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Volgend nummer 
verschijnt 

28 juni
Kopij inleveren voor 23 juni 

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

Zomerzangavond2
j u l i

Zondagavond 2 juli 19.00u. is er weer de jaarlijkse 
Zomerzangavond in de kerk van Berghuizen. We 
zingen met elkaar een uurtje bekende christelijke 
liederen, begeleid door Jan Buiter op het orgel en 
met medewerking van het ‘Combo’, afgewisseld met 
teksten en gedichten.  Er wordt een collecte gehou-
den voor het project van Kerk in Actie: Duurzame 
landbouw in Noord Kameroen.  
Grote delen van Afrika hebben te lijden onder 
droogte. In Kameroen is de situatie nog redelijk 
goed, maar de boeren hebben wel steun nodig. Als 
werkgroep Kerk in Actie van de gezamenlijke kerken  
Ruinerwold /Berghuizen hebben we ons voor twee 
jaar verbonden aan dit project met een jaarlijks be-
drag van € 1000,-. Deze Sing-In is een mooie manier 
om stil te staan bij de verbondenheid met mensen 
wereldwijd. Het thema van de liederen is: Geloof, 
hoop en liefde.
 
Ds. R. Kloosterziel

Stoffelijke resten 
De zoektocht naar de stoffelijke resten van een 
vermist bemanningslid van een bommenwerper die 
29 december 1943 bij Ruinerwold door de Duitse 
luchtmacht werd neergehaald, heeft geen resultaat 
opgeleverd. Een nieuwe zoektocht in de toekomst 
wordt niet helemaal uitgesloten, maar dan moet na-
der onderzoek wel sterke aanwijzingen opleveren. 
De zoekactie werd uitgevoerd door de Bergings- en 
Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL), 
samen met collega’s van de Genie, de EODD en de 
vliegtuigbergingsdienst van de Koninklijke Lucht-
macht. 
De BIDKL heeft gisteren en vandaag een uitgezet 
gebied tot ongeveer twee meter diepte afgegraven. 
Daar vlakbij is ook nog een strook grond onderzocht 
door metingen te verrichten en de toplaag af te 
graven. Op beide locaties zijn geen stoffelijke resten 
van het vermiste bemanningslid gevonden. 
Er werd gezocht naar de staartschutter sergeant 
Philip John Greenmon. Hij was één van de zeven 
bemanningsleden van de neergehaalde bommen-
werper Halifax II. De overige zes bemanningsleden 
liggen op begraafplaats Blijdenstein in Ruinerwold.

Ruinerwoldse Dorpsquiz
Na bingo en een muzikale invulling op  de woens-
dagavond starten wij dit jaar het zomerfeest van 
Ruinerwold met een 

“Ruinerwoldse Dorpsquiz”

Test onder andere je kennis over de gebeurtenissen 
in Ruinerwold tijdens het afgelopen jaar. De quiz 
gaat niet alleen over gebeurtenissen in Ruinerwold 
maar ook over ander zaken die het afgelopen jaar 
zijn gebeurd.  Wij hebben geprobeerd om een leuke, 
spannende en muzikale quiz voor alle leeftijden 
in elkaar te zetten. We spelen deze quiz in teams 
die bestaan uit maximaal 8 personen. Je mag je 
team alvast aanmelden. Wil je je alvast aanmelden 
dan kan dit door een  email te sturen naar zomer-
feestruinerwold@gmail.com. Uiteraard kan je je 

ook op de avond zelf aanmelden. Lijkt het je leuk 
om samen met bijvoorbeeld een aantal buren, je 
sportteam of met de vriendengroep mee te doen 
dan zien wij jullie woensdag 6 september. Voor de 
winnaars  is een leuke prijs beschikbaar.
De entree voor deze avond is €5,-



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 ” 

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

 ➜  24 juni Buurtver.Oosteinde 9.30 uur Optocht
Buurtver.Oosteinde Ontbinding 
optocht m.m.v. Bart Kiers
Buurtver.Oosteinde 20.00 uur Zeskamp 
onderdelen
Buurtver.Oosteinde 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

