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Volgend nummer 
verschijnt 

15 november
Kopij inleveren voor 11 november

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

Bach Cantate12
no v

welkom in de nieuwe groepsruimte en staat er een 
drankje en hapje klaar. Om 17 u wordt de middag 
afgesloten met een Hollands buffet. Voor de kids 
kunnen er door de ouders pannenkoeken gebakken 
worden. Het event is ondertussen al aangekondigd 
op social media en wordt goed ontvangen. Eigena-
resse Lydia van der Linde hoopt dat er naast veel 
dames, ook papa’s de kans grijpen om deze mid-
dag langs te komen. Het is minder beladen dan 
een blind date en persoonlijker dan online daten. 
Linksom of rechtsom wordt het vast een gezellige 
middag! Aanmelden voor de middag incl. drankjes, 
hapjes en buffet kan voor € 20 per volwassene en 
€ 10 per kind (excl. de reguliere entree) via info@
drentsekoe.nl.

Beste mensen van 
Oosteinde
 Een tijdje terug heeft de orkaan Irma veel schade 
aan gericht op het eiland Sint-Maarten. Dat heeft 
ons geraakt en toen wilden wij iets doen voor de 
mensen daar. Daarom hebben wij Bianca, Anita en 
Demi Drost lege flessen op gehaald in Oosteinde.
Die hebben wij ingeleverd bij de supermarkt, en 
toen kregen we 34 euro als statie geld.  Dit hebben 
wij overgemaakt op het giro nummer 5125.
Mensen van Oosteinde bedankt voor de lege fles-
sen.

Groetjes Bianca, Anita en Demi Drost.

Zondagmiddag 12 november om 15.00 uur wordt 
in de Hervormde kerk te Ruinerwold (Blijdenstein) 
weer een cantatedienst gehouden. Het Sallands 
Bach Cantate Koor en Ensemble o.l.v. Leendert Ru-
nia zal “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (BWV 106) 
en enkele kleinere stukken ten gehore brengen.
Vanaf 14.30 uur is de kerk open. De toegang is gra-
tis, maar wel wordt een collecte gehouden voor de 
onkosten waarbij een bedrag tussen €5 en €10 p.p. 
ons een eind in de goede richting zou helpen.
 
Luther dienst Blijdenstein 5 november
Zondagmorgen 5 november om 10.00u wordt 
uitgebreid stilgestaan bij 500 jaar Reformatie in een 
dienst op Blijdenstein. Een projectkoor zal liede-
ren zingen van Luther. De samenzang wordt door 
mw. Zwikker-Schiphorst op het orgel begeleid. Ook 
vieren we in deze dienst de dankbaarheid voor de 
gaven van het land en het werk en delen we tijdens 
het (lopend) Avondmaal brood en druivensap als 
teken van Gods liefde. Iedereen is van harte welkom 
om dit met ons te vieren.

Ds. Roelof Kloosterziel

De Drentse Koe 
organiseert singles 
sunday 
Speelboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold or-
ganiseert op zondag 19 november a.s. een Singles 
Sunday. Speciaal voor alleenstaande papa’s en 
mama’s die op zoek zijn naar een nieuwe liefde. Ter-
wijl de kinderen spelen kunnen de ouders op een 
laagdrempelige manier met elkaar kennismaken. 
Vanaf 15u zijn de singles (met of zonder hun kids) 



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 ” 

 ➜  4 november UDI, uitvoering, aanvang
14.00 uur café Centraal

 ➜  4 november UDI, uitvoering, aanvang 
20.00 uur café Centraal

 ➜  4 november Halloween Partymet DJ Jim 
Goose, aanvang 21.00 uur   
de Kastelein

 ➜  6 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  7 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜  7 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜  9 november De KWIS, 2e quizavond, 
aanvang 20.00 uur de Kastelein

 ➜  11 november UDI, uitvoering, aanvang 
20.00 uur café Centraal

 ➜  13 november VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜  13 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  14 november Crea Café van 18.30 – 20.00 uur 
Bibliotheek

 ➜  15 november Vrouwen van Nu Oosteinde; 
Daan van Maare “als 
scheepsarts naar Antarctica”, 
aanvang 20.00 uur 
café Oosteinde

 ➜  17 november Mega Teenage Party van 
19.30 – 24.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  18 november De Woldklimmers 
Sinterklaasintocht

 ➜  20 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  21 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜  23 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Sietze Koetsier zal de avond 
verzorgen,aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  24 november Walking voetbal, aanvang 
14.00 uur Vitesse 63

 ➜  24 november KIOS kaarten, aanvang 
20.00 uur, kantine

 ➜  25 november OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier

 ➜  27 november VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜  27 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  28 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

Kerkdiensten 5 november 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur M.W. vd Veen 
15.30 uur W. Schaaij
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel, 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 12 november 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel,
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv.ds. H.E.J. de Graaf
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. de Vries
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. v Rijswijk
15.30 uur ds. H.M. Smit



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

 “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



Kidsbeurs
Wat was het druk! En wat was het weer een gezel-
lige avond! De organisatie Kidsbeurs Ruinerwold 
kijkt terug op een top beurs in Speel-en IJsboerderij 
de Drentse Koe.

