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Volgend nummer 
verschijnt 

14 juni
Kopij inleveren voor 9 juni 

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

Franse markt18
jun i

Franse markt ruinerwold dit jaar op 
zondag 18 juni.
De franse markt met kunst en brocante wordt dit 
jaar op zondag 18 juni achter Café de Kastelein in 
Ruinerwold gehouden.
We proberen op deze dag een Franse sfeer hier naar 
toe te halen.
De markt wordt ingevuld met kunstenaars uit de 
omgeving, die hun werken laten zien en verkopen.
Maar ook kramen met kruiden, kleding, ijs,oude 
boeken en brocante. 
Voor elke liefhebber een “ must” om deze markt in 
Ruinerwold te bezoeken en lekker te snuffelen naar 
dat ene mooie voorwerp.
Net als andere jaren ook in Franse stijl, twee jeu de 
boules banen van de jeu de boules club Meppel die 
een demonstratie geven van deze typische franse 
sport.
Even als in andere jaren is het aanbod voor deze 
markt groot, er hebben zich al een groot aantal 
deelnemers aangemeld.( er zijn nog een paar kra-
men beschikbaar)
De markt  is laagdrempelig en eenvoudig, maar wel 
sfeervol en gezellig  De nadruk van dit evenement 
ligt niet in de sfeer van braderie of rommelmarkt 
maar specifiek kunst en brocante.
Dus als u leuke dingen wilt bekijken of lekker snuffe-
len, dan bent u welkom op zondag 18  juni van 11.00 
uur tot 17.00 uur .
De entree is gratis     AU REVOIR       info 
0522481979/482354 

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven. Zo wordt er over allerlei onder-
werpen gepraat. Het is voor iedereen toegankelijk. 
Zowel dames als heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof.

Reisje Zonnebloem
Donderdag 18 mei hebben ZONNEBLOEM DE WOL-
DEN en ZONNEBLOEM HOOGEVEEN gezamenlijk 
een busreis naar Gaasterland en Hindelopen ge-
maakt.

Deze busreis werd gesponsord door: UNIVE, REGIO-
BANK, MODEHUIS DEKKER, BAKKER  DROST. Ook is 
er nog een toezegging van de NAM voor sponsering. 

Nadat de bus de 3 opstappunten had aangedaan 
gingen we via binnendoor wegen naar Giethoorn. 
Daar was de 1e pleisterplaats en kregen we koffie 
met gebak.

De weg naar Gaasterland werd daarna vervolgd en 
bij Laaksum stapten 2 vissersvrouwen in. Zij vertel-
den leuke anekdotes over de omgeving.
In Hindelopen werd ons een heerlijke stoofschotel 
aangeboden.

’s Middags hebben we samen met de vissersvrou-
wen Hindelopen verkend en konden we ook nog vis 
kopen.

Na ons laatste kopje koffie te hebben genuttigd 
keerden we moe maar voldaan terug.

Het was een mooie reis met een goede chauffeur, 
die ervoor zorgde dat we zonder gehobbel langs 
alle mooie paadjes zijn gegaan.



Alarm: 112  
als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avond en weekenddien-
sten: 
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 4 juni 2017 Pinksteren
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V Rijswijk
14.00 uur Sing in
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur diverse voorgangers
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  11 juni 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. P. de Vries
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur Kand. L.W. de Haan
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30  uur ds.  Tj Boersma
15.30 uur ds.  J. Beekhuis

 ➜ 4 juni De Klok op zondag draait doooor, 
aanvang 21.30 uur Uitgaanscentrum  
De Klok

 ➜ 5 juni Rondje langs de Amstel, fiets-autoroute 
va. 10.00 uur Café de Kastelein of café 
Oosteinde

 ➜ 7 juni Vrijwilligersavond Oldtimerdag, 
aanvang 19.15 uur Parkeerplaats 
Wolderwijs, Dijkhuizen 28

 ➜ 11 juni Open dag Het Blauwe Huis van  
10.00 – 16.00 uur Buitenhuizerweg 19

 ➜ 12 juni Buurtkamer, van 9.30 uur – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 14 juni De Woldklimmers Nationale 
Buitenspeeldag

 ➜ 16 juni Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜ 17 juni OBS de Wezeboom, ophalen oud papier 
incl.textiel

 ➜ 18 juni Franse Markt van 11.00 – 17.00 uur Café 
de Kastelein

 ➜ 18 juni “Bergklanken in vuur en vlam” 
(jeugduitvoering), aanvang 16.00 uur, 
Brandweerkazerne De Wijk/Koekange

 ➜ 19 juni Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 21 juni Optreden Harm en Roelof aanvang 
20.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 23 juni Buurtver. Oosteinde  
08.30 kinderochtend voor de kinderen 
van Oosteinde 
12.00 uur Pannenkoekenfeest 
13.00 uur Playbackshow

 ➜ 24 juni Buurtver.Oosteinde  
9.30 uur Optocht 
Ontbinding optocht m.m.v. Bart Kiers 
20.00 uur Zeskamp onderdelen 
22.00 uur Melrose & Huis DJ: feest DJ 
Roelof

 ➜ 25 juni Buurtver.Oosteinde 13.30 uur Zeskamp; 
16.00 uur Huis DJ:feest DJ Roelof 

 ➜ 26 juni Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 30 juni Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜ 1 juli Boerendrokte  van 11.00 – 16.00 uur De 
Karstenhoeve

 ➜ 7 en 8 juli Beach voleybaltoernooi
 ➜ 7 juli Mega Teenage Party m.m.v. JEBROER, 

aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum De 
Klok

 ➜ 9 juli Lummeldagen van 13.00 – 19.00 uur 
Boerpad



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 verzekeringen 0800-1292. 

