passeren van Ruinen en Musselkanaal. Dat zal 
zeker een zware opgave worden, maar woensdag 
kan een goede stap worden gezet. Dan komt SVV’04 
vanuit Schoonebeek naar Ruinerwold, waar om 
19.00 uur wordt afgetrapt.



rake kopbal van Koetsier. Daarnaast kreeg Lub-
binge twee terechte gele kaarten in de eerst helft, 
wat voor hem einde wedstrijd betekende. Met het 
mannetje meer had Ruinerwold goede hoop om de 
tweede helft de wedstrijd nog te kantelen.
Ruinerwold ging in het tweede bedrijf op zoek naar 
de aansluitingstreffer, maar had moeite om tot een 
goede aanval te komen. De voorzetten waren matig 
en de thuisploeg groef zich goed in. De wedstrijd 
leek dan ook als een nachtkaars uit te gaan, totdat 
Ruinerwold tien minuten voor tijd een penalty kreeg. 
De Boer werd gevloerd door een domme overtreding 
van Yorno Lunenborg. Loof nam het karwei op zich, 
maar faalde oog-in-oog met doelman Pinxterhuis.
Door de gemiste penalty kreeg Ruinerwold opnieuw 
een dreun te verwerken, terwijl Ruinen goed stand wist 
te houden met een man minder. Na 94 minuten floot 
de prima leidende Stroetman af en kon Ruinen ook de 
tweede derby van het seizoen op haar naam schrijven.
Aan Smid en Emmink is het de taak om de selectie 
weer fris te krijgen voor zondag. Dan speelt Rui-
nerwold uit tegen Ter Apel’96. In november 2018 
speelde Ruinerwold een prima wedstrijd tegen Ter 
Apel’96, toen eindigde het duel in 1-1. 

Jeroen Bakker trainer  
2e selectie in 2019/2020
De technische commissie van VV Ruinerwold is erg 
blij dat er met Jeroen Bakker overeenstemming is 
bereikt om komend seizoen als trainer van Ruiner-
wold 2 aan de slag te gaan.
Voor een groot gedeelte van de groep is Jeroen 
geen onbekende, aangezien hij ook als speler in 
deze selectie actief is en al eerder als trainer voor de 
groep heeft gestaan. Na een seizoen zonder trainer 
is het voor de vereniging en spelersgroep bijzonder 
prettig dat Jeroen het komende seizoen deze rol wil 
invullen.
De selectie van het tweede verdient een groot com-
pliment voor de volwassen manier waarop er dit 
seizoen, zonder trainer, wordt getraind en gespeeld. 
In het bijzonder zijn de inspanningen van de leiders 
en vooral speler Sander van Berkum grote klasse. 
Laatstgenoemde verzorgt dit seizoen als actief spe-
ler de trainingen. 
Op dit moment neemt de ploeg een zesde plek in 
op de ranglijst en maakt het nog kans op de tweede 
periode.

Landelijke week van de 
Jonge Mantelzorger
Anders dan voorgaande jaren sluit JMZ De Wolden 
zich vanaf 2019 aan bij de landelijke week van de 
Jonge Mantelzorger van 3 tot en met 9 juni. 
Kent u iemand die tussen de 6 en 23 jaar oud is 
en opgroeit met een ouder, broer, zus of iemand 
anders in de directe omgeving die zorg nodig heeft? 
Meld deze Jonge Mantelzorger dan aan voor een 
bioscoopbon. Jonge Mantelzorgers kunt u opgeven 
bij Aïsha Slot via aishaslot@welzijndewolden.nl of 
bel naar 0528–37 86 86. 
Aanmelden kan tot 28 mei!

Jeugd Bergklanken geeft 
concert voor een prikkie 
Een concert hoeft echt niet altijd in een traditionele 
zaal gehouden te worden. Dat bewijzen de jeugd-
leden van muziekvereniging de Bergklanken al 
jaren. Na onder andere de brandweerkazerne en de 
manege vormt dit jaar kringloopwinkel ‘De Wol-
den’ in Ruinerwold het decor. In het gloednieuwe 
pand krijgt het BBB-orkest (Beginnende Blazers 
Bergklanken) de kans zich te laten horen. De datum 
is geprikt: zondagmiddag 26 mei staan de deuren 
vanaf 15:15 uur open. Na het concert, dat om 15:30 
uur begint, is er gelegenheid om na te praten met 
een borrel en een snack. Ook de winkelruimtes die 
normaal gesloten blijven, zijn na afloop tijdens een 
kijkje achter de schermen te bezichtigen.  

