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Open Boerderijendag Ruinerwold
In Ruinerwold wordt zaterdag 27 juli voor 30 ste 
keer de open boerderijendag georganiseerd.
Er kan net als andere jaren weer gestart worden bij 
museumboerderij De Karstenhoeve.

Dus kan men meteen beginnen met het opsnuiven 
van de nostalgie van het boerenleven van toen.
Het volgende bedrijf is van de fam. Westenbrink, 
Hees 5 in Ruinen hier geen nostalgie maar een he-
dendaags melkveebedrijf indertijd verplaatst in het 
kader van de ruilverkaveling.

We vervolgen onze zeer afwisselende goed bepijlde 
route richting de Schaapskooi van Ruinen maar we 
laten het dorp Ruinen letterlijk links liggen en gaan 
via de Oude Benderseweg, langs het zwembad van 
Ruinen, naar Schaapskooi.
In 2017 is er een nieuwe kooi gebouwd en is de 
oude kooi daterend uit 1949 geheel gerenoveerd.
De kudde zal speciaal voor de boerderijendag in de 
buurt verblijven.

Terug naar de Benderse en via het Molenpad langs 
molen De Zaandplatte naar het volgend bedrijf 
Gebr. Horlings aan de Westerstraat in Ruinen, hier 
zijn Belgische Witblauwen te bewonderen.
Dit een imposant vleesvee ras, vermeldingswaard 
is de Horlings met de fokkerij van dit ras tot de top 
van Nederland behoren.

Via Geuzinge naar de Ruinerdijk en vervolgens 
richting Dr. Larijweg om in Oosteinde rechtsaf naar 
de fam. Linthorst aan de Hesselterweg te gaan zij 
wonen hier bijna drie en een half jaar en zijn hier ge-
komen middels een bedrijfsverplaatsing vanuit het 
Twentse Albergen.

Volgend nummer 
verschijnt 
7 augustus

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

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Hier worden de koeien gemolken met een GEA 
mono box melkrobot.
Het laatste deel van de route leidt ons over de  
Hardenweg en het Schultepad weer terug naar  
Museumboerderij De Karstenhoeve.

Voor wie niet op de fiets wil of kan is er een alterna-
tieve autoroute. 
Op de bedrijven zijn allerlei toelevering bedrijven 
aanwezig en er zal, al dan niet tegen betaling ge-
zorgd worden voor de inwendige mens.

Tegen betaling van slechts € 1.—is een programma-
boekje verkrijgbaar.

Komkommertijd
Komkommer door de verse sla
en weinig nieuws te melden
oude koeien, politiek reces, geen blabla

Komkommer door de verse sla
en naast een bloemkool in de groentela
de ‘Tour’rijders zijn weer helden

Komkommer door de verse sla
en weinig nieuws te melden

© Gerdina, www.gerdina.nl



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 28 juli 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
16.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Wiegman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. A.M.vd Wetering

Kerkdiensten 4 augustus 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. C.A.D. vd Meulen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. G. Brandorff
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P. de Haan
16.30 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. G. Naber

 ➜ 25 juli Roggemaaien, 11.00 uur 
Museumboerderij de Karstenhoeve

 ➜ 26 juli Zomerklaverjassen, 20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ 27 juli OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 27 juli Open Boerderijendag van  
10.00 – 16.00 uur

 ➜ 5-6-7 augustus Fiets3daagse
 ➜ 9 augustus Zomerklaverjassen, 20.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 17 augustus Oldtimerdag Ruinerwold
 ➜ 23 augustus Dressuurwedstrijd paarden, manege 

Ruinerwold
 ➜ 23 augustus Zomerklaverjassen,20.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 24 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 25 augustus Picknick in de speeltuin,  

15.00-17.00 uur Speeltuin Perenbuurt
 ➜ 30 augustus Dressuurwedstrijd pony’s, manege 

Ruinerwold
 ➜ 31 augustus OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier 
 ➜ 31 augustus Touwtrektoernooi Noord Nederland, 

19.00 uur de Kastelein
 ➜ 7 september Dijkhuizenrun
 ➜ 11 september Zomerfeest Ruinerwold, Quizavond, 