 ➜  3 juli Buurtkamer van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  7 - 8  juli Beach volleybaltoernooi
 ➜  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

 ➜  10 juli Buurtkamer van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  14 juli Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜  17 juli Buurtkamer van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

Kerkdiensten  18 juni 2017 
Geref, Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V Rijswijk
15.30 uur ds. L. Sollie
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  25 juni 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. ds. A van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. C.J. Schorer
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur  evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30  uur ds.  E. Meijer
15.30 uur ds.  V Rijswijk



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

06-83212071 •	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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



Kaalheid bij vrouwen 
nog steeds groot taboe
Dag van het Haarwerk bij kapsalon 
Hairtrends

Ongeveer één op de vier vrouwen boven de veertig 
jaar krijgt last van extreme haaruitval. Kaalheid 
bij vrouwen is een groot taboe. Vrouwen (en ook 
mannen) bij wie het haar gaat uitvallen, kunnen te 
maken krijgen met verminderd zelfvertrouwen en 
zelfs psychische problemen. Zij durven zelden over 
hun probleem te praten. Met de ‘Dag van het Haar-
werk’ op donderdag 15 juni willen erkende haar-
werkspecialisten die bij brancheorganisatie ANKO 
zijn aangesloten, het taboe doorbreken. Want er zijn 
oplossingen voor haarverlies, die niet van echt te 
onderscheiden zijn.

Gevoel van schaamte
Pruiken en haarstukken zijn mede dankzij interna-
tionale sterren zoals Rihanna en Kim Kardashian 
tegenwoordig een trendy modeaccessoire. Deze 
acceptatie geldt niet of veel minder wanneer er uit 
noodzaak een haarstuk of pruik wordt gebruikt. 
Bijna een kwart (21 procent) van alle Nederlan-
ders heeft last van blijvende of tijdelijke kaalheid, 
ofwel ruim 3,5 miljoen mensen. “Dat zal dus voor 

de inwoners van Ruinerwold niet heel anders zijn”  
vertelt Gerda Brinkman van Kapsalon Hairtrends in 
Ruinerwold. “Haarverlies is zowel voor mannen als 
vrouwen een probleem, al is het taboe om erover 
te spreken bij vrouwen het grootst. Kaalheid of kale 
plekken in het haar zorgen bij vrouwen vaak voor 
schaamte. Die schaamte weerhoudt hen ervan hulp 
te zoeken en ze weten niet welke mogelijkheden 
er zijn op het gebied van haarwerken. Vooroorde-
len en achterhaalde denkbeelden blijven hierdoor 
bestaan. Met de Dag van het Haarwerk willen wij, 
de erkende ANKO haarwerkspecialisten, hiermee 
definitief afrekenen.”

Amateurs belemmeren goede hulp
Erkende haarwerkspecialisten herken je aan de 
ANKO-certificering. Zij worden meerdere keren per 
jaar bijgeschoold. Bij werk van amateurs kun je zien 
dat iemand een pruik draagt, maar bij haarwerken 
die gemaakt zijn door professionals zie je dat niet. 
“Er zijn helaas redelijk wat amateurs actief in onze 
sector”, vertelt Brinkman. “Daardoor zijn er slechte 
producten op de markt. Bij Kapsalon Hairtrends 
krijg je persoonlijke aandacht en de beste kwaliteit. 
En omdat we erkend zijn door de ANKO heb je ook 
recht op een vergoeding van je zorgverzekeraar. Dat 
is toch mooi meegenomen!”

Meer weten? Kijk op www.dagvanhethaarwerk.nl of 
loop eens binnen bij Kapsalon Hairtrends in Ruiner-
wold.

Het was mij een waar 
genoegen 
Het was mij een waar genoegen
zomaar genieten samen delen
het leven is niet enkel zwoegen

Het was mij een waar genoegen
het kleine geluk bast uit mijn voegen
de tijd kan ons even niets schelen

Het was mij een waar genoegen
zomaar genieten samen delen

© Gerdina 
www.gerdina.nl



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Nu verkoop van verschillende 
soorten: Strooisel (ook voor 
huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

Ruime keus uit verschillende soorten 
potgronden en bemesting voor uw 
tuin.
Compost los gestort en gezakt
Champignonnenmest los gestort

Wij hebben assortiment uitgebreid 
van hondenvoer van jong tot oud. 
Kattenvoer, kippenvoer, konijnenvoer, 
paardenbrok, kattenbakkorrel is ook 
bij ons te verkrijgen.