Een enorm geslaagde avond waar volop werd ge-
kocht en verkocht. Vele kleding/speelgoed- en ba-
byartikelen hebben een nieuwe eigenaar gevonden. 
Vanuit veel omliggende dorpen en uit Ruinerwold 
kwamen bezoekers naar de kidsbeurs om koopjes 
te jagen en de van de gezellige sfeer te proeven. On-
der de bezoekers werden prachtige prijzen verloot. 
De hoofdsponsor Speel-en IJsboerderij de Drentse 
koe stelde een Jaarabonnement gratis spelen ter 
beschikking, Coop Ruinerwold een boodschappen-
mand en tweemaal werd er een kappersbon van 
Hair en Beauty Van den Berg weggegeven. Tevens 
werd er een flinke duit in de zak gedaan voor het 
goede doel: Stichting Kika. 
Volg de ontwikkelingen rondom de beurzen van 
Kidsbeurs Ruinerwold op Facebookpagina: Kids-
beursvoorKikainRuinerwold

Koffieochtend 
Ruinerwold-Koekange
Werkgroep koffieochtend Ruinerwold-Koekange or-
ganiseert al jaren koffieochtenden voor vrouwen die 
elkaar graag willen ontmoeten en samen aan de hand 
van diverse thema’s hun geloof willen verdiepen.
Bij binnenkomst in de sfeervol ingerichte zaal is er 
verse koffie met een zelfgebakken lekkernij. Na de 
opening wordt God lof toegezongen. Vaak worden 
er liederen gezongen die door de gasten zelf wor-
den uitgekozen. Het zingen wordt begeleid door 
(piano)muziek.
Vervolgens wordt er door de uitgenodigde spreek-
ster een thema uitgewerkt. Thema’s als ‘christenver-
volging’, ‘als mijn kind niet (meer) gelooft’ en ‘gezon-
de voeding voor lichaam en geest’ zijn de afgelopen 
jaren besproken tijdens de koffieochtenden.
In de daaropvolgende pauze is er uiteraard weer 
koffie. Ook is er voldoende gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. Bij de aanwezige boekentafel kunt u 
eventueel terecht voor christelijke lectuur, kaarten 
en gifts.
Na de pauze behandelt de spreekster de (schrifte-
lijke) gestelde vragen en/of opmerkingen, waarna 
de ochtend wordt afgesloten met gebed en een 
zegenlied.
Bij het naar huis gaan ontvangen de gasten een 
klein presentje als aandenken.
Hieronder volgt een uitnodiging voor onze eerstvol-
gende koffieochtend. We hopen u daar te ontmoe-
ten!

Uitnodiging
Woensdagochtend 15 november 2017 wordt er in 
verenigingsgebouw ‘De Venehof’, Kerklaan 18 in 
Koekange weer een interkerkelijke koffieochtend 
gehouden, waarvoor je hierbij van harte wordt 
uitgenodigd!
Sarianne van Dalen (www.zussenenzo.nl) komt 
spreken over:

In rust en inkeer ligt je redding 
Deze woorden van God uit Jesaja 30 : 15 vormen de 
basis van haar verhaal. Naar welke stemmen luister 
je? Durf je stil te zijn voor God en echt te luisteren 
naar Zijn stem? En hoe kan ik Gods stem dan ver-
staan? Deze vragen gaat Sarianne voor u uitwerken. 
Ze heeft over dit thema ook een bijbels dagboek 
met de titel ‘Leven met aandacht’ geschreven. Dit 
dagboek is tijdens de koffieochtend te verkrijgen.
Hendrik Snel zal ons weer muzikaal begeleiden. 
Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur 
sluiten we de ochtend af.
Werkgroep Koffieochtenden Ruinerwold-Koekange



       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.

kleinhuisdierenvoer, paardenbrok, 
schapenbrok

Voor de winter:
Strooizout  vetbollen
pindanetjes  vogelzaad

Losse compost en 
champignonnenmest 

ook bij ons verkrijgbaar
Alles voor uw tuin op voorraad

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



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Toen ze mijn verschrikte gezicht zag, schoot ze in de 
lach: “Ach nee jong, ik make mar een grappie. Weet 
ie wat mij zo opvalt? Dat ze het zo vake hebt aover 
de misdaod tegen de mein-se-lijk-heid. Meinselijk-
heid is een een holding net as vrundlijkheid, daor 
kun’j toch gien misdaod tegen begaon? Der bint 
mar weinig meinsen die het goed zegt: “misdaoden 
tegen de meinsheid”. 
En wat dacht ie van de uutdrukking ‘seksueel mis-
bruuk’?” ging ze verder: “Ja, ‘t is arg genog, laoten 
wij het daor mar niet aover hebben. Hoe kun’j in dit 
verbaand aover ‘misbruuk’ spreken? Misbruuk stiet 
tegenaover ‘gebruuk’. Ie gaot mij toch niet vertellen 
dat der ook seksueel gébruuk bestiet en dat dat dan 
oké is. Laot ze het seksueel vergriep numen, das 
voor iederiene dudelijk. Maar kom, lao’k der mar 
niet laanger aover deurzeiken”.
Tjonge tante, u wordt nog een echte wereldverbete-
raar. Praat eens met de redactie van Op ‘t Wold, stof 
genoeg voor een nieuwe columnist.

Tante Ans zit kennelijk op haar praatstoel. Ze schiet 
plots in de lach: “Hahaha, nou wij het toch aover 

Nederland Leest, actie 
in alle bibliotheken
 In november krijgen alle klanten van de bibliothe-
ken in Nederland weer een boek, zolang de voor-
raad strekt, dat is de actie Nederland Leest. Het 
thema van Nederland Leest is ‘robotica’ en het boek 
dat gratis wordt verstrekt door de (deelnemende) 
bibliotheken is: Ik, robot van Isaac Asimov. Het is 
een futuristische raamvertelling rond hoofdpersoon 
Susan Calvin (1982), robotpsycholoog in 2057, die 
terugblikt op haar leven. Extra in het boek van Asi-
mov: het tiende verhaal is van Ronald Giphart, een 
verhaal dat hij samen met een robot schreef. 
Robots waren een eeuw geleden al voorspeld, maar 
ze komen er nu in grote getale aan. Waar eindigt 
dit? Een zonnige toekomst of is dit juist het einde 
van de mens?
 