19.30 uur feesttent
 ➜ 12 september Zomerfeest Ruinerwold, Klaart en 

Dart avond, 20.00 uur feesttent
 ➜ 13 september Zomerfeest Ruinerwold,Scholendag, 

09.00 uur, Teenage Party,  
19.30 uur, Q-music the Party en de 
Snollebollekes, feesttent

 ➜ 14 september Optocht, ’s avonds Baby Blue
 ➜ 15 september Zomerfeest Ruinerwold, 

Interkerkelijke dienst, 09.30 uur,  
’s middags Playbackshow 
aansluitend Karambam, feesttent

 ➜ 18 september Vrouwen van Nu Oosteinde, 
brandweer Drenthe, 20.00 uur 
dorpshuis de Kolonie

 ➜ 22 september Menwedstrijd, manege Ruinerwold
 ➜ 24 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Lachtherapie, gezichtstherapie,  
19.45 uur Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 26 september Kinder EHBO avond voor 
stoere mannen, 19.30 uur 
Brandweerkazerne Ruinerwold

 ➜ 28 september OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 12 oktober Dressuurwedstrijd pony’s, manege 
Ruinerwold

 ➜ 16 oktober Vrouwen van Nu Oosteinde, Mamma 
Centrum Treant Zorg, 20.00 uur De 
Kolonie



 “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

 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

       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! 

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 



Zonnebloem gasten 
op bezoek bij het 
Grammofoonmuseum
Een dertigtal Zonnebloemgasten bezocht vorige 
week het Grammofoonmuseum in Nieuwleusen. 
Daar werden ze verwelkomd door enkele vrijwil-
ligers van het museum met een kop koffie / thee en 
een plak cake. 

Na deze plezierige binnenkomer schetste de voor-
zitter van de Stichting Grammofoonmuseum het 
verloop van het middagprogramma.

Allereerst werd in een korte film vertoond hoe de 
geschiedenis van het geluid tot leven kwam. Van de 
uitvinding van de fonograaf (de voorloper van de 
grammofoon) in 1877 tot 1980, toen de modernise-
ring begon met de grammofoon, de bandrecorder 
en de cassetterecorder. Het was een vrij technisch 
gebeuren waar de korte film over de “Dikke” en de 
“Dunne” een goede afsluiting van was. Daarna liet 
de voorzitter de verschillende stadia in de ontwik-
keling van de grammofoons zien, die eerst moesten 
worden aan geslingerd en waar het geluid uit een 
grote hoorn kwam, terwijl later stroom het apparaat 
in beweging bracht en het geluid uit een luidspreker 
kwam. De diverse platen spelers werden gedemon-
streerd met singels met bekende melodieën, waar-
bij gezellig werd meegezongen. Ook het werken met 
de bekende platenwisselaar werd getoond. 

Na deze demonstratie van slechts een aantal van 
de vele prachtige grammofoons, die in deze infor-
matieruimte stonden, werd de groep in tweeën 
gedeeld om met een gids naar het echte museum 
te gaan. Hier stonden en lagen ontelbare muziek 
gerelateerde meubels, apparaten, grammofoons, 
speeldozen, jukeboxen enz. enz.   Het een was nog 
niet bijzonderder dan het andere, een enorme 
verzameling. Platenspelers met danseressen, in de 
vorm van een lamp, als meubelstuk en passend bij 
het andere meubilair, in een koffer, heel luxe en ook 
heel sober. 

Er was eigenlijk te weinig tijd om alles goed te kun-
nen bekijken en er ook nog naar te kunnen luiste-
ren. Een tweede bezoek is zeker aan te raden. 
Na een hartelijke dankzegging aan de gidsen keer-
den de gasten tevreden huiswaarts.

De Merel
Hoog op een schoorsteen zat de merel. Ik heb hem 
nog nooit zo mooi horen zingen. Hij (of was het 
een zij?)was alleen op de wereld. Ik genoot van die 
geweldige stem. Ik weet niet welke partij, een alt 
of een tenor, gezongen werd. Doet er ook niet toe. 
Ik heb vaak in de zomeravond een merel horen 
zingen. Meestal in een boom of op de nok van een 
schuur. Gisteravond was het echt opnieuw raak. Ik 
kon er vannacht  bijna niet van slapen, zo mooi en 
zo zuiver. Wat zijn merels toch bijzondere vogels. 
Mussen zijn heel andere vogels. Zij scharrelen met 
elkaar wat rond en pikken overal een graantje  mee 
. Zo brutaal is een merel niet. Die zingt.

