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Volgend nummer 
verschijnt 

26 juni
Kopij inleveren voor vrijdag 21 juni 12.00 uur

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

Afscheid van Blijdenstein30
j u n i

Op 30 juni om 10.00 uur neem ik afscheid van de 
Hervormde gemeente te Ruinerwold.
Negen jaar geleden streken Harmke en ik neer in de 
pastorie van Blijdenstein. In het begin verbaasden 
we ons elke dag over deze bijzondere plek en nog 
steeds leeft dat gevoel van de eerste kennismaking 
met de Bartholomeüskerk en de Twaalf Apostelen-
boom, maar ook de pastorie zelf, die de eeuwen 
door de predikanten heeft gehuisvest. Ik had als ge-
boren Meppeler nooit kunnen denken hoe bijzonder 
het hier is. ’s Zomers hoorden we vaak wandelaars, 
die over het paadje langs de woning liepen, zeggen: 
“Kijk, hier woont de dominee!”. 
Nu gaan we verhuizen. De jaren zijn snel voorbij ge-
gaan. Ruinerwold is ons thuis geweest en ik voelde 
mij ook echt de ‘dorpsdominee’. Met veel mensen 
heb ik lief en leed even mogen delen: bij ziekte en 
zorgen, begrafenissen en crematies, maar ook bij 
geboortes, huwelijken en jubilea. 
Het dorp (en daar hoort Oosteinde en de omlig-
gende gebieden vanzelfsprekend bij) heeft veel te 
bieden, zoals de feestweek, de Oldtimer-dag, de 
sport en de muziek, de Buddingehof, de Drentse 
Koe, Karstenhoeve en ’t Vonder. Zoveel mogelijk 
probeerde ik door mijn aanwezigheid bij activitei-
ten duidelijk te maken dat de kerk met het dorp 
verbonden is. 
Met plezier speelde ik bij de Boerendrokte en deed 
mee aan de optocht, of het driedaagse fietsrondje, 
dirigeerde Maestro van Sempre Sereno, was ik te 
gast bij UDI en Thomasvaer en Pieternel. Ik was 
voorzitter van uitvaartvereniging Memento Mori en 
er was nog heel veel meer waar mij de tijd helaas 
voor ontbrak. Het stond meestal te lezen in de co-
lumn in Da’s Mooi (nu de Wolder Courant).
Maar het belangrijkst waren voor mij toch de con-
tacten met de mensen; gewoon rondfietsen en links 
en rechts een praatje maken, of even aanbellen 

voor een bezoekje. Daarom wil ik u hartelijk danken 
voor de manier waarop u Harmke en mij hebt ont-
vangen. We gaan de eerste week van juli naar het 
Stift in Twente, want ik word predikant in Weerselo 
(40%) en Ootmarsum (60%).
In afwachting van een nieuwe predikant wens ik u 
alle goeds en hoop dat u de kerk van Blijdenstein 
zult blijven beschouwen als het huis van een goede 
Vriend en dat u af en toe eens op bezoek komt om 
uw verhaal te doen of naar zijn verhaal te luisteren.
Ds. Roelof Kloosterziel

Bedankt
Beste dorpsgenoten, namens de collectanten en 
medeorganisatoren van het Longfonds wil ik u be-
danken voor uw financiële bijdrage in de collecte-
bus. Dankzij uw gift hebben we opnieuw een record- 
bedrag weten op te halen. In de wijken Ruinerwold, 
Broekhuizen, Berghuizen, Weerwille en Oosteinde is 
in totaal een bedrag van €2108,07 opgehaald.
Volgend jaar is de collecte week van 10-16 mei 
(2020). We hopen dan wederom een record te vesti-
gen.
Ondanks de vele trouwe vrijwilligers, kunnen we 
altijd nieuwe collectanten gebruiken. Hebt u een 
paar uurtjes tijd, meldt u dan aan als collectant via 
@Longfonds.nl of via mij: 0522-244525.
Met vriendelijke groet,  Uw coördinator van het 
Longfonds,  Chilaine Jonkers- de Leeuw



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 16 juni 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M.P.C. Lourens
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange 
11.00 uur in Meppel
15.30 uur ds. Van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. Kooistra

Kerkdiensten 23 juni 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. E. van Veen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. De Haan
16.30 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra

 ➜  14 juni Zomerklaverjassen, 20.00 uur  
de Kastelein

 ➜  15 juni OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier 

 ➜  15 juni Springwedstrijd paarden,  
manege Ruinerwold

 ➜  15 juni Zomerconcert Meppeler Kamerkoor 
Cigale en Sinje Kiel,20.00 uur  
Kerk Blijdenstein

 ➜  16 juni KIOS – NIC 1, 14.30 uur sportpark
 ➜  22 juni Excursie Tuinkring, vertrek 9.30 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  23 juni Open dag Kruidenbedrijf Blauwe 

Huis, vanaf 10.00 uur 
 ➜  23 juni Formule 1 lunch, 13.00 uur de 

Kastelein
 ➜  23 juni Clubdag VVR, 13.00 uur Sportpark
 ➜  24 juni MTB streetrace Ruinerwold, 18.00  

café Centraal
 ➜  28 juni Zomerklaverjassen, 20.00 uur de 

Kastelein
 ➜  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

 ➜  8 juli Openluchtconcert Malletband 
Sempre Sereno, 19.30 uur Perenhof

 ➜  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

 ➜  27 juli Open Boerderijendag van  
10.00 – 16.00 uur

 ➜  5-7augustus Fiets3daagse
 ➜  17 augustus Oldtimerdag Ruinerwold
 ➜  23 augustus Dressuurwedstrijd paarden,  

manege Ruinerwold
 ➜  24 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  25 augustus Picknick in de speeltuin



Ruzie in de familie?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een 
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

* 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



Kios verliest van Dos
Zaterdagmiddag moest Kios 1 in Westbroek aantreden 
tegen Dos 1. Kios begon scherp aan de wedstrijd en had 
al snel een 1-4 voorsprong staan tegen de nummer 2 van 
de competitie. Dos ging fysieker de duels in en hier had 
Kios moeite mee. Het scorend vermogen liep terug en de 
voorsprong verdween in een 10-8 ruststand. 
In de tweede helft kon Kios geen potten meer breken. 
Het zag Dos uitlopen naar 16-10 en uiteindelijk verloor 
het met 22-14.  
Scores: Ramon Karsten 3x, Ernst Kuik 3x, Janneke de 
Lange 3x, Marlissa Noord 1x, Martijn Ziel 2x, Patrick 
Roelevink 2x

Zomerconcert  
“Dromen en Nacht” 
Meppeler Kamerkoor Cigale en sopraan Sinje Kiel 
Het Meppeler Kamerkoor Cigale en sopraan Sinje Kiel 
voeren samen op zaterdagavond 15 juni 2019 een zo-
merconcert uit in de PKN kerk te Blijdenstein. 
“Eén week voor de kortste nacht wordt er gezongen over 
lange nachten, slaap en dromen. Het varieert van rustige 
slaapliedjes, de onrust die je kan overvallen in de nacht, 
gedachten of gevoelens die je kunnen plagen voor je in 
slaap valt, tot onverwachte zaken die in je dromen ver-
schijnen. Of laat je hypnotiseren door de slang uit jungle-
book…” Dit thema zal o.a. worden uitgevoerd in werken 
van Whitacre, Purcell, Bach en Brahms met medewerking 
van David van Ooijen op luit, theorbe en gitaar. 
PKN kerk, Blijdenstein 3 Ruinerwold, zaterdag 15 juni. 
Aanvangstijd 20.00 uur.  
Entreeprijs € 15,—. Voorverkoop € 12,50 bij Riemer Barth 
Boekhandel te Meppel en meppelerkamerkoor@gmail.com 
Het Meppeler  Kamerkoor Cigale staat onder leiding van 
dirigent Marion Bluthard. 
Met dank aan het Culuurplatform Meppel. 