gezeik hebt: weet ie waar ie nou iens aover mut 
schrieven?” Ik haal mijn schouders op: “Aover die 
idiote rechter in Amsterdam, die niet deur hef, dat 
der veur vrouwlu mienstens net zovele openbare 
huussies heur te wezen as veur manlu. Jullie manlu 
beseft niet half op wat veur achterstaand vrouwlu 
ten opzichte van manlu staot. “Dan kunt u gerust 
gebruikmaken van een mannenurinoir”, zee de 
gek”. Die vent is vaste niet etrouwd, aans haar zien 
vrouwe hum wel terug efleuten. Zie’j het veur oe: 
op mien hurken boven zo’n pisgeute of staond veur 
zo’n juskommegie  halfweg de mure? Der haar een 
vrouwelijke rechter veur mutten wezen, die haar 
vaste een heel aander vonnis eveld. Ik mag lieden 
dat der een groep vrouwlu in actie koomt en bij 
hum veur de deure mit het achterwark bloot gaot 
zitten. Zeikerd.”

Zo’n bezoekje aan mijn tante Ans is goud waard. In 
tien minuten heb ik dank zij haar m’n kletspraatje 
voor Op ‘t Wold weer klaar.

Groeten uit Overasselt Franklin van Den Dool

Gezeik

Op uitnodiging van de vier Bibliotheken in gemeen-
te De Wolden zal schrijver Ronald Giphart optreden 
in Bibliotheek De Wijk
 
Op woensdagvond 15 november treedt schrijver Ro-
nald Giphart op in Bibliotheek De Wijk in het kader 
van de actie Nederland Leest. Het wordt een vrolijke 
avond over schrijven met robots. Via een Power-
Pointpresentatie vertelt deze gemakkelijke spreker 
over het schrijven met robots, want dat heeft hij 
het afgelopen half jaar gedaan. Hij heeft die avond 
dan ook een robot bij zich, die 10.000 boeken heeft 
gelezen en hij gaat ter plekke een verhaal schrijven 
met het publiek en de robot!  
Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: € 7,50 voor bibliotheekleden en € 10,00 voor 
niet-leden. 
 Wie op deze avond verhinderd is kan op de avond 
ervoor, dinsdag 14 november in bibliotheek Coevor-
den terecht, waar Giphart dezelfde lezing zal geven.

Met mijn vorige column (“Een kniesoor”) heb ik nogal wat losgemaakt, tenminste: zo leek het. Ik kreeg van 
tante Ans de wind van voren: 
“Hoe haal ie het in oen heufd um anmarkings te maken aover oens Dreints taolgebruuk, asof wij het verschil 
niet zult weten tussen hebben en zijn? ’k Viend dat mar gezeik. Trouwens: ie kunt een aander wel de maat 
nemen, maar ie schrieft zelf ook niet zunder fouten; ie schrieft ‘rolden’ in plaats van ‘rolde’ “. En ......?, tja, ze 
had nog gelijk ook!



 

 

 

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



Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Bijeenkomst 18 oktober  2017 

 “ Rozen verwelken, schepen vergaan …”

Op verschillende tafels lagen poëziealbums, ook 
wel poesiealbum of nog korter, gewoon poesie 
genoemd. 
Onze voorzitster leidde de spreker in door twee 
versjes voor te lezen uit twee oude albums, familie 
van deze meisjes uit vroegere jaren zaten nu in de 
zaal.
Jan Bark uit Apeldoorn kwam ons vertellen over de 
geschiedenis van het poeziëalbum.
Vanaf zijn zevende, aangestoken door zijn opa, 
verzamelde hij al van alles over Nederlandse ge-
woontes en tradities. Bijvoorbeeld over het Sinter-
klaasfeest, het oudste bekende feest in Nederland. 
Het wordt al sinds 1300 gevierd! Sinterklaas moet 
nu echter nog even wachten.
In het begin van de zestiende eeuw ontstond er 
onder adellijke mannen de gewoonte om in elkaars 
vriendenboekje, een Alba Amicorum, te schrijven. 
Zo’n boekje bevestigde dat je van adel was en vrien-
den van adel had. Poeziëplaatjes waren er nog niet, 
er werd in getekend. Er is een Alba Amicorum met 
een tekening van Rembrandt in een album uit 1634.
Hoe ouder de albums hoe mooier ze vaak waren 
met kaften van echt leer en versierd met uit blad-
goud gesneden letters.
Eind achttiende eeuw leerden steeds meer vrou-
wen schrijven. Zij hadden een “poëziealbum” in de 
vorm van een doosje met kaartjes waarop ze wat 
schreven in hun beste frans, toen nog de taal van de 
elite. De kaartjes werden verfraaid door tekeningen, 
borduurwerkjes en vlechtwerkjes van haar. Met veel 
geduld in elkaar gepriegeld.  Later werd het doosje 
weer vervangen door een album.
Er is een album bekend uit 1888 met een foto van 
Koningin Wilhelmina op de buitenkant, een mooi ge-
schenk voor alle meisjes die Wilhelmientje heetten.
Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen 
de eerste gedrukte poëzieplaatjes. Er bestond toen 
steendruk, elke kleur van het plaatje had zijn eigen 
steen met afbeelding, een heel proces. Het was nu 
mogelijk een hele serie van dezelfde plaatjes te 
maken. 
Aan het slot van de avond werden er enkele versjes 
voorgelezen, er waren hele mooie bij. Inmiddels is 
het poëziealbum vervangen door het vriendenboek-
je...wie weet wat er daarna komt, zou het poëzie 
weer terug komen?. Om in stijl dit stukje te eindi-
gen: Tip tap top....mijn pen is op!

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 3e zitting van de 1e ronde van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 16 oktober 
2017.