Waarom doet hij dat, vraag ik me vandaag af. En 
dan ook nog op de late avond Voelt hij zich dan niet 
lekker? Het komt allemaal uit de borst van dat klei-
ne vogeltje. Natuurlijk heeft dat te maken met zijn 
leven. Overdag heeft de vogel heen en weer geflad-
derd en veel gevlogen. De vogel zou moeten rusten. 
Wat heeft die vogel die dag meegemaakt? Een kat, 
die hem rauw lustte of veel andere nare dingen. Is 
hij bang of boos? Op wie? Op een andere vogel of op 
zich zelf. Een vogel kan van binnen  onzeker zijn. Dat 
zijn mensen ook. Die worden in de nacht soms  ge-
dompeld in nare dromen, waarin ze zichzelf tegen 
komen. In de mens zit  kwaad, maar dat zit toch niet 
in een vogel? Ik snap er niets  van. Waarom vond ik 
gisteravond dat die merel zo mooi zong. In de nacht 
hoor ik de vogel niet, maar overdag blijf ik aan hem 
denken.

Deed de merel zijn zang voor zichzelf? Om te laten 
zien aan alle vogels en mensen hoe mooi hij kan 
zingen. Slaat hij met zijn zang zichzelf op zijn borst 
of heeft hij  een  verlangen naar zijn oorsprong, naar 
zijn Maker? Ik weet het niet. Maar…maar…eigenlijk 
weet ik het wel.

Gisteravond was zijn zang een inslaapliedje voor 
mijn rust. Het was als een verhaaltje voor het slapen 
gaan. Het was alsof mijn moeder mij heel vertrouwd 
in mijn oren een heel lief gebedje lied horen. Ik ga 
slapen, ik ben…welterusten… 

Dank je wel,  lieve merel, voor al je schoonheid en je 
pracht.

Sipke Groen



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.

‘

 



is behoefte aan een centrale plek in het dorp, om elkaar 
te ontmoeten maar ook informatie over bijvoorbeeld 
gemeentelijke zaken te kunnen krijgen.

Nauw samenwerken Joke Telman van Dorpsbelangen 
benadrukt dat het belangrijk is om goed naar de bevolking 
te luisteren. ‘’Wij willen graag dat het dorpshuis als cen-
traal centrum blijft bestaan en inwoners zien dat blijkbaar 
ook zo. Uit de gesprekken zijn al goede ideeën naar voren 
gekomen. We hopen dat er ook mensen zijn die ermee 
aan de slag willen gaan.’’ Het bestuur van de Buddingehof 
faciliteert het graag. Dick van Berkum: ‘’We kunnen samen 
met vrijwilligers bekijken hoe we meer activiteiten kunnen 
realiseren en onderzoeken of we gemeentelijke diensten 
willen aanbieden vanuit het dorpshuis. Een modern en 
toegankelijk gebouw en ook dagelijks open zijn is be-
langrijk om de Buddingehof levendig te houden.’’ Albert 
Kraai van Biblionet Drenthe bevestigt dit: ‘’We hoeven als 
bibliotheekmedewerkers niet dagelijks aanwezig te zijn 
wanneer we als organisaties nauw met elkaar samenwer-
ken. Dan kunnen we de voorzieningen in het gebouw als 
bar, bibliotheek en historische vereniging nog veel meer 
gaan gebruiken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen 
met de inwoners een bredere dienstverlening kunnen 
gaan invullen.’’

In gesprek met inwoners De werkgroep wil dit najaar een 
bijeenkomst organiseren om met inwoners van gedachte 
te wisselen over hun ideeën en wensen voor het dorps-
huis. Samen met de bovenstaande bevindingen moet dan 
zichtbaar worden waar kansen voor de toekomst van de 
Buddingehof liggen en kunnen de plannen vervolgens 
geconcretiseerd worden.