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



Boerendrokte bij 
Museumboerderij De 
Karstenhoeve
Museumboerderij de Karstenhoeve ging zaterdag 
26 mei 100 jaar terug in de tijd! Het vee weer op stal 
en de geit aan de stik. Het paard in de wei en op de 
pony konden ritjes worden gemaakt.
Het ovenhuis, waar tot voor kort de TIP kantoor zat 
werd weer gebruikt om te koken en bakken. Bruine 
bonen met spek, pannenkoeken en bloedworst 
gingen er ondanks het warme weer prima in. De 
keukenmeiden kregen de wangen steeds roder, 
maar bleven dapper doorgaan met hun werkzaam-
heden. Buiten werden nieuwe rikkepalen gemaakt, 
de kalverschetser kwam langs, de negotieman, de 
petroleumverkoper en ook de veekoper zag dat er 
een stierkalf te koop stond. 
In het voorhuis werden de laatste hand gelegd 
aan de werkzaamheden voor het huwelijk van de 
dochter die met een boer van het Haakswold gaat 
trouwen. Dat dat ook allerlei drokte meebrengt, 
hebben we geweten! De Notaris kwam langs om de 
huwelijkse voorwaarden op te nemen en de domi-
nee kwam niet alleen om de preek door te nemen, 
maar ook om het financiële gedeelte af te handelen.  
En Boer Karsten wilde ook graag een plaats voor in 
de kerk bespreken. 

Opa en Opoe bemoeien zich nog graag even met 
de gang van zaken. Dat de verstandhouding met 
schoondochter niet altijd even goed is was ook 

Verkoop afgeschreven 
boeken in Bibliotheek 
Ruinerwold
 Bibliotheek Ruinerwold heeft weer een heleboel 
boeken afgeschreven om ruimte te maken voor 
nieuwe exemplaren. Daarom worden tijdens de 
hele maand juni afgeschreven boeken verkocht. 
 
Wilt u nog boeken aanschaffen voor uw vakantie? 
Dan is dit uw kans! Wilt u de eerste keus? Kom dan 
in de eerste drie weken van juni naar de Bibliotheek 
u koopt dan boeken voor € 1,- per stuk en zeven 
boeken voor € 5. Durft u af te wachten? 
In de laatste week van juni kunt u een tas vol aan-
schaffen voor € 5. 
 
U kunt voor de boekenverkoop terecht tijdens de 
openingsuren van Bibliotheek Ruinerwold.

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 65 
plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Buddin-
gehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 30 juni 
a.s.. Eventueel kan vervoer geregeld worden. U kunt 
zich opgeven bij:

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

Verhuisd
Annegje Stummel Leuninge
Is verhuisd naar
ZZWD. Jan Wierengaweg
Jan Wierengaweg 139-1
7963CM Ruinen

te merken: het gekibbel was af en toe niet van de 
lucht!
Meer dan 30 vrijwilligers hielpen zaterdag mee om 
Boerendrokte gestalte te geven. Allen gehuld in 
passende kledij,  vrouw Karsten met het oorijzer 
op, de meiden met de dikke rokken aan. Zelfs de 
TBC patiënt met slaapmuts en lang nachthemd was 
geheel in stijl. En dat er heel wat acteertalent bij de 
aanwezige vrijwilligers was hebben we gemerkt! 
De volgende “boerendroktes” vinden plaats op 1 en 
22 juli en 2 september. Van 11.00 uur tot 16.00 uur 
bent u van harte welkom om het allemaal zelf te 
beleven en te zien!
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21 
Ruinerwold.
Informatie: info@karstenhoeve.nl of telefonisch 
0522-481447.

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl  
Coop S.Koetsier&Medewerkers 

E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 17 juni 

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 

Nog meer keuze in 
cadeauartikelen! 