Lijn A:
1 J de Boer & G Wassing   63,75%
2 D & M Geel    59,17
3 R v Ommen & M Velthuys  56,25
4 O Hobma & J Vedder   55,83
5 R Nijland & J Schuphof  51,25
6 L Krapels & J Mansier   50,83
7 S Hempen & H Kuijer   49,58
8 H Reinders & G Scheper  49,17
9 H Middelveldt & H Tissingh  42,92
10 A Flier & J Scholte Albers  41,25
11 H & P Bennink    40,42
12 H & R Kuik    39,58

Lijn B;
1 W Flier & W Niemer   63,67%
2 G Lensen & L Tissingh   59,74
3 K Scheper & A Ridderman  58,92
4 H & H Hauwlo    55,83
5 H Toet & M Vedder   50,87 
6 R Knippels & R Pijper   49,58
7 J Klomp & L Veen   47,00
8 L Boerhof & M Brals   45,39
9 I & L vd Molen    44,83
10 J Inberg & K Tissingh   44,75
11 T ten Heuvel & A Kreulen  42,96
12 J Koops & R Morsink   36,09

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold

d.d.  03-10-2017

Poule A
1 Anne Jan Dunning  279
2 Johnny Ringeling   276
3 Luuk Nijmeijer  271
4 Ronald Lankhorst  268
 

Poule B
1  Gerrit Figeland     276   
2 Henri Jans  271 Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

 
 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  4 nov.  

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

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

Elke zaterdag 
warme erwtensoep. 

 

Het weer wordt weer kouder en wat 
is er dan lekkerder dan een lekker 
bord warme snert, gemaakt door 

Willem van echte bouillon en 
boordevol koetsiers rookworst. En 

natuurlijk ook onze bekende warme 
spareribs en kippenpoten! 

www.coop.nl/ruinerwoldkoetsier/over-coop/coop-koetsier-ruinerwold 
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 Vallen  
Verleden 
Tijd 
“NIEUWE DATA”
Dit najaar wordt de cursus “Vallen Verleden Tijd” 
weer aangeboden, mede ondersteund vanuit ge-
meente De Wolden! Deze is speciaal bedoeld voor 
mensen woonachtig in gemeente De Wolden, van 
65 jaar en ouder die ooit een valpartij hebben mee-
gemaakt en/ of bang zijn om te vallen. 
Een aantal jaren geleden heeft de St. Maartenskli-
niek in Nijmegen een wetenschappelijk goed on-
derbouwd valpreventie project opgezet, genaamd 
“Vallen Verleden Tijd”. De kans op valpartijen onder 
senioren lijkt aanzienlijk af te nemen als men een 
valpreventie cursus als deze volgt. Deelnemers krij-
gen vaak meer zelfvertrouwen en hebben minder 
angst om te vallen.
De cursus wordt gegeven door Bernard Boensma en 
Sarieta Oldenburger van Fysiotherapie Ruinerwold 
en vindt plaats in de Buddingehof te Ruinerwold. 
Er zijn 3 pijlers tijdens de cursus, te weten: oefenen 
met een obstakel parcours, sport & spel en oefenen 
met vallen op dikke matten. Tijdens het parcours 
wordt een aantal situaties uit het dagelijks leven 
nagebootst, die zowel binnen- als buitenshuis 
voorkomen. Ook oefenen we met vallen en opstaan 
m.b.v. dikke valmatten: hoe doe je dat, waar moet 
je op letten? En tijdens sport & spel oefenen we het 
omgaan met dubbeltaken en het maken van betere 
keuzes. Een belangrijk effect bij deze activiteiten, 
is gebleken, dat mensen minder angstig worden en 
daardoor minder gespannen gaan bewegen, waar-
door de valkans afneemt. 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op de don-
derdag middag van 13.30-15.00 uur. De eerste bij-
eenkomst is op 16 november. Kosten voor de hele 
cursus bedragen € 65,-- per deelnemer. Minimum 
aantal deelnemers 12 personen (max. 18).
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze 
cursus? U kunt zich aanmelden bij Fysiotherapie 
Ruinerwold op info@fysiotherapieruinerwold.nl of 
telefonisch via 0522-481804. 

Cursus data
• Do 16 november intake (locatie: Gezond-

heidscentrum Ruinerwold, 
na 13.00 uur)

• Do 23 november 1e training (locatie: Buddin-
gehof, Ruinerwold)

• Do 30 november 2e training (idem)
• Do 14 december 3e training (idem)

Ruinerwold strijdend 
ten onder in Coevorden
Na vier nederlagen werd het weer eens tijd voor een 
overwinning en tegen Germanicus had Ruinerwold 
zich voorgenomen te stunten. Het rijk betaalde 
elftal uit Coevorden kent vooralsnog een matige 
start van de competitie, want voor aanvang van het 
duel met Ruinerwold had het nog maar een viertal 
punten weten te vergaren. Doordat zowel Germa-
nicus als Ruinerwold niet tevreden kon zijn met de 
competitiestart beloofde het een interessant duel in 
Coevorden te gaan worden.

Aangezien Ruinerwold de afgelopen drie duels bin-
nen enkele minuten op achterstand kwam, was het 
zaak de openingsfase goed door te komen. Dit lukte 
dan ook en na 45 minuten stond er een brilstand 
van 0-0 op het scorebord genoteerd. Germanicus 
was wel gevaarlijk in de eerste helft, maar het ont-
brak de Coevordenaren aan scherpte. Ruinerwold 
kwam er af en toe dreigend uit, maar het creëren 
van uitgespeelde kansen bleef nog achterwege.

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven.
Deze praatgroep is er voor iedereen, die met ande-
ren eens van gedachten willen wisselen, over alle 
mogelijke onderwerpen. Dit geldt voor zowel dames 
als heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof

• Do 11 januari 4e training (idem)
• Do 18 januari 5e training (idem)
• Do 25 januari 6e training (idem)
• Do 8 februari evaluatie (locatie: Gezond-

heidscentrum Ruinerwold, 
na 13.00 uur)

- De cursus is niet in delen te volgen, geen inhaal-
lessen. 

- Wij adviseren u makkelijk zittende kleding te 
dragen en schoeisel wat geschikt is om binnen 
te gebruiken (zoals bijv. binnensportschoenen). 
Ook kan het handig zijn om en handdoek mee te 
nemen en een flesje water.

Namens Fysiotherapie Ruinerwold,
Bernard Boensma & Sarieta Oldenburger



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De tweede helft kende een soortgelijk spelbeeld; 
Germanicus veelal het balbezit en Ruinerwold 
loerend op de counter. De thuisploeg kreeg af en 
toe een aardige kans, maar Ruinerwold kreeg na 
een uur spelen de uitgelezen mogelijkheid om op 
voorsprong te komen. Bert de Boer verscheen voor 
de vijandelijke doelman, maar punterde het leder 
rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Erg 
spijtig, want twintig minuten voor tijd kwam Ger-
manicus zowaar op voorsprong. Een afgeslagen 
corner werd geweldig binnengeschoten door Van 
Dijk: 1-0. Gezien het spelbeeld niet onterecht, maar 
wel zuur voor Ruinerwold.

Na de 1-0 werden de voetballende kwaliteiten van 
Germanicus duidelijk. Ruinerwold wilde wel druk 
zetten, maar het verzorgd spelende team van Prins 
speelde zich veelvuldig knap onder de druk uit. Dit 
was tevens ook mogelijk door het prima onderhou-
den veld van Germanicus, waarvoor complimenten. 
Ruinerwold had in het laatse kwartier nog wel de 
beste bedoelingen, was nog eenmaal gevaarlijk via 
Jacco Huisman, maar tien minuten voor tijd was het 
dan toch gebeurd. Verhoef kwam één-op-één met 
doelman Knol en schoof de bal beheerst in de hoek: 
2-0. Na deze treffer wist Ruinerwold geen grote 
kansen meer te creëren en ging de wedstrijd uit als 
een nachtkaars. 

Ruinerwold is desalniettemin strijdend ten onder 
gegaan en de prestatie biedt zeker perspectief. In de 
kantine van Germanicus, altijd gezellig, werd nog 
wat nagedronken. Enig smetje op het nazitten was 
echter de hondsbrutale actie van Sam Hogenhorst, 
die met een briefje van twintig een willekeurige 
Ruinerwolder aan het werk wilde zetten om bier te 
halen. Gelukkig bedacht Hogenhorst zich net op tijd 
toen hij door had dat hij onbewust Henk Emmink 
als beoogd ober had uitgekozen en had Emmink 
niks door. Zodoende kon Sam maandag zonder let-
sel weer naar school toe. 

Geen drie punten dus, maar wel een zondag met 
perspectief. Aankomende zondag speelt Ruiner-
wold thuis tegen Olyphia, dat ook nog niet in groot-
se vorm verkeerd. Zeker een duel om bij te wonen. 
Tot dan!

Programma VVR
VVR programma 5.nov:
Zuidwolde 1 - VVR 1 14.00 uur
VVR 4  - Protos 3      10.00
VVR 5  - MSC 4         10.00 

O, ik weet het niet 
O, ik weet het niet
maar ik besta en ben
zie een vogel in het riet

O, ik weet het niet
is het een appel of een biet 
als ik mijzelf maar ken

O, ik weet het niet
maar ik besta en ben

n.a.v. ‘O, ik weet het niet’ van Herman de Coninck (1944-
1997)

© Gerdina, www.gerdina.nl

Thema-avond rouw in 
Bibliotheek Ruinerwold
Op dinsdagavond 7 november is er in Bibliotheek Rui-
nerwold in samenwerking met uitvaartvereniging Me-
mento Mori en Humanitas een bijeenkomst over rouw. De 
thema-avond is bedoeld voor iedereen die zich betrokken 
voelt bij dit onderwerp.
Tijdens deze bijeenkomst zal de uitvaartvereniging uit 
Ruinerwold vertellen over rituelen rond de uitvaart, de 
oprichting van Memento Mori (bijna honderd jaar gele-
den) tot de praktijk van vandaag. Aansluitend zullen de 
vrijwilligsters van Humanitas u bijpraten over de moge-
lijkheden voor nabestaanden met betrekking tot rouw-
verwerking. Beide organisaties stellen u in de gelegenheid 
om in gesprek te gaan en vragen te stellen. 
De avond begint om 19:00 uur en eindigt om ongeveer 
21:00 uur. De entree is gratis en voor koffie en thee wordt 
gezorgd. Graag van te voren opgeven bij Bibliotheek Rui-
nerwold, in de bibliotheek, via mail: info@bibliotheekrui-
nerwold.nl of telefonisch tijdens openingsuren van de 
bibliotheek op 088 – 0128445.



Ensing al jarenlang 
goede vriend van KIOS-
selectie
 Ensing Vastgoed Onderhoud is al aardig wat jaren 
verbonden met de selectie van KIOS. Met hun mooie 
logo staan zijn al jarenlang op de voorzijde van de shirts 
en inspeelshirts van KIOS 2 én op de achterzijde van 
KIOS 1. Hiermee helpt Ensing al heel wat seizoenen mee 
aan de sportieve ontwikkelingen van de KIOS-selectie. 
We zijn erg blij met een vriend als Ensing! Daarnaast is 
algemeen directeur Louis van ’t Zand ook spelend lid 
bij KIOS 4. Het team wat ook in de shirts van Ensing elk 
weekend zijn wedstrijden speelt. Ensing en KIOS zijn 
echte vrienden.