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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

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

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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

06-83212071



Wat is nu eigenlijk ’liegen’?  Daar kunnen verschillende 
antwoorden op gegeven worden maar waar het op neer-
komt is: bewust en met een bepaald doel een voorstel-
ling van zaken geven die in  strijd is met de waarheid. ‘ 
Bewust’ en ‘met en bepaald doel’ wil zeggen dat lang niet 
elke keer dat er onwaarheid wordt gesproken ook sprake 
is van liegen. Wanneer Flipje ontkent dat hij een bonbon 
van het schaaltje heeft gepikt – terwijl de chocola nog in 
zijn mondhoek zit – krijgt hij een standje omdat hij gejokt 
heeft. Maar het is  minder erg dan wanneer een minister 
in het parlement verklaart dat een bonnetje onvindbaar 
is terwijl dat een paar dagen later  plotseling te voorschijn 
komt. Zo’n minister treedt dan af maar het is nog veel  
ernstiger wanneer er duizenden mensen sterven in een 
oorlog omdat een dictator zou beschikken over massa-
vernietigingswapens die er helemaal niet blijken te zijn.
Liegen is van alle tijden en op elk gebied. Het is net Pasen 
geweest met het aangrijpende verhaal van de apostel 
Petrus die ontkent een volgeling van Jezus te zijn. Die 
grote mensenkenner had al voorspeld dat dit zou ge-
beuren voordat de haan kraaide. De beschuldigingen 
van de hogepriesters dat Jezus God beledigd zou heb-
ben waarom Hij tot de kruisdood veroordeeld werd. Het 
bedrog van Jacob om de erfenis  in handen te krijgen in 
plaats van zijn broer Esau, het verhaal van Kaïn die zijn 
broer Abel vermoordde en dat ontkent: het zijn maar 
enkele grepen uit de talrijke verhalen in de Bijbel over 
leugens en bedrog: voorbeelden van de spiegel die het 
Boek der Boeken ons voorhoudt. Door de eeuwen heen 
en op vrijwel elk gebied zijn alle mogelijke leugens  te 
vinden: talloze brandstapels waarop heksen en ketters 
werden verbrand, op grond van valse getuigenissen en 
verdraaiing van feiten waardoor de waarheid in het eigen 
straatje paste De onthoofding van Johan van Oldebarne-
velt, raadspensionaris van Holland. op beschuldiging van 
hoogverraad, een vroeg voorbeeld van de vele schijnpro-
cessen die vooral in dictatoriaal bestuurde landen werden 
en nog regelmatig gevoerd worden, vaak als onderdeel 
van  de strijd om de macht.
 
Waarom liegen we eigenlijk ?
Er zijn talloze redenen waarom we liegen, althans de 
waarheid verdraaien. Vaak zal het zijn om straf e ontlopen 
of tenminste te verzachten: als kinderen, wanneer we iets 
kapot hebben gemaakt, te laat zijn gekomen of iets ge-
daan hebben dat verboden was, als volwassen en omdat 
we te hard hebben gereden, geld verduisterd of een mis-

daad begaan hebben. Tegen een geliefde, waarvoor we 
niet willen weten dat we een slippertje hebben gemaakt, 
of omdat we zakelijk een flop hebben gemaakt: iets dat 
we gekocht hebben kostte veel meer dan we dachten. Vul 
zelf deze rij maar aan. 
Het kan ook zijn dat we indruk willen maken: bij een sol-
licitatie vertelt iemand dat hij verantwoordelijk was voor 
de klantenadministratie wat bij nadere beschouwing 
bleek te bestaan uit het bijhouden van een kaartenbak, 
het beruchte visserslatijn over de grote van de vangst, 
de succesvolle rol in het voetbalelftal. kortom, de zaken 
worden een beetje mooier, groter belangrijker voorge-
steld dan in werkelijkheid het geval is. Dat hóeft niet altijd 
helemaal verkeerd te zijn en in de praktijk zijn we er wel 
op voorbereid dat we sommige beweringen met een 
korreltje zout moeten nemen. Zoals in reclame uitingen: 
twee brillen voor de prijs van één,  pillen waardoor je 
binnen een maand tien kilo afvalt, de heerlijke gerechten 
die bij een kookdemonstratie op televisie binnen een 
kwartier op tafel staan maar de tijd die nodig was om alle 
ingrediënten vooraf klaar te maken en het half uur in de 
voorverwarmde oven blijven buiten beschouwing. Dat 
een wetenschapper beweert een belangrijke doorbraak 
te hebben bereikt in zijn onderzoek kan een kwestie van 
subsidie zijn maar dat de feitelijke resultaten waarschijn-
lijk  pas na jaren beschikbaar zouden komen vertelt hij er 
niet bij. 
 
Wat doen we er aan?
Over leugens die politici bij gelegenheid vertellen en al 
helemaal de verhalen over krijgsverrichtingen in oorlogs-
tijd en daarbuiten zullen we het maar niet hebben. De 
gigantische leugenindustrie die bij voorbeeld in het Derde 
Rijk van de nazi’s werd opgebouwd tart iedere beschrij-
ving: ouderen onder ons herinneren zich wel de grote 
spandoeken met de tekst “V is Victorie want Duitsland 
wint voor Europa op alle fronten” en dat terwijl de Duit-
se legers op alle fronten werden teruggeslagen. We weten  
nu hoe het allemaal is afgelopen. Maar dat lukt niet altijd: 
mensen zijn kritischer geworden en laten zich niet zonder 
meer oren aannaaien. Bij verkiezingen blijkt herhaaldelijk 
dat kiezers een heel andere keuze maken dan waar de 
politici en de opinieonderzoekers op rekenden. Het heet 
dan dat “het vertrouwen van het publiek moet worden 
teruggewonnen”.
Nou ja, als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen ! 