 Vaderdag, 
*bierpakketten 
*fles wijn 
*mandjes 
*specialiteiten 
*kaasplank 
*verspakketten 
*waardebon 
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Bridge uitslagen
Uitslag de 3e zitting van ronde 4 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 29 mei 2017.

Lijn A;
1 R Nijland & J Schuphof 64,22%
2 J de Boer & G Wassing 56,93
3 T ten Heuvel & A Kreulen 53,26
4 J & J Scholte Albers 52,60
5 R v Ommen & M Velthuys 49,48
6 H & R Kuik 48,80
7 J Bennink & L Drost 45,31
8 H Reinders & G Scheper 44,79
9 J Koops & R Morsink 42,93
10 L Krapels & W Flier 41,51

Lijn B;
1 D & M Geel 62,50%
2 A Flier & L Stolte 59,72
3 S Hempen & H Kuijer 56,25
4 M Blaauw & K Scheper 55,56
5 J Inberg & K Tissingh 53,47
6 H & H Hauwlo 38,19
6 R Pijper & A Ridderman 38,19
8 R Lubach & H Turksma 36,11

KIOS bewaard slechtste 
wedstrijd voor het laatst
 De laatste competitieronde stond voor de 
Spekbraanders vanmiddag op het programma. 
Wez Handich was de tegenstander in Rottevalle. 
 
Onder zeer zonnige omstandigheden gepaard 
met een lekker briesje, begonnen beide ploe-
gen aan de wedstrijd. Het was meteen duide-
lijk dat thuisploeg er wel zin in had en dat de 
Ruunerwoldigers alleen met zichzelf al een 
moeilijke wedstrijd kreeg. De eerste 4 schoten 
van Wez Handich waren allemaal raak en zo 
stond de ploeg van Adri Kok, welke dit ook zijn 
laatste wedstrijd is al coach van KIOS, snel met 
4-0 achter. Pas op 5-0 scoorde KIOS zijn eerste 
doelpunt, 5-1. KIOS had moeite met zichzelf en 
verloor vele duels onder de korf. Sputterend 
kwam de Eismann/Ensing equipe vooruit en 
vond enigszins weer wat aansluiting bij 6-4. 
Afstandsschoten van de heren van Wez Handich 
vielen op het einde van de 1ste helft er allemaal 
in en binnen no-time stond KIOS tegen een 10-5 
achterstand te koekeloeren. 
 
Na een kleine opdonder in de rust onder het 
genot van een glas water begon KIOS met wat 
meer peper in de kont aan de tweede helft. Du-
els die het normaliter wint, won het nu ook en 

met een snelle comeback naar 10-8 had KIOS 
weer wat uitzicht op een overwinning. Vanaf 
11-9 begon er een hele lange periode voor KIOS 
zonder score. Aanvallen werden met tempo 
opgezet, maar de afronding was niet best. Echt 
geen 1 bal ging er in. Schoten, kleine kansen, 
vrije ballen alles ging mis. Alsof er een deksel op 
de gekke korf zat. Wez Handich rondde wel re-
delijk af en konden een rush maken van 8 goals, 
19-9. Het was Judith Nijdam die 2 minuten voor 
tijd nog een keer scoorde en dit werd dan ook 
wat sarcastisch gevierd. Maar ja, je moet wat. 
Eindstand 19-10. 
 
Judith Nijdam 3x, Rogier Nijdam 2x, Patrick 
Roelevink, Luco Zantinge, Hilde Tabak, Janneke 
de Lange en Janita Zantinge allen 1x

De buurtkamer
Elke maandagmorgen kan men in de Buddin-
gehof naar de buurtkamer komen tussen half 
10 en half 12. Onder genot van een kopje kof-
fie maken wij een praatje daarna doen wij een 
geheugenspelletje en een activiteit.

Maandag 19 juni doen wij een gezelschapsspel

maandag 26 juni gaan wij naar het Kindcentrum 

maandag 3 juli gaan wij iets creatiefs doen.
Zowel dames als heren zijn welkom. Tot dan!
 