KIOS verliest strijd om 
directe handhaving
Zaterdagmiddag moest KIOS het opnemen tegen hek-
kensluiter Antilopen in Leusden. Onder warme omstan-
digheden was dit DE kans voor de Spekbraanders om 
zich veilig te spelen in de Overgangsklasse. Maar, dan 
moest er wel gewonnen worden.
KIOS startte furieus en had binnen enkele minuten via 2 
maal Janita Zantinge en 1 maal Ernst Kuik een 0-3 voor-
sprong te pakken. Antilopen herpakte zich en trok de 
stand gelijk. Met 3-4 tussenstand namen beide ploegen 
een time-out en hierin veranderde de thuisploeg van 
tactiek. Het ging achterverdedigena op de eerste bal en 
hiermee het spel vertragen. Dit resulteerde in een 6-5 
voorsprong, maar KIOS vocht zich wel weer terug in het 
spel en bleef telkens aanhaken. Tot een 7-7 ruststand.
In de tweede helft probeerde KIOS met man en macht 
tempo te houden in hun aanvallen, maar de verdedi-
gende tactiek van Antilopen wierp zijn vruchten af en het 
rendement van KIOS, is de afgelopen wedstrijden al niet 
zo hoog, nam steeds meer af. Opgelegde kansen, straf-
worpen, vrije ballen het wilde er allemaal maar niet in. 
Antilopen had het betere van het spel en bouwde via 8-8, 
11-11 naar een 15-12 voorsprong met nog 10 minuten 
te spelen. KIOS wisselde veel met schutters als Jurgen 
Lucas en Iris v.d. Belt, maar het mocht helaas niet baten. 
KIOS verliest deze wedstrijd en de kans om directe hand-
having met 16-14. 
Er is nog een mogelijkheid om degradatie of een beslis-
singswedstrijd te voorkomen, maar daarvoor is het wel 
afhankelijk van de resultaten van Antilopen en HKV. De 
laatste bekleedt nu de onderste positie en Antilopen en 
KIOS delen de een-na-laatste plek. Echter, is het onderling 
resultaat in het voordeel van Antilopen. Over 2 weken tegen 
NIC thuis in Ruinerwold kan het nog, maar moet het eerst 
afwachten wat Antilopen doet. We gaan het meemaken.
Scores: Janita Zantinge 4x, Ernst Kuik 3x, Martijn Ziel, 
Janneke de Lange Daniek v.d. Wal allen 2x, Marlissa 
Noord 1x

Tuinkring Ruinerwold 
bezoek Bloem en oogst
Het is de bedoeling om op 22 juni 2019 een bezoek te 
brengen aan de kleinschalig duurzaam beteelde akker 
van “Bloem en oogst in Wapserveen. We worden daar 
ontvangen en onder het genot van een kopje koffie of 
thee met iets lekkers krijgen wij uitleg over het bedrijf.
Er is de mogelijkheid om zelf een boeket te plukken (de 
kosten hiervan bepaald u zelf). 
We vertrekken om 9.30 uur achter Uitgaanscentrum de 
Klok, de kosten van dit uitje zijn € 2,50.  
Opgeven kan via: tmaat@gmail.com tot 14 juni max. 
aantal deelnemer is 10 pers. (graag bij aanmelding ver-
melden of u beschikt over vervoer en hoeveel mensen u 
eventueel mee kunt nemen).

#Doeslief, #doesnormaal
Ik droom van meer, veel meer
#doeslief, #doesnormaal
respect voor elkaar en weer

Droom ik van meer, veel meer
naar elkaar omzien, een ommekeer
samen maken wij het waar

Ik droom van meer, veel meer
#doeslief, #doesnormaal

© 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! 

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.

‘

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG,  TREFZEKER 

EN VOORDELIG

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



Ruinerwold gaat 
nacompetitie in na 
verlies in Dalen
Een lastig karwei zou het hoe dan ook worden. Ruiner-
wold moest zondag winnen in Dalen en de concurrentie 
moest flink punten laten liggen. Alleen dan kon Ruiner-
wold zich nog rechtstreeks handhaven. Ook voor Dalen 
waren de belangen groot, het moest winnen om verzekerd 
te zijn van een plek in de nacompetitie voor promotie. 

In de eerste helft deden beide ploegen weinig voor 
elkaar onder. Dalen voetbalde iets gemakkelijker, maar 
Ruinerwold kreeg enkele goede kansen. In de 43e en 44e 
minuut hadden respectievelijk Hogenhorst en Loof de 
score kunnen openen, maar beide faalden voor doel-
man Braam. Met een 0-0 stand de rust ingaan zou voor 
Ruinerwold prima zijn geweest, maar Dalen kwam toch 
op voorsprong. Venhorst ontdeed zich in de zestien van 
Heins en bleef heel rustig oog in oog met Knol: 1-0. 