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Liegen

Iedereen liegt wel eens, of heeft wel eens gelogen. Jong of oud, kinderen of volwassenen, allemaal heb-
ben we wel eens op enig moment gelogen of liegen we weer. Het is in ons dagelijks leven zo gewoon dat 
we er in de meeste gevallen nauwelijks aandacht aan besteden. Behalve in rechtszaken en zeker wanneer 
we onder ede een verklaring afleggen luistert het meestal  niet zo nauw of het wel precies de waarheid en 
niets dan de waarheid is wat we vertellen. Wanneer we te laat op school kwamen was de bus niet op tijd; 
“Het was al! “zeiden we als we ergens een kras op  gemaakt hebben; “Ja, lekker! “ zeggen we als de gast-
vrouw vraagt of het gesmaakt heeft al leek het biefstukje meer op een gebakken schoenzool.  ‘‘ja hoor, 
het gaat nog wel” roepen we als we op laatste dag van de rijwiel vierdaagse  zitten te knerpen van de za-
delpijn en snakken naar de finish. “Ik ben onschuldig !“ zegt de directeur van de woningbouwcorporatie 
die onder zijn leiding vrijwel failliet is gegaan. “Er gaat geen cent meer naar Griekenland ! “ verklaart de 
politicus. Enzovoort



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

       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



Dijkhuizenruntraining
Ook dit jaar organiseert loopgroep Ruinerwold 
(LGR’88) in de zomer de mogelijkheid om je voor te 
bereiden op de 5 of 10 kilometer van de Dijkhuizenrun. 
Wat houdt het in? Op 13 woensdagavonden train je 
onder deskundige leiding met nieuwe en ervaren le-
den van de loopgroep. We starten om 19.00 uur op 
het plein voor het oude gemeentehuis bij de roton-
de. Inlopen doe je met alle LGRers. Daarna krijg je 
opdrachten op je eigen niveau. Eerst een uur, later 
misschien een half uur langer. Dit begint woensdag 
7 juni en gaat door tot de laatste woensdag voor 
de Dijkhuizenrun, dit jaar op zaterdag 2 september. 
Meer informatie is te vinden op www.lgr88.nl
Je kunt natuurlijk ook met deze training meedoen 
als je in de zomer je conditie op peil wilt houden of 
verbeteren. Iedereen is van harte welkom, ook als je 
een langzame loper bent en nog geen grote afstand 
kunt afleggen.
De kosten zijn €15, inclusief startnummer voor de 
Dijkhuizenrun. Dit bedrag kun je overmaken op de 
rekening van LGR’88: NL18 RABO 0371 802 768. Je 
kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar 
info@lgr88.nl met vermelding van je naam, geboor-
tedatum en telefoonnummer.

Tuinkring Ruinerwold 
zet bejaarden in de 
bloemetjes
Het was een zonnige dag op zaterdag 20 mei en bij 
het bejaardenhuis ’t Vonder. Men werd blij gemaakt 
met bloemen van tuincentrum Harm Drost uit  Koe-
kange, aangeboden door de tuinkring Ruinerwold. 
Tuinkring Ruinerwold schenkt al jarenlang een fi-
nanciële bijdrage aan het bejaardencentrum  waar-
van prachtige bloemen gekocht kunnen worden die 
door bijna het 
voltallige bestuur 
in de bloem-
bakken werden 
gezet.
Na afloop poseer-
de men samen 
voor de jaarlijkse 
fotosessie.

BBB-orkest in nieuwe 
outfit op muziekfestival
Op de eerste editie van het Scala Blaas- en Slag-
werkfestival voor jeugdorkesten en ensembles 
hebben de Beginnende Blazers van de Bergklanken 
prima van zich laten horen. Er waren twaalf muziek-
gezelschappen aanwezig. Ruim 170 jeugdige bla-
zers en slagwerkers waren van de partij. 
Het BBB-orkest, wat naast blazers ook uit een slag-
werksectie bestaat, speelde 3 stukken: Free World 
Fantasy, Eye of the tiger en Sofia. Een professionele 
jury deed de beoordeling en het orkest ging naar 
huis met een mooi jury-rapport. 
Het was het eerste optreden in de nieuwe outfit. 
Vanaf nu richt het orkest zich op de volgende activi-
teit: de jeugduitvoering op zondagmiddag 18 juni a.s. 

Gezamenlijk 
pinksterfeest
De kerken van Ruinerwold, Koekange, IJhorst-de 
Wijk en Berghuizen staan op eerste Pinksterdag 
(zondag 4 juni) om 10.00u samen in vuur en vlam. 
Zelfs de brandweer rukt uit naar de Gereformeerde 
Kerk te Berghuizen die als locatie is uitgekozen voor 
dit bijzondere feest. De protestantse gemeenten 
willen hiermee aangeven dat ze in hun verscheiden-
heid delen in dezelfde Geest. 

Het initiatief voor dit gebeuren komt van de voor-
gangers van de Protestantse Gemeente IJhorst-De 
Wijk, de Protestantse Gemeente Koekange, de 
Gereformeerde Kerk Berghuizen, de Hervormde 
Gemeente Ruinerwold en de Kapelgemeente. 
Henk de Ruiter, Henriëtte de Graaf, Jan Muis, Roelof 
Kloosterziel en Frans Verkade ontmoeten elkaar 
regelmatig en het plan voor een gezamenlijke Pink-
sterdienst ging als een lopend vuurtje rond. Overal 
werd het enthousiast ontvangen. Er worden in de 
dienst dan ook veel mensen verwacht, jong en oud. 
In vijf korte blokjes zal elke voorganger iets vertellen 
over de betekenis van Pinksteren, afgewisseld met 
samenzang, begeleid door orgel en enkele musici. 
Er is oppas voor de allerkleinsten. Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
bij een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij, 
gebakken door leden van alle vijf de kerken.



Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

 
  
'Bergklanken in vuur en vlam'  (jeugduitvoering) 
  
Jeugdleden en leerlingen van muziekvereniging De Bergklanken nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse 
uitvoering.  
Dit jaar is de brandweerkazerne De Wijk/Koekange aan de Zuider Kanaalweg het verrassende decor voor 
dit concert. 
  
Datum: zondagmiddag 18 juni 
Thema: Bergklanken in vuur en vlam 
Inloop: vanaf 15.45 uur met koffie, thee, limonade 
Aanvang concert: 16.00 uur 
Plaats: brandweerkazerne De Wijk/Koekange 
Toegang: gratis 
  
Na afloop is er een broodje hamburger en drinken te koop. De opbrengst van deze actie gaat naar Stichting 
Grote Broer uit Meppel (voor informatie: www.stichtinggrotebroer.nl). 
 
  
U bent van harte welkom! Zegt het voort, zegt het voort! 
 

 

 

Jaap en Janneke Rumph-Hoekstra Bonnema 



Bedankt
Het bestuur van de Stichting Historie van Ruiner-
wold en de werkgroep gedenksteen Halifax kregen 
de onderstaande bedankkaart van nabestaanden 
van omgekomen bemanningsleden van de Halifax, 
voor alle inwoners van Ruinerwold.

Bedankt
Graag willen wij (organisatoren & collectanten) u 
bedanken voor uw gift in de collectebus.
De wijken Ruinerwold, Oosteinde, Dijk-, Broek- en 
Berghuizen hebben een mooi bedrag van €1737,63 
bijeen gebracht.

In 2018 wordt deze collecte gehouden van 14 t/m 
19 mei. Ieder jaar kunnen wij nieuwe collectanten 
gebruiken. Aanmelden kan via het Longfonds of bij 
mij.

Met vriendelijke groet,
Chilaine Jonkers- de Leeuw.
Tel. 244525

Fietsen en klaverjassen 
in de zomer bij de 
Kastelein 
Rondje  langs de amstel  fietstocht 
As maandag 2e pinksterdag  5 juni  is er voor de 
derde keer de mooie fiets en auto route langs vijf 
Amstel  cafés in onze omgeving.
De route is ongeveer 30 km lang en kan dus met 
fiets , auto en zelfs waren er vorig jaar mensen die 
het wandelden. de kosten zijn 10 euro per persoon 
inclusief een consumptie bij elk Amstel café op deze 
route.
Men kan in Ruinerwold starten bij café de Kastelein 
en bij cafe’Oosteinde vanaf 10.00 uur

Zomerklaverjassen.
Voor mensen die niet op Mallorca liggen en nog 
niet op vakantie zijn organiseert café de Kastelein 
ZOMERKLAVERJASSEN met mooie vleesprijzen, 
de eerste avond is vrijdag 16 juni, en begint om 
20.00 uur.

Zomertraining voor 
jonge hardlopers
Voor het vierde jaar organiseert loopgroep Ruiner-
wold (LGR’88) een zomertraining voor jonge hardlo-
pers. Wil je kennismaken met de hardloopsport? Of 
je conditie op peil houden tijdens de zomerstop van 
de voetbal of de korfbal? Of wil je je goed voorberei-
den voor de Dijkhuizenrun op zaterdag 2 septem-
ber? Welke reden je ook hebt, dit is een mooie gele-
genheid voor hardlopers van 8 tot en met 13 jaar.

De training wordt gehouden op woensdagavonden 
van 18.00 tot 18.45 uur, op het korfbalveld.
Drie van de veertien trainingen vinden plaats in 
het natuurgebied van Havelte, steeds op de eerste 
woensdag van de maand. We gaan daar met de 
discobus naar toe.

We beginnen op woensdag 7 juni en de laatste trai-
ning is op woensdag 6 september.
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 op de eerste 
training.



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl  

Nog meer keuze in 
cadeauartikelen! 

 

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

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

Aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 3 juni 

Feestje, 
*bierpakketten 
*fles wijn 
*mandjes 
*specialiteiten 
*kaasplank 
*verspakketten 
*waardebon 

Coop Koetsier uw  
BBQ-specialist 

Alles voor een geslaagd BBQ 
feestje vindt u bij ons: 

 

* Ruime keuze in vlees. 
* BBQ’s ter beschikking. 
* Drankenservice, incl. retourrecht 
* koelwagen ter beschikking. 
* statafels, glaswerk ter 
beschikking 
 Laat u eens verrassen door 

een echte spekbraanders 
BBQ! 

 Maatwerk is onze kracht! 
 Vraag naar onze informatie 



KIOS pakt op het einde 
de overwinning
Onder wisselende weersomstandigheden geduren-
de de wedstrijd in Utrecht, moest KIOS de punten 
mee zien te nemen ten koste van Synergo. In Rui-
nerwold werd nog met 20-21 verloren van de rood/
blauwen. Er was dus ook tijd voor wat revanche, 
want dit puntverlies heeft KIOS waarschijnlijk de 
kop gekost in strijd om het kampioenschap. 
Na de keurige overwinning van KIOS 2 in de wed-
strijd vooraf (16-18), was aan het vlaggenschip uit 
Ruunerwold de taak dit voorbeeld over te nemen. 
KIOS begon sterk aan de wedstrijd en nam direct 
via Hilde Tabak de leiding. KIOS speelde gevari-
eerd, maar vooral in de korfzone flink aan de bak. 
Het kwam niet aanwaaien vandaag. Dat was gelijk 
wel duidelijk. KIOS liet zich niet aan de kant zetten 
door de Utrechters. Het hield de controle over de 
wedstrijd via 3-3, 6-6 bleef de thuisploeg nog bij, 
maar vanaf toen maakte KIOS het eerste gaatje, 6-9. 
De thuisploeg gaf niet op en knokte zich vlak voor 
rust terug tot 11-11. Het wist zelfs nog op een 12-11 
voorsprong te nemen, maar Rogier Nijdam zorgde 
met een afstandsschot ervoor dat de Spekbraan-
ders niet met een achterstand de rust in gingen, 
12-12. 
In de tweede helft hetzelfde beeld. Ondanks dat 
Synergo tweemaal op voorsprong kwamen, 14-13 
en 15-14 had KIOS wel de controle. Het was vooral 
zaak zichzelf beter te gaan belonen. Op 15-15 deed 
dit het. Het maakte wederom een gaatje van 3 doel-
punten 16-19. Echter was Synergo ditmaal niet bij 
machte om het te herstellen. Onder het genot van 
2 lekkere regenbuien cruisde KIOS, via 18-21, 19-23 
naar een 20-24 overwinning.
Scores: Luco Zantinge 5x, Martijn Ziel en Patrick 
Roelevink beide 4x, Hilde Tabak en Judith Nijdam 
beide 3x, Rogier Nijdam en Janita Zantinge beide 
2x. Janneke de Lange 1x

KIOS wint voorlopig 
laatste streekderby
Zondagmiddag moesten KIOS en ZKC’19 onder zeer 
prettige weersomstandigheden met elkaar uitvech-
ten wie zich de ‘beste van De Wolden’ kan gaan noe-
men. Voor KIOS stond verder dan dit beetje eer niet 
meer op het spel. ZKC’19 speelde voor laatste kans 
op lijfsbehoud in de 1ste klasse. Zou de rode lan-
taarndrager vandaag verliezen, dan is degradatie 
een feit. En dat ook nog eens in Ruinerwold.

Dat ZKC’19 voor zijn laatste kans speelde was 
vooral te merken in de agressiviteit die het vertoon-
de. Het verdedigede met veel druk en ging de duels 
hard in. Hard maar fair. Dat was mooi, want KIOS 
wil daarvoor niet onder doen en ging hierin dan ook 
vrolijk mee. Echter, de pressie die de Zuidwoldigers 
gaven, zorgde vaak ook voor vele fouten en overtre-
dingen. En hier wist de Eismann/Ening equipe dan 
ook goed gebruik van te maken. Tot 4-4 gingen bei-
de ploegen gelijk op, maar vanaf dat punt sloegen 
de Spekbraanders het eerste gaatje van 2 doelpun-
ten naar gelijk 4 doelpunten 8-4. De rood/zwarten 
kwamen nog terug naar 8-6, maar KIOS schakelde 
naar en versnelling hoger. Hier had ZKC’19 moeite 
mee. KIOS kon hierdoor verder uitlopen naar een 
ruststand van 17-12.
In de eerste minuut van de tweede helft miste KIOS 
meteen een strafworp en dat is dan vaak al een 
inleiding voor een wat wisselvallige helft. Ook in 
de wedstrijd bleek dat zo te zijn. KIOS bleef in het 
begin de bovenliggende partij. Het verschil werd 
niet kleiner, maar de Ruunerwoldigers konden maar 
niet definitieve nekslag geven aan ZKC’19. Via 18-12 
werd de voorsprong met 23-19 gehalveerd. Nog 
geen vuiltje aan de lucht, maar ZKC’19 ging voor al-
les of niets. Nog 1 keer aanzetten om rechtstreekse 
degradatie te ontlopen. Het siert de jonge ploeg 
uit Zuidwolde. De strijd worp zijn vruchten af en de 
ontlading was groot toen het op 23-23 gelijk kwam. 
KIOS liet zien dat het een volwassen ploeg is en niet 
gauw in paniek raakt. Het bleef de dans gewoon 
leiden. Frank Wagter en Ernst Kuik kwamen binnen 
de lijnen voor Rogier Nijdam en Patrick Roelevink. 
Beide zorgden voor nieuw elan en KIOS kwam weer 
op een 25-23 voorsprong. ZKC’19 rechtte nogmaals 
de rug en kwam op een 25-25 gelijke hoogte. De 
laatste minuten braken aan en het publiek ging 
maar een goed zitten voor een zinderend einde. 
KIOS kwam tot 3 maal toe op voorsprong en vlak 
voor tijd scoorde Janneke de Lange de 28-27 met 
nog 2 minuten te gaan. ZKC’19 kreeg tot 3 maal toe 
de kans om de gelijkmaker te scoren, maar wist al 
deze 3 aanvallen niet goed op te zetten. De span-
ning zal de overhand hebben gehad. Eindstand 
28-27
KIOS wint ook deze derby en dit zal, voor in ieder 
geval volgend seizoen, de laatste zijn. ZKC’19 moet, 
helaas, afscheid nemen van de 1ste klasse. Maar 
met deze jonge ploeg en wat ze vandaag lieten zien, 
zal het kwestie van tijd zijn voor het weer terug is op 
het huidige niveau. 
Voor KIOS rest volgende week nog het treffen met 
Wez Handich in Rottevalle. Gister was is in ieder 
geval het publiek de grote winnaar in deze mooie 
laatste thuiswedstrijd van de Spekbraanders.



Streektaalpoëzie (18-05-
2017)
De werkgroep van taalschulte en keurnoten in de 
Gemeente De Wolden is momenteel bezig met de 
uitvoering van het project “Streektaalpoëzie in de 
openbare ruimten”.
Op 4 locaties wordt een paneel geplaatst met een 
gedicht in de streektaal.
In het gemeentehuis in Zuidwolde een gedicht 
van Marga Kool “De Vredings Vut”. In het dorps-en 
verzorgingshuis ’t Neie Punt in Ruinen het gedicht 
van Gré Seidell-Broekhuizen “Moedertaal”. Bij het 
informatiecentrum ’t Ende in De Stapel wordt nog 
een gedicht geplaatst van Martin Koster “Pantha 
rhei” (stromend water).
Vanmorgen werd het paneel onthuld met het ge-
dicht van Ria Westerhuis “De Apostelboom” in de 
fraaie tuin van de pastorie bij de Bartholomeuskerk 
te Blijdenstein.
Bij aanwezigheid van kerkenraad en verdere be-
langstellenden hield Bertus Mos, taalschulte van 
het Huus van de Taol een toespraak over dit project. 
Daarna werd het paneel onthuld door dominee 
Kloosterziel en Reinder Smit (keurnoot).

OPROEP

Aan iedereen die het boek IN DE STILTE VAN 
DE NACHT, Ruinerwold in de jaren 1940-1945 
in de voorverkoop heeft gereserveerd.
Dringend verzoek om het door u gereserveer-
de boek zo spoedig mogelijk, in ieder geval 
voor 23 juni, op te halen in het archief van de 
Stichting Historie van Ruinerwold. Opening: 
woensdag 09.00-12.00 en donderdag 18.00-
20.00 uur.

Vrije verkoop van de boeken voor de prijs van 
€ 25.- op bovengenoemde tijden. 
Voor verzending (verzendkosten € 7,50)  
E-mail: info@historieruinerwold.nl

 

 

 

   

  

Ten slotte las dominee Kloosterziel zijn boeiende 
column voor over de Apostelboom en de schrijfster 
van dit gedicht. 
 



Ruinerwold bekroond 
seizoen met vijfde plek
Op de laatste speeldag van de competitie kreeg 
Ruinerwold de mogelijkheid een vijfde plek als 
eindklassering te noteren. Dan moest er wel worden 
gewonnen van SC Stadspark, wat op voorhand geen 
gemakkelijke opgave is. Verder zou Peize dan moe-
ten verliezen en alleen dan zou Ruinerwold twee 
plekken opschuiven. De focus moest er dus vanaf 
het begin inzitten en helaas had niet iedereen de 
kop op scherp. Allereerst was het Marnix Brand die 
beweerde dat SC Stadspark om 14.30u ipv 14.00u 
speelt. Dit viel Marnix niet geheel kwalijk te nemen, 
want normaliter is dat ook het geval, ware het niet 
dat de laatste twee speelronden altijd tegelijk om 
14.00u worden gespeeld. Marnix herstelde zich dan 
ook keurig. Dit viel helaas niet over Ewout Knol te 
zeggen. Ewout beweerde dat de wedstrijd eerst om 
14.30u zou plaatsvinden. ‘Dit stond namelijk op 
voetbal.nl.’ Rik de Wit en ondergetekende legden 
Knol vriendelijk uit dat de laatste twee compe-
titiewedstrijd altijd tegelijkertijd om 14.00u van 
start gaan. Echter, volgens Knol zou de wedstrijd 
in eerste instantie wel degelijk om 14.30u worden 
gespeeld, want tja dit stond namelijk op voetbal.
nl. Na een ellenlange discussie deed Knol vanuit het 
niets afstand van zijn eerdere woorden, schoof zon-
der pardon zijn heilige geloof in voetbal.nl aan de 
kant en beweerde verkeerd te zijn geciteerd. Knol 
besefte dat een dergelijke uitglijder onder de lat 
desastreuze gevolgen kan hebben en stond vanaf 
dit punt op scherp.
Om 14.00u stonden de menne klaar voor de aftrap. 
Ruinerwold begon prima. Dyon van den Berg liet 
zich direct zien door als linksback de bal op de lat 
uiteen te doen spatten. Geen geluk dus en even 
later wist Marcus Koetsier niet zijn 100e te maken 
door 1-op-1 met doelman Cazemier te missen. Na 
deze twee kansen liet Stadspark van zich horen. 
Sterker nog, het was gelijk raak. Romario Tjong-a-
Sie, schitterende naam overigens, ontsnapte aan 
de verdediging en aan Bert Loof. Eenmaal 1-op-1 
met Knol omspeelde Romario de keeper en schoof 
beheerst binnen: 1-0. Niet de start die Ruinerwold in 
gedachten had. In de fase na het openingsdoelpunt 
kon Ruinerwold nog prima meekomen maar na een 
half uur ging het allemaal enigszins mis. Ruiner-
wold moest ver in de achteruit en mocht blij zijn dat 
Stadspark enkele grote kansen miste. Ruinerwold 
mocht dan ook blij zijn dat het ‘maar’ 1-0 bij de rust 
stond.

Wat Spijkerman allemaal heeft verteld, of ge-
schreeuwd, in de rust is tot op heden onbekend, 

maar het deed Ruinerwold in ieder geval erg goed. 
Het kwam namelijk geweldig uit de kleedkamer en 
vanaf de eerste minuut was het beter. Stadspark 
kreeg geen tijd meer om adem te halen en in de 
46e minuut was het al raak. Invaller Sem Hogen-
horst, die voortreffelijk inviel, zette een aanval op. 
Hij bereikte Telkamp, die een mooie één-twee met 
Kleene opzette. Doordat de verslaggever achter 
de goal stond en diens commentaar hem altijd als 
muziek in de oren klikt, kreeg Tellie de bal terug 
en bediende zodoende Bert ‘Berto’ ‘Dybala’ De 
Boer: 1-1. Ruinerwold besefte dat het nu door kon 
drukken en deed dit dan ook met overtuiging. Het 
creëerde kans op kans en Spijkerman genoot zicht-
baar voor de dug-out. Stilzitten was er ook voor de 
hoofdtrainer niet bij, door het wervelende spel van 
Ruinerwold. Als een soort Diego Simeone verzeker-
de hij zich ervan dat de ploeg niet zou verslappen. 
Echter, waar Simeone in Vicente Calderon altijd een 
publiek van 40.000 man kan opjutten, moest Spij-
kerman helaas genoegen nemen met het opstoken 
van het uit acht mensen bestaande Ruinerwoldse 
legioen. Dit deed hij overigens voortreffelijk. Eddie 
de Wit moest met handen en voeten worden tegen-
gehouden niet over de boarding te klimmen. 

De 2-1 zou en moest vallen, maar Koetsier bleef 
ongekend veel kansen misten. De druk stond er 
zichtbaar op bij de aftredende spits en hij schold 
zichzelf meermaals de botten vol. Het was echter 
een middag waarop alles goed kwam. In de 68e 
minuut was het eindelijk zover. Koetsier kreeg de 
bal prima mee en kwam 1-op-1 met Cazemier. De 
hoek was moeilijk, want de doelman hield de lange 
hoek goed dicht. Dit is de favoriete hoek van Mar-
cus, waardoor er nog maar een hele kleine hoek 
over was. Falen was echter geen optie en dus deed 
Marcus wat hij moest doen. Hij schoof zijn 100e 
binnen, schreeuwde het uit en rende de longen uit 
zijn lijf om te juichen. Met name voor de op afstand 
staande verdedigers was het nog een hels karwei 
om Marcus te achterhalen en naar verluid loopt 
Wagenaar nog altijd verdwaasd in Groningen rond 
op zoek naar de jubilaris.

Marcus had zijn honderdste te pakken en daarmee 
was de cirkel rond. Nummer 101 wilde hij niet eens 
maken en dus nam hij maar gelijk stelling in de ver-
dediging. Onder andere Jeroen Van den Berg kreeg 
nog enkele goed kansen de score te vergroten, maar 
hij wist ondanks een prima match zijn afscheids-
wedstrijd niet met een doelpunt te besluiten. Dit 
geldt overigens niet alleen voor Jeroen van den 
Berg. In de 91e minuut was het namelijk Dyon van 
den Berg die circa 1.5 seconde lang in de waan was 
te hebben gescoord. Hij ging richting doel en schoot 



Kippendrukte
Met de avond daalt de rust
bij de kippen in het hok
nu de zon de horizon kust

Met de avond daalt de rust
ook mijn energie is uitgeblust
ga gelijk met hen op stok

Met de avond daalt de rust
bij de kippen in het hok

© Gerdina, www.gerdina.nl

Woensdag 7 juni 
vrijwilligersavond
waar? 
de parkeerplaats van Wolderwijs Dijkhuizen 28   

aanvang
de inloop vanaf 19.15 uur

We willen de vrijwilligers op deze avond weer in 
het zonnetje zetten en bedanken voor hun steun 
en inzet. Tevens willen we ze informeren over de 
aanstaande 25 ste Oldtimerdag. 

Naast de bestaande vrijwilligers zijn ook nieuwe 
vrijwilligers van harte welkom

geweldig binnen, ware het niet dat de scheidsrech-
ter Mansouri a.k.a. ‘The Legend’, ‘Mr. Champions 
League’, ‘The Special One’, het wel mooi vond 
geweest. Op het moment dat Dyon schoot floot de 
legende af en zodoende bleef de teller van Dyon op 
0 staan voor Ruinerwold. Ruinerwold mocht echter 
trots zijn op de overwinning. Het deed het hele jaar 
bovenin mee en verzekerde zich al vroeg van weer 
een jaar Tweede klasse. Of dat laatste ook voor 
Mansouri geldt laat zich raden. Mochten zijn rap-
porteurs in de kantine zijn gebleven om Feyenoord 
te kijken dan heeft de beste man geluk. In elk ander 
geval zal hij volgend jaar waarschijnlijk Porre flui-
ten.

Na de wedstrijd vernam Ruinerwold dat Peize 
verloor en de vijfde plek dus een feit werd. Het bleef 
zodoende nog een tijdje hangen bij Stadspark, 
dat een gezellige club is. Sympathieke en gezellige 
mensen en het zou mooi zijn als Ruinerwold de club 
volgend jaar weer treft. De terugweg was ook één 
groot feest. Eenmaal bij Oosteinde besefte Melk 
dat er écht niet geklaverjast zou worden en sloot 
ook hij aan bij de feestende menigte. Mede doordat 
Koetsier rond half 9 nog een verrassende comeback 
maakte (hopelijk volgend seizoen ook), werd het 
seizoen goed afgesloten bij ‘t Wold.

En zo zit het seizoen er al weer op. Wat nu? De 
leegte dreigt. Maar wees gerust, er zullen nog en-
kele leuke activiteiten in de nabije toekomst wor-
den georganiseerd, waarvan u op de hoogte wordt 
gehouden.  
 
Tot zover



Bridge-uitslagen
Uitslag van de 2e zitting van de 4e ronde van de 
bridgeclub Ruinerwold, van maandag 15 mei 2017.

Lijn A;
1 A & J Pinxterhuis 62,08%
2 H & J Tissingh 60,87
3 J de Boer & G Wassing 60,07
4 J Bennink & L Drost 55,07
5 H Reinders & G Scheper 54,38
6 O Hobma & J Vedder 52,22
7 R v Ommen & M Velthuys 52,08
8 R Nijland & J Schuphof 51,81
9 H & P Bennink 51,09
10 H & R Kuik 48,91
11 L Krapels & J Mansier 45,56
12 T ten Heuvel & A Kreulen 42,78
13 J & J Scholte Albers 38,13
14 J Koops & R Morsink 25,49

Lijn B;
1 S Hempen & H Kuijer 58,96%
2 R Knippels & R Pijper 57,47
3 J Inberg & K Tissingh 57,01
4 G Benak & M Vedder 55,54
5 W Niemer & A Ridderman 55,00
6 A Flier & L Stolte 53,70
7 R Lubach & W Fier 53,61
8 D & M Geel 51,56
9 L Boerhof & M Brals 51,49
10 J Klomp & L Veen 47,40
11 H & H Hauwlo 46,46
12 M Blaauw & K Scheper 42,92
13 R Kleene & J de Vries 36,52
14 I & l vd Molen 32,26

Uitvaartvereniging 
cultureel erfgoed
“het noaberschap in de lokale uitvaart” is geplaatst 
op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland. 