Ina Mannes-Martens tel. 0522-481978



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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

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

 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

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

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

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Een goede verstaander heeft maar een half 
woord nodig maar wie weet zeker dat de an-
deren goede verstaanders zijn? Veel woorden 
hebben  een dubbele betekenis of zelfs meer: 
denk maar aan patroon, schaar, bloem, kater, 
huis, boom en talloze andere woorden die in 
het spraakgebruik verschillen van betekenis. 
Streektaal en tongval kunnen ook nog bijdragen 
tot verkeerd begrip. 

Boerentaaltje
Nog maar kort geleden stapte een vrouw in de 
tram in Amsterdam en vroeg in goed Twents 
aan de conducteur waar ze uit moest stappen 
voor een bepaalde straat. De man begreep haar 
niet en had het lef in zuiver Amsterdams te zeg-
gen: “Da’ weit ik niet, je boeretaoltje verstaon 
ik niet. Je moet eerst maor eens Nederlands 
lere praote!” Blijkbaar verkeerde hij in de veron-
derstelling dat hij zelf goed Nederlands sprak. 
Afgezien van het feit dat het nogal onfatsoenlijk 
is om iemand zo te woord te staan was het ook 
gewoon dom zijn eigen Hooghaarlemmerdijks 
tot standaardtaal te verheffen. Merkwaardig 
is wel dat vooral in Holland, in dit verband het 
westen van Nederland, soms tamelijk laat-
dunkend over taalgebruik met een afwijkende 
tongval wordt gesproken. Er is in kringen van 
taalkundigen geen eensgezindheid waar in ons 
land het zuiverste Nederlands wordt gesproken. 
Haarlem en omgeving gooien in dit verband 
hoge ogen, maar daar moet je toch maar niet 
blind op varen. De vraag is zelfs of er wel ergens 
zuiver Algemeen Beschaafd Nederlands  (ABN) 
wordt gesproken. Het weglaten van de “n” 
aan het eind van woorden, die afschuwelijke 
brouw”r” die gesproken Nederlands een onaan-
gename klank geeft zijn alledaagse voorbeel-
den van slordig taalgebruik. Het is ook opval-
lend dat Vlaams over het algemeen zuiverder 
Nederlands is dan wat we in Den Haag, Utrecht 
of Groot Mokum te horen krijgen.

Import
Moeilijker wordt het vaak wanneer we woor-
den uit andere talen overnemen. Niemand zal 
er vreemd van opkijken wanneer we “sorry” 
of “pardon” zeggen als verontschuldiging, ook 
al is er in de meeste gevallen wel een goed 
Nederlands woord voor beschikbaar. Soms ok 
niet, want wie voor het Duitse “überhaupt” een 
goede vertaling weet kan rekenen op een vet-
leren medaille. Er ijn duizenden woorden die 
in het dagelijkse taalgebruik in het Nederlands 
zijn ingeslopen. De reclame staat er gewoon bol 
van, zo zeer zelfs dat we het niet of nauwelijks 
meer opmerken. Niet te vergeten de woorden-
schat die ons per computer ter beschikking 
wordt gesteld. Het wordt er niet gemakkelijker 
door want vooral ouderen zullen zich die ter-
men niet gauw eigen maken.

Fout
Nog weer een heel ander hoofdstuk is het ge-
bruik van foute woorden en uitdrukkingen. We 
zitten nu eenmaal niet achter de computer of 
de piano, want al begrijpen we wel wat de be-
doeling is, op die manier is het gebruik van het 
toestel praktisch onmogelijk en waarom zeggen 
we niet gewoon ‘‘aan” de piano of de computer. 
“Achter het stuur”  is dan natuurlijk weer wel 
goed. Gekker nog is het als we “windmolens” 
zeggen in plaats van windturbines. Molens zijn 
er om te malen: koffie of  graan, of om er be-
paalde producten mee te maken: papier, hout 
of olie, dan wel om water te verplaatsen. Maar 
elektriciteit wordt opgewekt in turbines en dat 
die door de wind worden aangedreven is nog 
geen reden om een verkeerd woord te gebrui-
ken.