Bloembakken
Op zaterdagochtend 4 mei, zijn de bloembakken 
van ‘t Vonder weer gevuld door de bestuursleden 
van Tuinkring Ruinerwold. De planten zijn geleverd 
door Hoveniersbedrijf Harm Drost, Stapelerweg 59a 
te De Wijk en de financiën door Diaconie Hervorm-
de Gemeente Blijdenstein. 
Wij wensen de bewo-
ners van ‘t Vonder 
een fleurige zomer 
en een prachtig jubi-
leum op 11 mei!



VLINDERMAN 
GINDERMAN Ik zou wel eens willen weten

Een jonge knul was ik nog. De trein stopte in Utrecht en recht tegenover mij in de coupé nam niemand 
minder dan de toenmalige BN’er, pianist en liedjeszanger Jules de Korte plaats. Ik herkende hem meteen, 
hij mij niet natuurlijk want hij was blind, en als hij dat niet was óók niet, want ík was geen BNér, waar zou 
hij mij van moeten kennen? Met zijn hoog filosofisch lied “Ik zou wel eens willen weten”, verwierf hij grote 
bekendheid. 

Jaren later, in mijn toenmalige woonplaats Oss, 
aten Lies en ik een keer bij de chinees. Aan de tafel 
naast ons zat de boekenschrijver Gerard Reve, ver-
moedelijk met een zus van hem. Toch een vreemde 
gewaarwording: Je ontmoet iemand die je kent en 
toch ook weer niét kent. Ik gaf Lies een wenk met 
mijn ogen, zo van: kijk eens wie er naast ons zit en 
fluisterde zacht zijn naam. Ongetwijfeld zal de man 
mijn herkenning niet zijn ontgaan, maar hij had er 
duidelijk ervaring mee, hij sloot zich volledig van 
zijn omgeving af, focuste zich op zijn bord en op zijn 
tafelgenote.

Toch blijft het een rare ervaring: je hebt de neiging 
om joviaal, als naar een goede bekende, te reage-
ren terwijl je totale vreemden voor elkaar bent. Je 
houdt je dus in en doet of je hem/haar nog nooit 
gezien hebt. Menig BN’er zal zich nogal eens aan-
gegaapt voelen. De toenmalige Zwiebertje (Joop 
Doderer) werd op straat nogal eens aangesproken 
met: “Hé Zwiep, doe je de groeten aan Saar?” Ook 
André van Duin weet van hinderlijke zogenaamde 
voorbijgangers. 

Dementievriendelijk  
De Wolden 
Op 18 april is door wethouder J. van ’t Zand de af-
trap gegeven voor het project “Dementievriendelijk 
De Wolden”. De tweede avond in deze reeks vindt 
plaats in Ruinerwold en wel op donderdag 9 mei 
aanstaande in de Buddinghehof. Om een demen-
tievriendelijke gemeente te realiseren, hebben we 
organisaties, inwoners, verenigingen, ondernemers 
en de gemeente nodig, kortom iedereen.

Tijdens deze thema-avonden is het doel van de 
werkgroep om u allen mee te nemen in de bele-
vingswereld van mensen met dementie.

Ik zou wel eens willen weten: Hoeveel anonimiteit 
en privacy hebben mensen als Annechien Steen-
huizen, Jeroen Pauw of Peter Kuypers-Munneke als 
ze zich tussen het publiek op straat bevinden? “Hé 
Peter, houden we het nog even droog?” Zou hij dan 
Oost-Indisch doof zijn? BN’er zijn? Nee het lijkt me 
maar niks om overal herkend te worden. De toen-
malige entertainer Tom Manders had het goed voor 
elkaar. Als tv-persoonlijkheid “Dorus” was hij altijd 
vermomd en zo kon hij dus heerlijk anoniem naar 
buiten.

“Ik zou wel eens willen weten”. Jules de Korte 
verbleef vele jaren in het blindeninstituut van het 
naburige Grave en heeft hier duidelijk zijn sporen 
nagelaten, er is zelfs overwogen een straat naar 
hem te vernoemen. Hem had ik destijds ongege-
neerd kunnen aangapen, hij was immers blind. 
Blind? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Heel wat 
van zijn teksten gaven aan dat hij als blinde de din-
gen somtijds heel scherp zag! 

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

We krijgen allemaal te maken met dementie in onze 
familie, de buurt of op het werk. Hoe herkennen we 
de signalen van dementie, hoe gaan we om met de 
verandering en hoe benader je mensen met de-
mentie. Ook besteden we aandacht aan vrijheid en 
dementie.

De aanvang van deze avonden is 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 
Gerrie de Roo, 0528-37 86 86 of
mail naar gerriederoo@welzijndewolden.nl.