De tweede helft was amper van start of Dalen breidde 
haar voorsprong uit. Venhorst liep opnieuw slim vrij 
en kopte na een voorzet van Schuiling de 2-0 tegen de 
touwen. De ruime marge zorgde voor meer rust in het 
spel van Dalen, waardoor het beter ging combineren. 
Ruinerwold probeerde nog wat te forceren, maar werd 
niet echt gevaarlijk. Doordat er ruimte ontstond in de 
Ruinerwoldse defensie kreeg Dalen de nodige kansen. 
Tien minuten voor tijd maakte Brand er 3-0 van en in de 
laatste minuut schoot Schuiling een vrije trap fraai bin-
nen. Daarmee besloot hij de eindstand op 4-0.

Doordat Ruinen en Twedo wonnen, eindigt Ruinerwold 
op de 13e plaats. Aankomende zondag speelt Ruiner-
wold in de halve finale van de nacompetitie thuis tegen 
PJC. De club uit Nieuw-Pekela is 5e geworden in 4E. Wint 
Ruinerwold, dan speelt het de zondag daarna tegen 
Musselkanaal, op neutraal terrein. De winnaar van dat 
duel blijft in de derde klasse. De verliezer komt in een 
nieuwe halve finale terecht. Klinkt allemaal best inge-
wikkeld, maar u kunt het hier rustig teruglezen:  
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19165/noord-
schema-nacompetitie-1819-standaard-zondag 

plaatsen voor de finale tegen Musselkanaal, waarin voor 
een plek in de derde klasse wordt gespeeld.

Waar werd verwacht dat PJC zich zou ingraven, ging 
de ploeg uit Nieuwe Pekela met lef van start. Het zette 
druk vooruit en zorgde voor het eerste gevaar. Het druk 
vooruit zetten was prima bedacht, alleen de achterste 
linie van PJC dacht er schijnbaar anders over. Deze liep 
namelijk vooral achteruit, waardoor er al snel heel veel 
ruimte op het middenveld ontstond. Het duurde dan ook 
niet lang voordat Ruinerwold hiervan profiteerde. Na 10 
minuten spelen soleerde Koetsier langs enkele verde-
digers en behield het overzicht. Hij gaf de bal mee aan 
Sem Hogenhorst, die de bal langs Walters schoof: 1-0.

PJC was amper van de schrik bekomen of de 2-0 lag al in 
het net. Een scherpe corner van Loof werd van dichtbij 
raak gekopt door Brinkman. Ruinerwold besloot om nog 
binnen het half uur aan alle illusies van PJC een einde te 
maken. Jansen speelde na een goede actie Brand vrij, 
die vervolgens Walters kansloos liet: 3-0. Met deze score 
gingen beide ploegen aan de thee. 

In de tweede helft hetzelfde recept. Ruinerwold bleek 
simpelweg een maatje te groot voor PJC en kreeg al 
direct flinke kansen. Koetsier en Loof wisten de bal niet 
tegen de touwen te krijgen, maar na 70 minuten spelen 
was het toch raak. Invaller Jacco Huisman schatte een 
diepe bal van Knol op waarde en schoot beheerst de 4-0 
binnen. Vlak na deze treffer viel ook de 5-0, doordat De 
Boer een afgeslagen bal fraai op de pantoffel nam. Tus-
sendoor werd PJC af en toe gevaarlijk, maar de scherpte 
ontbrak bij de gasten. Het slotwoord was opnieuw voor 
Huisman, die in twee instanties een voorzet binnen-
schoot en de eindstand op 6-0 bepaalde.

Een sterke overwinning van Ruinerwold, dat met de juis-
te vorm naar aankomende zondag kan toewerken. Op 
een nog nader te bepalen sportpark zal Ruinerwold dan 
tegen Musselkanaal spelen, waar het dit seizoen al twee 
keer van won. Wint Ruinerwold, dan is het verzekerd van 
een volgend seizoen in de derde klasse. Bij verlies gaat 
Ruinerwold de herkansingsronde in. 