Nou ja, ik zal wel een zeurpiet zijn d at me dit 
hindert !
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN 

Het is toch al zo moeilijk om elkaar te begrijpen: ook al spreek je dezelfde taal, de kans is altijd 
aanwezig dat de anderen – gesprekspartners of toehoorders - niet goed begrijpen wat de spreker 
of schrijver precies bedoelt. Wanneer we dan ook nog slordig zijn met ons taalgebruik hoeft er 
maar dít te gebeuren of de rapen zijn gaar. Dat is natuurlijk beeldspraak, want wat we willen zeg-
gen is dat het punt bereikt is waarop iets verkeerd kan gaan: droogkoken, aanbranden of tot pap 
koken, het is allemaal niet de bedoeling. Wat we willen zeggen ”komt niet over”.omdat de mede-
deling woorden en uitdrukkingen bevat die de ander niet kent of verkeerd begrijpt. Streektaal, 
vaktermen, technische benamingen overgenomen uit een andere taal, de misverstanden liggen 
voor het grijpen.

Slordig



Marcus Koetsier hangt 
schoenen aan de wilgen. 
Met pijn in het hart. (Deel 1/4)
Waar een heel seizoen angstvallig voor werd ge-
vreesd is toch echt werkelijkheid geworden. In zijn 
35e levensjaar heeft Marcus ‘Koetse’ Koetsier beslo-
ten een rijk voetballeven achter zit laten. Doordat 
het een bijzonder mooie en succesvolle periode 
was, zou het zonde zijn niet een laatste keer alles 
op een rijtje te zetten. In de eerste plaats als eerbe-
toon aan de Marcus Koetsier, maar niet in de laatste 
plaats als gebruiksaanwijzing voor aanstormend ta-
lent. Dit is namelijk hoe een succesverhaal van een 
amateurvoetballer er ongeveer uit hoort te zien. 

Om te beginnen gaan we ver terug in de tijd, name-
lijk helemaal naar de start van Koetsiers carrière. In 
het jaar 1989, één jaar en zes dagen na de EK-zege 
in 1988, besluit Marcus een droom werkelijkheid te 
maken. Hoewel de familie Koetsier actief is in de 
muziek, blijkt al gauw dat in Marcus geen nieuwe 
Mozart schuilt. Sterker nog, het is voor de reputatie 
van de familie wellicht beter dat Marcus alle mu-
ziekinstrumenten links laat liggen. Gelukkig blijkt 
Marcus wel aanleg voor sport te hebben, waarna 
voetbal een eenvoudige keuze wordt. Op 1 juli 
schrijft een mini Marcus zich dan ook in bij Vites-
se’63. Waarschijnlijk namen zijn ouders het admini-
stratieve gedeelte op zich, maar hoe dan ook; een 
carrière ging van start. 

Wie op dat moment had voorspeld dat Marcus 28 
jaar later honderden officiële doelpunten op zijn 
naam had staan, was voor gek verklaard. Het hon-
gerige 7-jarige talent begint namelijk op maximale 
afstand verwijderd van het vijandelijke doel. Jawel, 
Marcus begint als doelman. Echter, blijkt het om 
een zeer korte expeditie te gaan, want Marcus be-
seft al snel dat er meer valt te beleven zonder hand-
schoenen aan. Wederom een stap de goede richting 
in. In de jaren die volgen wordt al snel duidelijk dat 
Marcus talent heeft, maar speelt hij vooral op het 
middenveld. Als Marcus in november 1997 debu-
teert in het eerste van Vitesse’63, wordt hij dan ook 
niet gezien als de spits van de toekomst. Vitesse’63 
heeft namelijk één spits en dat is Roelof Westert. 
Verder geen discussie. Zodoende wordt Marcus ‘De 
hoer van het elftal’, zoals hij zelf zijn periode als jon-
kie bij Vitesse omschrijft, en speelt hij vooral op het 
middenveld. Dat hij overal uit de voeten kan resul-
teert erin dat hij als B-junior al een welkome aan-
vulling is voor de eerste selectie. Als A-junior raakt 
Marcus geheel ingeburgerd in de eerste selectie en 
zo voetbalt hij geregeld twee wedstrijden achter el-
kaar. In deze periode starten Jan Albert de Vries en 
Jan Willem Slomp ook hun carrière in het eerste van 

Vitesse’63 en samen staat het trio binnen het elftal 
bekend als ‘de F-ies’. 

Het worden lange zaterdagen en de combinatie 
van plezier, vermoeidheid, veel pils en weinig eten 
zorgt ervoor dat een wedstrijddag niet in de koude 
kleren gaat zitten. Na vijf helften voetbal komt het 
geregeld voor dat de afsluitende helft (de Derde) 
het laatste beetje energie opeist en dat de weg naar 
huis dan ineens heel lang blijkt. Helaas is er op de 
terugweg nergens een tussenstation, waardoor Mar-
cus op de  Dijkmansweg geregeld ‘De Man met de 
Hamer’ tegenkomt. Gelukkig biedt dit vreedzame 
stukje landelijke pracht alle luxe voor de uitgeputte 
reiziger, waar Marcus af en toe dankbaar gebruik 
van maakt. Vertrouwend op de willekeurige voorbij-
ganger neemt de jongeling wel eens zijn verdiende 
portie avondrust in de berm, waar hij de gewel-
dige zaterdag nog eens in dromenland herbeleeft. 
Ook sportief boekt Marcus al direct resultaat in de 
senioren, want in 1998 promoveert Vitesse’63 via 
de nacompetitie naar de Vierde Klasse. Het eerste 
grote persoonlijke succes is tevens een feit, want in 
de beslissende thuiswedstrijd van de tweeluik tegen 
ENS maakt de tiener zelfs het winnende doelpunt.

Kleine jongens werden langzamerhand iets groter 
en daarmee groeit de rol van Marcus in het eerste 
elftal van Vitesse’63. Doordat het talent nog jong en 
grillig is, moet Koetsier zo nu en dan op de reserve-
bank plaatsnemen. Dat hij als invaller van waarde 
kan zijn bewijst hij in het seizoen 2001-2002 middels 
een opmerkelijke invalbeurt. De tegenstander heet 
Borger en de hoofdtrainer Jan Bernhard Zwiers. 
Laatstgenoemde laat Marcus in de tweede helft 
invallen. Wanneer een invaller scoort heeft hij het 
vaak al prima gedaan, maar Koetsier jast in één 
helft vijf ballen tegen het net. Een grandioos optre-
den, wat de jongeling zelf maar al te goed beseft. 
Zwiers begrijpt dat hij het talent met beide benen 
op de grond moet houden en vertelt de krant dan 
ook dat Marcus zich af en toe in een circus lijkt te 
wanen. Hij probeert tegenstanders te poorten, nam 
al eens een penalty achter het standbeen (!) en ver-
toont meer van soortgelijke fratsen. Tevens schijnt 
hij in deze periode zijn ring te kussen na een doel-
punt. Waar deze laatste traditie overigens prima 
redenen kan hebben, werkt eerdergenoemd gedrag 
toch wel op de zenuwen van Zwiers. Desalniettemin 
herkent de trainer ongetwijfeld in de kwaliteiten 
in Koetsier en week later verschijnt er dan ook een 
krantenartikel in de Stentor met als titel: ‘Marcus 
Koetsier: Circusartiest en goaltjesdief’. Het wordt 
weer een succesjaar, want Vitesse’63 wordt kam-
pioen van de Vierde Klasse en promoveert zodoen-
de naar de Derde Klasse.

Volgende keer het vervolg.



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Steeds meer uitspraken en gezegden raken in onbruik. Wie kent b.v. nog het gezegde: “De huik naar de wind 
laten hangen”, oftewel met iedere wind meewaaien? Toen de grasmaaier van mijn zoon onlangs een akelig 
geluid maakte en er mee ophield, zei ik: Zo, die is naar de kraaienmars.