Noaberschap is een specifieke traditie die zijn oor-
sprong in de agrarische samenleving in grote delen 
van Nederland heeft. Noaberschap kan het best ver-
taald worden als ‘burenhulp’ of ‘bijstand’. Binnen 
deze traditie waren buren van oudsher met elkaar 
verbonden. Een uitgebreid stelsel van ongeschreven 
regels gaf vrij precies aan voor wie in welke situatie 
welke hulp moest verlenen. Op momenten dat hulp 
nodig was, bijvoorbeeld bij een geboorte of overlij-
den, kon er altijd op de buren worden gerekend.
Het regelen van begrafenissen was dus een taak van 
een dorpsgemeenschap. Wanneer iemand overleed 
was het de gewoonte om onmiddellijk de naaste 
buren daarvan in kennis te stellen, al was het mid-
den in de nacht. Gebruikelijk was dat de vijf buren 
aan weerszijden van het sterfhuis naoberplichtig 
waren. Deze buren hadden tot taak alles te regelen 
wat in verband met het sterfgeval nodig was. Het 
was niet van belang in welke verhouding de nao-
bers tot de overledene stonden of tot welk kerkge-
nootschap zij hoorden, naaste familie had op dat 
moment geen plichten.
Al het werk rondom een uitvaart werd door de 
noabers gedaan. Iemand uit de buurt deed aangifte 
van het overlijden op het gemeentehuis. Anderen 
zorgen voor het wassen en in de kist leggen van 
de overledene. De kist werd door de plaatselijke 
timmerman gemaakt. De aanzegger ging langs 
de huizen om namens de familie te vertellen dat 
die persoon was overleden. Op de begraafplaats 
werden voorbereidingen getroffen om een graf te 
graven. Dit gebeurde met de hand. 
Ongeveer een eeuw geleden werden taken van het 
noaberschap bij begrafenissen overgenomen door 
plaatselijke uitvaartverenigingen. Zo werd in Rui-
nerwold ‘Memento Mori’ opgericht. Nog steeds zijn 
wij een van de grootste verenigingen in het dorp. 
Behalve onze vergoeding krijgt u ook korting op de 
uitvaartzorg van Yarden, Wassink, Annerie Kremer 
en Kiers. Ook hebben we een eigen aula waar u 24 
uur per dag terecht kunt.
Voor meer informatie, zie onze website: www.
uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

A.J. Luten, secretaris
R. Kloosterziel, voorzitter



Wij zijn best wel een kwalitatief goed koor en zijn op 
zoek naar versterking bij alle stemmen. Heb je be-
langstelling en heb je nog een ruggesteuntje nodig 
om een keer mee te zingen, neem dan contact op 
met onze voorzitter.

Roelof van Mulligen
0522-481678
06-52050128

Farmhouse Jazz 
en Bluesband in de 
Polletuin
Voor de liefhebbers van Dixiland muziek is er 4 juni 
een optreden van Farmhouse Jazz en Bluesband. 
Aan het repertoire zijn toegevoegd nummers van 
o.a. Mahalia Jackson en de blues Brothers, `Praci-
lous Lord lead me on, en You got me running van 
Jimmy Read. Sweet home Chicago. Vandaar de 
naamsverandering van de band in `Farmhouse 
Jazz en Bluesband`.

Alle muzikanten hebben hun sporen verdiend in de 
muziekwereld met vele optredens zowel in binnen-
land als in het buitenland boeken zij veel succes. Als 
grote inspiratie bron blijft de wereldberoemde Chris 
Barber voor de bandleden Die de basis blijft vormen 
voor de traditionele New Orleans Jazz, voeg daar-
bij de geweldige zangstem van Michiel Pos ,en het 
plaatje is compleet,
aanvang 15,30 uur, Landschaps Theater de Polle-
tuin, Haakswold 33, Ruinerwold. meer info www.
polletuin.nl

www.ruinerwold.info
Zoektocht naar vermiste Britse 
oorlogsvlieger bij Ruinerwold
De Koninklijke Landmacht stelt dinsdag 30 mei een 
zoektocht in naar een Britse militair die sinds 29 
december 1943 wordt vermist. De Duitsers haalden 
toen bij Ruinerwold de bommenwerper neer waar-
van de Brit bemanningslid was.

Het lichaam van de oorlogsvlieger, Phillip John 
Greenmon, wordt sindsdien vermist. De Bergings- 
en Identificatiedienst van de landmacht gaat pro-
beren hem ruim 70 jaar na dato alsnog te vinden. 
De Duitsers dwongen destijds een Nederlander het 
stoffelijk overschot van de Brit te begraven.

De dochter van deze man, Renske Postma, is vol-
gende week aanwezig bij de zoektocht. Ook present 
is Paul Skelly, een nabestaande van de vermiste 
Britse militair. De naspeuringen worden gedaan 
onder leiding van eerste luitenant Patric van Aalde-
ren van de speciale landmacht-dienst en in aanwe-
zigheid van burgemeester Roger de Groot van de 
gemeente De Wolden.

De vermiste Brit was met zes anderen in een Halifax 
II (foto) onderweg naar Duitsland voor een bombar-
dement. Het toestel werd neergehaald bij Ruinwer-
wold, waar in 2012 kleine delen van het wrak zijn 
opgespoord in een weiland aan de Havelterweg.
De overige zes omgekomen RAF-vliegers liggen 
begraven in Ruinerwold. Vorige maand werd bij de 
Hardenweg in dat dorp een monument onthuld dat 
herinnert aan dit oorlogsdrama.

Popkoor Spotligths zoekt versterking
Ook wij als popkoor ‘Spotligts’ willen graag eens 
iets van ons laten horen. Wij zijn een koor wat al 
sinds 1995 bestaat en volgens mij nog niet veel 
bekendheid heeft op Ruinerwold. Jammer, we zijn 
best wel actief op heel veel bijeenkomsten en laten 
natuurlijk graag van ons horen. 

Veel optredens buiten ons dorp maken ons bekend 
omdat we best wel een goed repertoire hebben en 
onder leiding staan van een enorm goede dirigente. 
Afgelopen zaterdag hadden we een optreden in 
Hoogeveen, dit heeft ons niet alleen heel goede 
referenties opgeleverd maar ook een aantal nieuwe 
leden. Enerzijds jammer dat nieuwe leden van verre 
komen en niet uit ons geweldige eigen dorp Ruiner-
wold.