Ruinerwold plaatst zich 
overtuigend voor finale 
nacompetitie
Op de warmste 2 juni ooit gemeten nam Ruinerwold het 
zondag in eigen huis op tegen PJC. De winnaar zou zich 

‘Spekbraandertjes 
tweede in Bekerfinale 
KNVB-district Noord’
Sportpark Woltingeslag te Zuidwolde was zaterdag 
1 juni hét voetbalmiddelpunt van de drie noordelijke 
provincies; alle bekerfinales van het KNVB-district Noord 
werden hier in onder een stralende zon gespeeld, waar-
onder Ruinerwold Jo9-1. De verwachtingen waren hoog-
gespannen, gezien hun prestaties het afgelopen seizoen. 



Kampioen in de zaal, overtuigend kampioen op het veld, 
zou de beker mee gaan naar Ruinerwold?

De finale bestond uit een halve competitie tegen Noord-
scheschut, QVC (Stavoren), en Grijpskerk. In de eerste 
wedstrijd tegen Noordscheschut begonnen de Spek-
braandertjes voortvarend. Na een aftastende eerste helft 
stond het begin 2e helft met 3-0 voor. Noordscheschut 
bleef druk houden en kreeg ook de nodige kansen. Waar 
deze er in de eerste helft niet in gingen, gingen ze er nu 
wel in. Ruinerwold wist het tij niet te keren en in de slot-
fase werd het alsnog 3-3.

Vol goede moed werd er aan de tweede wedstrijd begon-
nen. QVC speelt hoofdklasse, dus bij voorbaat lastige 
pot. Maar ook hier werd er voortvarend gespeeld en al 
snel stond Ruinerwold op voorsprong. Na een tegengoal 
wist Ruinerwold weer te scoren. Ruinerwold moest de 
tweede helft vol aan de bak, maar moest ondanks hard 
werken een tegengoal incasseren en in de slotminuut 
wederom, 2-3. Gedesillusioneerd kwamen de spelers 
van het veld; zo dicht bij, maar op waarde geklopt... Ach-
teraf was dit een puike prestatie, QVC speelde de andere 
tegenstanders van de mat met overtuigende cijfers.
In de aanloop naar de laatste wedstrijd tegen Grijpskerk 
werden de spelers onder toeziend oog van de vele mee-
gereisde ouders, opa’s en oma’s en overige supporters 
mentaal weer opgepept om er weer vol voor te gaan. 
De druk was er af, ondertussen gewend aan de warmte 
en de drukte om het veld heen, konden ze eindelijk hun 
‘eigen’ spel spelen, wat resulteerde in een 5-2 winst en 
uiteindelijk de tweede plaats in de strijd om de beker.

Gelijk na het uitstekend georganiseerde toernooi door 
JVZ vond de huldiging plaats. Met een prachtige medail-
le om de nek zette de bus koers richting Ruinerwold om 
daar het feestje verder voort te zetten bij Cafetaria Van 
Spil. Onder het genot van een hapje en een sapje werd 
het seizoen goed afgesloten.

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 4e zitting van ronde 4 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 3 juni 2019.

Lijn A;
1 J & J Scholte Albers 80,26%
2 L Krapels & J Mansier 69,19
3 H Reinders & G Scheper 56,88
4 O Hobma & J Vedder 52,50
5 J Klomp & L Veen 47,50
6 J Bennink & L Drost 45,19
7 M Blaauw & K Scheper 41,44
8 H & H Hauwlo 40,44

9 R v Ommen & J Schuphof 36,84
10 G Lensen & L Tissingh 30,63

Lijn B;
1 R Hegeman & A Ridderman 65,00%
2 H & R Kuik 63,13
3 J Inberg & K Tissingh 57,50
4 S & J Willijns 53,75
5 A Flier & L Stolte 50,63
6 D & M Geel 49,38
7 R Knippels & R Pijper 47,50
8 T ten Heuvel & A Kreulen 43,13
9 J Koops & R Morsink 36,88
10 M Vedder & H Toet 33,13

Eindstand Periode 4

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 64,38% 
2  J & J Scholte Albers 59,37
3 J de Boer & G Wassing 59,06
4 R v Ommen & M Velthuys 53,78
5 H Reinders & G Scheper 53,24
6 O Hobma & J Vedder 51,28
7 R Nijland & J Schuphof 49,22
8 H Middelveldt & H Tissingh 48,75
9 J Bennink & L Drost 47,70
10 M Blaauw & K Scheper 46,26
11 G Lensen & L Tissingh 43,91
12 J Klomp & L Veen 43,85
13 I & L vd Molen 42,52
14 H & H Hauwlo 38,09 
De nr’s 12, 13 en 14 gaan naar lijn B. 