“Opa wat is de kraaienmars?” Mijn kleinzoon keek me 
vragend aan. Nou jongen, dan kom je om zes uur ‘s 
morgens maar eens bij ons kijken, om die tijd marche-
ren de kraaien meestal bij ons over het dak. 
Wij dachten altijd dat met name Ruinerwold onder 
een plaag van deze zwarte krijsbeesten leed, nou hier 
barst het er ook van.
In onze slaapkamer hebben we geen plafond. Liggend 
in bed kijken we tegen de hoge nok van ons dak. Als er 
aan de andere kant vogels lopen kunnen we dat heel 
duidelijk horen. Als ze daarbij ook nog eens hun lang-
gerekt en naargeestig geschreeuw “kráááá kráááá” 
aanheffen, kun je verder slapen wel vergeten. Maar 
wat wil je? Probeer ze om die tijd maar eens van je 
dak af te krijgen.
Onlangs maakte ik voor mijn eega een nieuw vogelhuis; 
kwam goed uit, had ik tevens een verjaardagscadeau 
voor haar. Het oude exemplaar, ooit nog in Ruinerwold 
gemaakt, stond op instorten, die was dus bijna naar 
de kraaienmars. Om te voorkomen dat schrokkerige 
eksters en kraaien de broodkruimels voor de neus van 
meesjes en musjes zouden wegroven, maakte ik met 
geplastificeerd grof gaas voor hen de toegang definitief 

onmogelijk. Niet dus: al fladderend en de gekste capri-
olen makend wisten ze toch hun snavels vol te krijgen 
en vlogen ze opnieuw af en aan.
Dan, een paar dagen later, hoor ik een vreselijk gekrijs 
en zie een ekster verschrikt wegvliegen. Vraag me niet 
waar hij vandaan kwam, maar onder het vogelhuis 
lag een levensechte kraai. Ik zag al gauw dat hij in 
stervensnood verkeerde. Tja dat vind je dan toch wel 
weer een zielig gezicht. Heel snel was het met het dier 
afgelopen.
Kort daarop opnieuw een heftig geschreeuw en een 
verschrikt opvliegen, nu van een collega kraai. Nog 
wat later was de lucht boven onze tuin omgetoverd in 
een grote zwarte wolk van krijsende kraaien. Ik dacht 
even dat ze een aanval beraamden. Na een half uur 
werd het muisstil en geloof het of niet, ik heb sinds-
dien geen kraai of ekster meer in onze tuin gezien.
Mijn kleinzoon weet inmiddels dat als iets onherstel-
baar defect is, het “naar de kraaienmars” is, net als 
met die dooie kraai dus.

Franklin van Den Dool

Kraaienmars

Weekend vol feest in 
Oosteinde
Over enkele weken organiseert Buurtvereniging Oost-
einde voor de 66e keer het zomerfeest in Oosteinde. 
Van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni is er een 
afwisselend programma met voor elk wat wils. De 
vrijdag staat overdag in het teken van de schoolkin-
deren met ’s ochtends spelletjes voor de kinderen 
onder leiding van Frank Wagter. Het thema is “Su-
perhelden”. Aansluitend is het pannenkoekenfeest. 
’s Middags kunnen de kinderen hun talent laten zien 
tijdens de kinderplaybackshow. Op vrijdagavond 
gaan we beginnen met een mega gezellige bingo met 
geweldige prijzen. De avond wordt afgesloten door 
Barcode die vorig jaar bewezen heeft er een grandi-
oos feest van te kunnen maken.
Traditiegetrouw start de zaterdagochtend met een 
feestelijke optocht van versierde wagens en indivi-
duelen. Na de prijsuitreiking is er dit jaar een kinder-
disco in de tent m.m.v. DJ Bart Kiers.

De zaterdagavond begint met bubbel voetbal als 
onderdeel van de zeskamp. Daarna gaat het dak eraf 
met Melrose! Al jaren een topformatie. Muzikanten 
die tot het uiterste gaan om elk optreden tot een 
onvergetelijke happening te maken. Het bestuur is 
blij dat het deze band heeft weten vast te leggen en 
verwacht een volle 
tent.
Zondagmiddag 
begint met de 
zeskamp. Na dit 
sportieve gebeu-
ren wordt het feest 
afgesloten met feest 
DJ Roelof. Deze DJ 
is sinds 2015 de huis 
DJ van Buurtver-
eniging Oosteinde 
en staat garant 
voor een gezellig en 
swingend spektakel! 
Gedurende het hele 
feest is er kermis.