Inwoners zien toekomst 
voor Buddingehof
M.F.C. Buddingehof, het dorpshuis dat aan diverse vereni-
gingen en stichtingen ruimte biedt, is volgens inwoners 
van Ruinerwold nog steeds zeer waardevol. Er  mogen 
nog meer voorzieningen en activiteiten komen, waarvoor 
samenwerken met andere organisaties nuttig is. Dat zijn 
de eerste conclusies van de werkgroep die het afgelopen 
half jaar de behoefte aan een dorpshuis in Ruinerwold 
inventariseerde.

Onder leiding van procesbegeleider Berber Jansen 
van stichting Welzijn De Wolden is eind vorig jaar een 
werkgroep aan de slag gegaan om de toekomst van het 
dorpshuis te onderzoeken. In de werkgroep zijn vertegen-
woordigd: het bestuur en beheer van M.F.C. Buddingehof, 
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen, Historische 
vereniging Ruinerwold, de bibliotheek, Icare, gemeente De 
Wolden en inwoners van Ruinerwold. Aanleiding was het 
mogelijke vertrek van de bibliotheek uit de Buddingehof. 
Daarnaast waren de veroudering van het gebouw en de 
vergrijzing onder de gebruikers redenen om te kijken naar 
mogelijke aanvullende functies. 
Uit eerste gesprekken met inwoners en ook sleutelor-
ganisaties in het dorp als zorginstellingen, scholen en 
ondernemers is gebleken dat de maatschappelijke functie 
van een dorpshuis zeer belangrijk wordt gevonden. Er 

Toertocht met scooters
Op zondag 4 augustus organiseren wij (Rob en Aly 
Veldkamp) weer een tocht met oude Heinkels. Wij 
zijn lid van een Landelijke Scooterclub die zetelt in 
de Kwakel (Zuidholland).

Ze komen dus uit het hele land om in Drenthe te 
rijden. Wij zetten een tocht uit van plm.100 km.  en 
altijd zonder stoplichten. Dat vinden de deelnemers 
erg leuk en ze genieten dan ook volop.

De start is om 12.00 uur precies, en we vertrekken 
vanaf “De Klok”.

Vanaf 11.00 uur zullen dan ook de scooters, met of 
zonder spijspan, en de “dwergauto,s”te bewonde-
ren zijn.

Dus komt dat zien!!

Buurtkamer
 Deze is gedurende de zomerperiode gesloten (tij-
dens sluiting dorpshuis).

De Buurtkamer start weer op 26 augustus om  
9.30 uur in de Buddingehof. 
 
Tot dan



Vermogensoverheveling
naar kinderen?
Kies voor een gratis
schenkingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

OOK ADVERTEREN IN 
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl 



Vertrek wethouder 
Mirjam Pauwels 
Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) heeft 
haar vertrek bij gemeente de Wolden 
aangekondigd. Op 11 juli wordt ze 
geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente 
Assen. 

Mirjam Pauwels is sinds acht jaar actief in de 
politiek. In 2011 begon ze haar politieke carrière 
als lid van de Provinciale Staten. Vanaf april 
2012 is Mirjam Pauwels wethouder in gemeente 
De Wolden. In 2016 is zij tot politicus van het 
jaar van Drenthe verkozen. “Harde werker, wei-
nig poeha” was de omschrijving bij haar uitver-
kiezing.  

Wethouder Pauwels: “Ik kijk met veel genoegen 
terug op een constructieve en prettige samen-
werking tussen raad, college en organisatie in 
de afgelopen 7 jaar. Vooral de opgave van de 
decentralisaties in de zorg en de hervorming 
van de WSW hebben wij in De Wolden op een 
unieke en saamhorige wijze opgepakt. Altijd 
met het belang van onze meest kwetsbare 
inwoners voorop. Ook ons culturele jaar in 2017 
met de Cultuurexplosie heeft een mooie impuls 
gegeven, waardoor De Wolden kleurrijk op de 
kaart is komen te staan in de regio. Het was 
mij een eer en een genoegen dat ik daar in de 
afgelopen jaren een bijdrage aan heb mogen le-
veren. Dank voor de mooie jaren en ik wens alle 
Woldenaren alle goeds voor de toekomst!”

Burgemeester Roger de Groot, namens col-
lege van burgemeester en wethouders en ge-
meenteraad, betreurt het vertrek van Mirjam 
Pauwels vertrek en zegt: “Met het vertrek van 
Mirjam Pauwels verliest De Wolden een ervaren 
bestuurder. Als politicus van het jaar en haar 
ambities verbaast het ons niet dat ze voor de 
functie van wethouder bij de gemeente Assen is 
gevraagd. We wensen haar veel succes in As-
sen.” 

Er is in de eerste week van september nog 
gelegenheid tot afscheid nemen, berichtgeving 
hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie de 
wethouder opvolgt.

Vakantielezen in de 
bibliotheek van start
15 juli j.l. lanceerde het project ‘Vakantielezen 
in de bibliotheek’ in verschillende Drentse bibli-
otheken. Tot 25 augustus kunnen kinderen elke 
week op reis gaan naar een nieuwe bestem-
ming. Kinderen ontvangen bij het inschrijven 
een eigen paspoort. Hiermee kunnen zij naast 
het lezen van themaboeken ook deelnemen 
aan verschillende activiteiten.

Paspoort
Elke deelnemer ontvangt bij het inschrijven een 
eigen paspoort. In dit paspoort staan opdrach-
ten die de deelnemer in de bibliotheek uit kan 
voeren. Voor elke goed uitgevoerde opdracht 
ontvangt de deelnemer een stempel. Voor het 
verzamelen van alle stempels van de week ligt 
er een beloning te wachten bij de balie. 

Deelnemen
Potentiële deelnemers kunnen kijken op www.
bibliothekendrenthe.nl/vakantielezen welke 
vestigingen deelnemen. In deze vestigingen kan 
men zich bij de balie inschrijven.

Gedachte achter Vakantielezen in de 
bibliotheek
Het doel van Vakantielezen in de bibliotheek is 
om kinderen door middel van thematische acti-
viteiten naar de bibliotheek te krijgen. Door de 
collectie aan te sluiten op de thematische acti-
viteiten, en deze ook in de activiteiten te ver-
werken beoogt dit project de leesvaardigheid 
van kinderen op een speelse en leuke manier te 
onderhouden.

Activiteitenkalender 
2019 De Woldklimmers
25 augustus  Picknick in de speeltuin  

(Perenbuurt)
26 september EHBO avond voor mannen
16 november Sinterklaas intocht
23 november Sinterklaasrondje



OLDTIMERDAG

VANAF: 17.00 uur

13 maart: nieuwe tour Bökkers. Kaarten via ticketservice.nu

De vrijwilligers van 

Op ‘t Wold
Wensen u een prettige vakantie



Ewout Kleene stopt na 
15 jaar Ruinerwold 1
Er komt na 15 jaar een einde aan de onverschrok-
ken optredens van Ewout Kleene in het eerste elftal 
van Ruinerwold. In de leeftijd zit ‘t nog niet eens 
zo, maar een druk leven én een zware knieblessure 
maken de beslissing vanzelfsprekend.
Op jonge leeftijd was het talent in Ewout al zicht-
baar. Hij stak er al vroeg bovenuit, voornamelijk 
door zijn enorme dynamiek en fysiek vermogen. 
Laurens Emmink verzocht Ewout als jeugdtrainer 
ooit om ‘s ochtends voor de wedstrijd eerst te gaan 
hardlopen. Anders was het tijdens de wedstrijd één 
groot ‘all over the place’-gebeuren.
Dat Ewout al vroeg aansloot bij de eerste selectie 
was niet zo gek. Multifunctioneel en fysiek sterk, dat 
compenseerde de onervarenheid ruim voldoende. 
André Baas haalde in het seizoen 2004/2005 Ewout 
dan ook voor het eerst bij de selectie. In zijn prille 
beginjaren stond Kleene vooral in de spits, waar hij 
geregeld scoorde en altijd een stoorzender voor de 
verdediging was. Dat laatste was hij ook op de po-
sitie van rechtshalf. In die rol vond hij in 2008/2009 
liefst 19 keer het net.
Onder Baas, Brandsma, Rijke, De Lange, Niemer, 
Hoekstra en Spijkerman stond Kleene op vele 
posities. Centraal in de verdediging, centraal op het 
middenveld, rechtshalf, spits of rechtsback. Alleen 
de keeper wist aardig zeker dat hij zijn plek niet aan 
Kleene zou verliezen. Voor veel spelers die op aller-
lei posities spelen, betekent het vaak dat ze simpel-
weg een ideale twaalfde man zijn. Gek genoeg gold 
dat helemaal niet voor Ewout, die simpelweg prima 
op diverse posities uit de voeten kon. Zonder dat de 
vorm of het zelfvertrouwen eronder leed.
Met 2 promoties, 2 degradaties, 79 competitie-
doelpunten en 100+ herinneringen neemt Ewout 
afscheid. Stiekem hoopt de liefhebber dat Ewout, 

na een perfect 
herstel van de 
knie, misschien 
ooit weer in het 
eerste speelt. 
Hopen mag 
altijd, maar 
dat Ewout kan 
terugkijken op 
een schitterende 
carrière is zeker!

Mark Brinkman 
verlaat eerste selectie 
Ruinerwold  

Mark heeft in totaal 10 jaar in het eerste van Ruiner-
wold gespeeld, maar kwam ook uit in het eerste van 
Wacker, Hoogeveen en Alcides. 
Als jong talent kwam Brinkman in het eerste van 
Wacker in De Wijk. Daar bleven zijn kwaliteiten niet 
onopgemerkt, waarna eersteklasser Hoogeveen op 
de deur klopte. Een schitterende uitdaging die Mark 
graag aanging. Voetballen in het eerste van Hooge-
veen lukte, maar een wekelijkse basisplek bleef uit. 
De jonge leeftijd, grote concurrentie en blessures 
(en een beetje door een keet achter het huis) maak-
ten het dat Mark besloot verder te kijken.
Inmiddels had Brinkman veel contacten in Ruiner-
wold gelegd en dus was de keuze eenvoudig. Sa-
men met zijn maat Jeroen Bakker maakte hij in het 
seizoen 2008/2009 de overstap van Hoogeveen naar 
Ruinerwold. Onder Rijke speelde Brinkman vooral 
op ‘10’. Snel kappen en draaien, een steekpass in 
de benen en een neus voor de goal maakten Brink-
man altijd gevaarlijk. Toen De Lange het overnam 
verschoof Mark naar de spits. In die rol schoot, of 
kopte, hij in het seizoen 2011/2012 15 keer raak.
Toen Wilko Niemer naar Ruinerwold kwam, bleef 
Mark zich ontwikkelen. Inmiddels als centrale ver-
dediger. Hij pakte het kampioenschap in de derde 
klasse en was ook in de tweede klasse een belang-
rijke kracht. Opnieuw viel dit op bij teams in de 
regio, want ditmaal werd de aandacht van Hoofd-
klasser Alcides getrokken. Mark wilde graag nog 



een keer de stap hogerop maken en in het seizoen 
2015/2016 werd hij dan ook Alcideaan.
Mark deed bij Alcides veel ervaring op, maar een 
doorslaand succes werd het uiteindelijk niet. Alci-
des beleefde een zwaar jaar en had geen geweldige 
selectie meer. Niet makkelijk om je dan als verdedi-
ger te onderscheiden. Na een jaar besloot Brinkman 
dat het op Ruinerwold toch beter voelde en een-
maal terug presteerde hij onder Gert Jan Hoekstra 
geweldig.
In zijn laatste jaren bij Ruinerwold werd Henri 
Spijkerman trainer. Net als Bakker een maat van 
Brinkman. In het seizoen 2017/2018 degradeerde 
Ruinerwold naar de derde klasse, maar wist Mark 
doodleuk 11 doelpunten als verdediger/middenvel-
der te maken. Meestal vielen deze doelpunten niet 
uit, maar wel vanuit de lucht. Talloze corners kopte 
Brinkman met voorbedachte rade binnen.
Het gemis zal groot zijn voor Ruinerwold 1, maar 
helemaal van de velden verdwijnen zal Mark niet. 
Met 31 lentes jong heeft Mark nog een paar goede 
jaren voor de boeg en dus speelt hij volgend jaar 
onder Jeroen Bakker in het tweede. Wat de toe-
komst ook mag brengen, Mark kan terugblikken op 
een prachtige carrière!

Rik de Wit hangt 
schoenen aan de wilgen

Waar Kleene onverschrokken voetbalde en Brink-
man over veel voetballend vermogen beschikte, 
daar had Rik de Wit één grote kwaliteit. Onverstoor-
baar zijn. Een spits kon hoog springen, laag sprin-
gen, hard rennen, niks doen, theater maken, fysiek 
spelen, irritant doen; het was Rik allemaal een 
rotzorg. De spits een beroerde middag bezorgen, 
dat was het enige dat telde.
En dat lukte de afgelopen 15 jaar vaak. Heel vaak. 
Daarom was het ook niet zo gek dat ook Rik vroeg 
bij het eerste elftal kwam. In het seizoen 2004/2005 
speelde hij onder André Baas als centrale verde-
diger de eerste spitsen uit de wedstrijd. Rik ver-
dedigde niet ‘met de botte bijl’, zoals Vinnie Jones 
of Jaap Stam, en was ook niet sierlijk, zoals Franz 
Beckenbauer of Alessandro Nesta. Het was vooral 
slim, solide en constant. Een profiel dat voor elke 
verdediging een aanwinst is.
Onder Brandsma, Rijke, De Lange, Niemer, Hoekstra 
en Spijkerman hebben er heel wat verdedigers hun 

opwachting gemaakt. Alleen zal niemand zo vaak 
als verdediger in de basiself hebben gestaan als 
De Wit. Natuurlijk ging er ook weleens wat mis. Zo 
vestigde Rik in het seizoen 2010/2011 waarschijnlijk 
een Ruinerwolds record door in twee achtereenvol-
gende competitiewedstrijden een eigen doelpunt te 
maken. Tegen Bargeres schoot hij het enige doel-
punt van de wedstrijd strak achter Matthieu Kloos-
ter in de kruising, waarna hij Klooster een week 
later tegen Sleen opnieuw verbaasd deed opkijken.
Bovengenoemd incident maakte Rik gelukkig ruim-
schoots goed. Het mooiste moment uit zijn carrière 
vond namelijk plaats op 12 mei 2013. Door een 
kopbal van Rik, in de blessuretijd, won Ruinerwold bij 
koploper Dwingeloo. De schitterende beelden daar-
van zullen nog lang op het internet en op Ruinerwold-
se netvliezen staan. En het schijnt dat een enkeling 
in Dwingeloo er nog weleens zwetend wakker van 
wordt. Een week later werd Ruinerwold onder Wilko 
Niemer in eigen huis kampioen tegen GOMOS.
Dat Rik niet alleen kon verdedigen liet hij jaarlijks 
zien tijdens de zaalvoetbaltoernooien en op vele 
maandagavonden, met het bedrijvenzaalvoetbal in 
Meppel. Ook in de zaal was hij een stabiele factor, 
goed in de combinatie en verscheen hij zowaar 
geregeld voor het vijandelijke doel. Door zijn sterke 
conditie schotelde hij tegenstanders op met de 
ondankbare taak om zijn rushes naar voren af te 
stoppen.
Naarmate de jaren vorderden kreeg Rik geregeld 
last van de knie. Toch bleef het voetbal, en vooral 
de sfeer, trekken. Dat maakte hem uiteindelijk 15 
jaar lang een vertrouwd gezicht in het eerste elftal. 
Mogelijk speelt hij, inmiddels 32 jaar oud, volgend 
seizoen in een lager elftal. Maar dat gaat hij alle-
maal nog eens rustig bekijken. Rik, bedankt!

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 13 SEPTEMBER 
 
Qmusic the Party met het Foute uur  
en de Snollebollekes . 
 
Kaarten voor de vrijdagavond zijn te 
koop in de voorverkoop op: 
 www.zomerfeestruinerwold.nl 
 
en op vrijdagavond aan de kassa. 
 
 
 
  

 