 Het dienstenpakket van Ensing bestaat uit gevelonder-
houd, zoals schilderwerk, houtrotherstel en vervanging 
(of deelvervanging) van gevelelementen. Maar ook het 
verrichten van mutatieonderhoud, een efficiënte op-
knapbeurt aan de binnenzijde van woningen en kanto-
ren en het plaatsen van beglazing behoren tot de werk-
zaamheden. Dus denkt u voor komend jaar om uw huis 
onder handen te nemen, neem dan vrijblijvend contact 
op met Ensing. Tel: 0592-348080.

Een ware thriller in 
Ruinerwold
 Onder redelijke goede weersomstandigheden stond er 
in het mooie Ruunerwold een thuiswedstrijd voor KIOS 1 
op het programma. KIOS speelt graag dynamisch en met 
veel tempo en dan een lekker zonnetje en licht windje 
maken het daarvoor ideaal. Tegenstander KV Apeldoorn 
van vandaag is een onbekende ploeg voor de Spek-
braanders. KV Apeldoorn is vorig jaar gepromoveerd uit 
de 2e klasse maar doet het alleraardigst op dit niveau.
 

Wat gelijk opviel aan de tegenstander is dat ze een aar-
dige ‘luchtmacht’ hebben. Grote sterke mannen, dus er 
moest veel geknokt worden in de rebound. En dat deed 
KIOS. Je moet dan ook accepteren dat je veel ballen 
niet hebt, maar iedere afvallende bal moet dan voor de 
groen/zwarten zijn. Doorknokken tot het bittere eind is 
dan het devies. Waar KIOS graag met tempo speelt, deed 
Apeldoorn dat niet. Rustig en beheerst opzetten ver-
traagd het spel en dan moet je wel schakelen in verde-
digend opzicht. Het eerste aanvalsvak met Ineke Slomp, 
Janita Zantinge, Martijn Ziel en Luco Zantinge had het 
vizier nog niet helemaal scherp. Door de lange aanval-
len in de verdediging, bestaande uit Iris v.d. Belt, Jan-
neke de Lange, Rogier Nijdam en Ernst Kuik, moest KIOS 
daarom 2 doelpunten incasseren. Direct dus 0-2 achter. 
Dan weet je, dit wordt een lastige middag. 
 
En zo bleek ook. KIOS had spaarzame kansen, maar 
benutte deze wel. Dit zorgde ervoor dat Apeldoorn niet 
kon uitlopen. Via 1-2, 2-3 had Apeldoorn op 3-6 voor het 
eerst een marge van 3 verschil. Het moet dan niet verder 
uitlopen, want dan wordt het ook mentaal lastiger. Dit 
gebeurde telkens niet Hierdoor kon KIOS zich meer terug 
knokken in de wedstrijd. 4-6, 6-8, 7-9 werd het uiteinde-
lijk 10-10 met nog een paar minuten te spelen voor de 
rust. Het was een taaie pot. Voor de toeschouwers aan 
Ruinerwoldse zijde was het dan ook vooral frustrerend 
om te zien dat  een laag tempo spelende tegenstander er 
niet echt een aantrekkelijke wedstrijd van maakt. Maar 
de spanning, zoals vaker, maakt alles weer goed. KIOS 
kreeg 40 seconden voor de thee nog een klap op de neus 
door een afstandsschot van Apeldoorn. Ruststand 10-11. 
 
Het is een lastige pot, maar je mag nooit opgeven voor-
dat de scheids het eindsignaal aangeeft. En dat deed 
KIOS ook niet. Apeldoorn startte goed met wederom een 
afstandstreffer. Een gemiste strafworp aan Ruinerwoldse 
kant gaf niet echt de burger moet. Vooral dat dit ook in 
de eerste helft al eens gebeurde. Maar kop op en gas. 
Met het snot voor de ogen ploeterde de formatie van 
Rob Verra door. Het werd 11-13, 12-14 en zelfs nog 14-17. 
Met nog 11 minuten te spelen. Rob probeerde met wis-
sels Daan Voest en Hilde Tabak het tij te keren. Dit lukte 
en 10 minuten voor tijd kwam KIOS op15-17. Nog niet 
echt de aansluiting, maar de Apeldoorners waren nog 
steeds niet uit het zicht. Martijn Ziel, Janita Zantinge en 
Ernst Kuik zorgden snel voor 3 treffers. Hierdoor stond 
het zo ineens 18-17 voor de thuisploeg. Er ontstond een 
ware thriller. Dan stijgt de spanning, wordt het soms 
wat paniekerig en gaat de mond vaker open. Dit laatste 
resulteerde in een gele kaart voor de gasten. 1minuut 
35 voor het einde maakte Apeldoorn de gelijkmaker. 
KIOS had de bal. Je kunt dan veilig voor een punt gaan 
of alsnog de wedstrijd naar de toe proberen te trekken. 
KIOS koos voor het laatste. Apeldoorn maakte een over-
treding op een doorloopbal en KIOS kreeg hiermee een 



Ruinerwold niet 
opgewassen tegen Beilen
Op een schitterende zondagmiddag mochten de man-
schappen van Ruinerwold 1 afreizen naar Beilen. De mis-
sie was duidelijk: de eerste overwinning van het seizoen 
boeken. Om 14.00u floot scheidsrechter Boerema voor 
de aftrap en Ruinerwold liet gelijk haar aanvallende in-
tenties zien. Ondanks de drie goede eerste minuten, was 
het in de vierde minuut raak voor Beilen. Een voorzet 
vanaf de linkerkant bleef hangen rond de penaltystip en 
werd vervolgens ingeschoten door Alwin Hendriks: 1-0. 
Ruinerwold was duidelijk even de kluts kwijt want een 
minuut later kwamen zowaar vier aanvallers van Beilen 
tegenover één verdediger van Ruinerwold te staan. Ge-
lukkig was deze kans niet aan Hollemans besteed, want 
zijn inzet ging hoog over.  

Na de achterstand kwam Ruinerwold aardig mee tot de 
27e minuut. Velthuis schoot vanuit een slechte uitgangs-
positie op het doel en de bal schoot zowaar onder Ewout 
Knol door: 2-0. Vanaf dat moment besefte Ruinerwold 
dat het een lastige middag ging worden. Voor rust werd 
Ruinerwold nog een paar keer voorzichtig gevaarlijk, 
maar tot opgelegde kansen kwam het niet. In de tweede 
helft ging Ruinerwold eigenlijk weer prima van start, 
maar wederom lag de bal al weer snel in het verkeerde 
net. In de 50e minuut was het namelijk Hollemans die 
Beilen op 3-0 bracht. Om aan alle twijfel een einde te 
maken stond het binnen het uur ook nog eens 4-0 door 
een doelpunt van Velthuis. Ruinerwold kwam er gere-
geld voetballend prima uit, maar het creëren van uitge-
speelde kansen was helaas zeldzaam.

Uiteindelijk deed Ruinerwold nog wel wat terug, door-
dat Bert de Boer een kwartier voor tijd de 4-1 tegen de 
touwen kopte. Desalniettemin was het slotakkoord voor 
Beilen, want Kasten schoot tien minuten voor tijd de 
5-1 binnen. Uiteindelijk mag er gesproken worden van 
een terechte overwinning voor Beilen, dat gewoon beter 
was. Lichtpuntje was gelukkig de vernedering van enkele 
meegereisde Koekangers met het klaverjassen. Tevens 
komen zij goed weg dat de oefenwedstrijd van aan-
staande donderdag ging doorgang vindt. Dat bespaart 
Vitesse’63 een zekere nederlaag in een toch al zware 
seizoensstart. 

Voetbal kent gelukkig altijd weer een nieuwe kans en 
zodoende rijdt Ruinerwold aankomende zondag af naar 
Germanicus. De Coevordenaren zijn een immer ambiti-
euze club en zullen dan ook verre van tevreden zijn met 
de huidige achtste plek. Ruinerwold is inmiddels erg 
hongerig om de eerste overwinning te boeken, waardoor 
het een interessant treffen lijkt te worden. Graag zien we 
u in de bus en/of langs de lijn in Coevorden! 

KIOS-selectie blij met 
sponsorvriend Eismann 
Jan Wagter
 Al jarenlang onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De 
KIOS-selectie en Eismann Jan Wagter zijn goede vrien-
den van elkaar. En ook voor komend jaar is de KIOS-se-
lectie blij met vriend Eismann Jan Wagter. Met de mooie 
uitstraling op de voorzijde van de shirts en inspeelshirts 
van KIOS 1 én met het support van Jan Wagter bij iedere 
thuiswedstrijd gaat het momenteel voor de wind in de 
veldcompetitie. Daarnaast staat Eismann Jan Wagter op 
de achterzijde van de shirts van KIOS 2.
 
Eismann Jan Wagter is met zijn diepvries-koelauto een 
bekend gezicht in Ruinerwold en omstreken. Met zijn 
diepvries thuisdienst kan iedereen genieten van lekkere 
ijs-, vlees- en snack producten. Ideaal voor bijvoorbeeld 
met de kerst, maar ook voor dagelijks gebruik heeft Eis-
mann Jan Wagter van alles in zijn assortiment.  
 
Vraag Jan bij de thuiswedstrijden van KIOS 1 naar de 
mogelijkheden of bel hem op telefoonnummer: 0522-
482329.

strafworp. Met nog 10 seconden op de klok. Apeldoorn 
probeerde de boel nog te ontregelen voorafgaand aan 
deze strafworp met wissels en een boel bombarie. Maar 
de Spekbraanders hielden het hoofd koel en maakte 
deze nu wel. Waar eerder er nog 2 werden gemist. 
Apeldoorn had nog kans op een gelijkmaker, een schot 
van afstand werd genomen, ging goed richting de korf, 
raakte de rand, de andere kant van de rand en floepte er 
gelukkig voor de thuisploeg er net uit. Dit was ook het 
laatste wapenfeit van de wedstrijd, waarna de prima 
fluitende scheidsrechter affloot. Een ontlading volgde 
van de spelers en het grote aanwezige publiek. Het was 
niet de beste wedstrijd, maar spanning kan ook zorgen 
voor een echte strijd. Eindstand 19-18.
 
Scores: Luco Zantinge 5x, Ernst Kuik en Janita Zantinge 
beide 3x, Janneke de Lange, Iris v.d. Belt, Rogier Nijdam 
en Martijn Ziel allen 2x



1. Stel uw bedrijf voor. 
Mijn naam is Hendrik Flinterman, eigenaar van Stu-
dio WW15. Ik ben grafisch ontwerper en werk vanuit 
mijn huis in Weerwille en een kantoor in Haarlem 
voor grote en kleine bedrijven en organisaties. Hier 
in de regio en verspreid over het land. Daarnaast 
heb ik samen met mijn vrouw een bed & breakfast, 
Gastenverblijf WW15. 

2. Hoe lang bent u werkzaam in het bedrijf en 
hoe lang bestaat het al?

Na een aantal jaren bij de Nieuwe Revu, Viva en 
Eigen Huis & Interieur gewerkt te hebben ben ik 25 
jaar geleden voor mezelf begonnen als zelfstandig 
grafisch ontwerper. In 2008 ben ik van Haarlem naar 
Ruinerwold verhuisd en heb ik de stad verruild voor 
het Drentse platteland. Dat bevalt heel goed. In die 
tijd heb ik mijn bedrijf de huidige naam gegeven. 
Internet maakt het wonen en werken in Drenthe 
voor mij mogelijk. Doordat het overleg en contact 
voor een groot gedeelte via e-mail verloopt kan ik 
klanten ook op afstand goed bedienen. Fantastisch 
dat hier binnenkort glasvezel wordt aangesloten!