Lijn B;
1 E v’t Rood & E Wienen 57,81% 
2 R Hegeman & A Ridderman 55,78
3 H & R Kuik 54,32
4 R Knippels & R Pijper 52,89
5 D & M Geel 50,19
6 L Boerhof & M Brals 49,77
7 A Flier & L Stolte 48,88
8 S & J Willijns 48,17
9 R Kleene & J de Vries 47,66
10 T ten Heuvel & A Kreulen 47,38
11 M Vedder & H Toet 44,81
12 J Koops & R Morsink 44,63
13 J Inberg & K Tissing 44,44
14 H & P Bennink 33,75
14 S Hempem & H Kuijer 33,75
De nr’s 1, 2 en 3 gaan naar lijn A.   



VLINDERMAN 
GINDERMAN Niksen om niks

Een enkele keer krijg ik wel eens een reactie van een lezer. Maar soms ook vraag ik me daar bij af: Wat moet ik, 
of kan ik ermee.  
“Beste meneer Franklin: Je kunt zo gek geen onderwerp noemen, of u weet er wel iets over te schrijven. Zou u ook 
iets kunnen schrijven dat nérgens overgaat, over niks dus?” Hallo zeg, wat moet ik daar mee? 

Nu treft het dat ik deze keer even helemaal geen onderwerp 
of thema voor een stukje voor Op ‘t Wold heb en dát terwijl 
de inleverdatum voor kopij al aardig nadert. Sietze, Anna en 
Margriet, ze hebben het me al vaker laten weten: “Er wordt 
op je bijdrage gerekend”. Ja ja, ha ha, vrijwilligerswerk; vrij-
willig maar niet vrijblijvend. 
Niks! Ik heb niks, dus het schrijven over “niks” zou nú kun-
nen beginnen. Ga daar maar eens even voor zitten, da’s echt 
niet niks!
‘t Is een ongebruikelijke plek, maar dat kon me nu effe niks 
schelen. Voor ons huis, in de luwte van de garage en de zijge-
vel, zat ik heerlijk uit de wind en lekker in het zonnetje. Effe 
helemaal niks. Ze bekijken het maar in Ruinerwold. Drukken 
ze maar een half lege pagina af. Kunnen ze er onder zetten: 
“Hij had nu eens effe niks” en “Groeten uit Overasselt!”
Schuin tegenover me zie ik opa’s en oma’s met kleinkinderen 
in de buurtspeeltuin: hadden zeker ook niks beters te doen. 
Een bestelauto komt in de zijstraat een bestelling afleveren: 
noem dat maar niks. Buurvrouw sjokt achter haar rollator 
langzaam voorbij en roept me toe: “Zo, jij hebt zeker niks 

te doen?”. Ik liet haar maar. Ze moest eens weten hoe mijn 
hersens intussen maalden om niks. 
Niks leidt tot niks. Jawel, ik liet me even helemaal gaan, het 
kon me effe helemaal niks meer schelen, ik ging compleet 
onder zeil. Plots schrok ik wakker. De postbode fietste langs 
en wierp een enveloppe op mijn buik: “Heb jij niks anders te 
doen dan hier achterover te gaan liggen snurken?” Waarop 
ik met een geeuw antwoordde: Dat gaat jou effe niks aan. In 
mijn hand hield ik een brief en de afzender was tante Ans. Hé 
wat leuk: dan kan ik Anna en Margriet van de redactie wel-
licht laten weten dat het niet bij niks blijft, dat ik de volgende 
keer wellicht wél iets heb om over te schrijven. Maar laat ik 
niet te hard van stapel lopen, eerst de brief maar eens lezen, 
stel dat er niks bijzonders in staat.
Niksen om over niks te schrijven. Wellicht heb ik er een ze-
kere kritische lezer toch een dienst mee bewezen. Welgeteld 
23 X niks in één stukje voor Op ‘t Wold, noem dat maar niks.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool