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw bedrijf?
Studio WW15 is een eenmanszaak. 

4. Wat is de voornaamste taak van uw bedrijf?
Het ontwerpen van allerlei soorten drukwerk. Voor 
een bedrijf kan ik een huisstijl verzorgen, een logo/
beeldmerk en een lijn ontwerpen waarop dat beeld-
merk op alle communicatiemiddelen zichtbaar wordt 
gemaakt. Verder ontwerp ik o.a. flyers, brochures, ma-
gazines, posters, boekwerken en websites. Het groot-
ste ontwerp dat ik gemaakt heb is de bestickering 
van een stadsbus. Ik werk samen met verschillende 
tekstschrijvers, fotografen, webbouwers en drukkers. 

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u minder 
leuk aan uw werk?

Het leukste aan mijn vak vind ik dat het creatief is, 
dat ik kan bedenken hoe iets er uit komt te zien. Een 
goedgekeurd ontwerp werk ik vervolgens technisch 
op de computer uit en begeleid het tot en met het 
eindresultaat. Een groot voordeel vind ik dat mijn 
werk altijd weer anders is en dat het niet eentonig 
wordt. Als de opdrachtgever tevreden is met het 
eindresultaat ben ik helemaal een blij mens! Het 
minst leuk vind ik dat de vormgeving aan het eind 

van een keten is en dat er soms een te krappe dead-
line is. Dit geeft weleens stress.

6. Heeft u een leuke anekdote?
Het is niet bepaald een anekdote maar wel een leuke 
manier waarop ik een keer mijn werk voor publiek 
gepresenteerd heb. Voor Brandweer Regio Utrechts 
Land heb ik een goochelaar ingehuurd die in een 
show het oude beeldmerk liet verdwijnen en het 
nieuwe logo tevoorschijn toverde. Het nieuwe logo 
heb ik na die show buiten door middel van laserlicht 
laten projecteren in de straal van een waterkanon.

7. Wat is uw hobby?
Paardrijden, wandelen en schilderen. Ik maak graag 
ritten op mijn westernpaard Mac die in de pension-
stal bij onze buren staat. Wandelen doe ik ook graag 
en ik heb een atelier bij huis waar ik kan schilderen. 

8. Wat zou u er graag bij hebben in Ruinerwold?
Een markt waar eens in de zoveel tijd streekproduc-
ten worden verkocht. Een plek waar lokale onderne-
mers gezamenlijk hun producten aan consumenten 
kunnen verkopen. Dat zou met name in het toeristen-
seizoen in een behoefte kunnen voorzien. Als ik met 
vakantie ben ga ik zelf graag naar dit soort markten.

9. Hoe ziet u de toekomst?
In de toekomst ga ik op dezelfde voet verder met 
mijn vak. Ik voel me bevoorrecht dat ik zo’n mooi 
vak uit kan oefenen op zo’n mooie plek. Ik heb plan-
nen om meer vrij werk te gaan maken. 

10. Aan wie geeft u de pen door?
De pen geef ik door aan Emiel Voest Freestyle Aca-
demy. 

geeft de pen door



Zo kunnen we nog even doorgaan want vrijwel alles 
heeft tenminste twee kanten. En dan heb je ook nog de 
koude kant in de familie, de wallekant waar de schepen 
aanleggen en de zelfkant, van een geweven lap stof of 
van de samenleving waar het schorremorrie huist. Je 
hoeft niet naar Brugge te gaan om kennis te maken met 
het kunstige werk van kant, want kantklossen doen ze 
in Brussel en Mechelen ook. Voor niet-ingewijden: een 
onbegrijpelijk gedoe met klosjes waarop garen is ge-
wonden en die voortdurend door elkaar heen worden 
geworpen op een kussen met een massa spelden. Zoek 
het maar uit en dat gebeurt ook want het resultaat is een 
mooi kraagje of iets dergelijks. 

Veelzijdig
Het woordje ‘kant’ is op talloze manier in gebruik, maar 
vrijwel altijd met betrekking tot een grensgeval, een 
scheiding van verschillende situaties, vaak tegengesteld: 
op het kantje af, dus nog niet helemaal; de slootkant, 
de droge zijde van de waterkant; de andere kant van 
de medaille die minder mooi is dan de voorkant; op de 
rand van het graf: aan de dood ontsnapt. Betekenissen 
genoeg, maar wat doen we ermee?
In de praktijk valt het wel een beetje mee: uit de samen-
hang van de gesproken of geschreven tekst valt wel op 
te maken over wat voor soort kant we het hebben. Het 
wordt pas moeilijk als het om het gebruik in overdrach-
telijke zin gaat. Hij is van de verkeerde kant, hij heeft zich 
van kant gemaakt, de overkant is altijd de andere kant.
Het voornaamste is dat we ons bewust zijn van die 
veelzijdigheid, Als er sprake is van een of meer kanten 
gaat het vrijwel altijd om een ‘enerzijds, anderzijds’. In de 
grote zaal van het gemeentehuis in Zwolle, waar vroeger 
ook recht gesproken werd, is een opschrift in het latijn 
“Audiatur et altera pars” ofwel “Hoort ook de andere 
partij”. Een niet te onderschatten wijsheid want om een 
juist oordeel te vormen is het nodig te weten hoe de 
andere erover denkt. 

Polarisatie
De laatste tijd horen we steeds vaker dat er in de samen-
leving sprake is van ‘polarisatie’, waarmee we bedoelen 
dat zienswijze en standpunten van  verschillende par-
tijen steeds verder uit elkaar komen te liggen en  steeds 

meer verharden in het eigen gelijk. Dat zogenaamde 
zwart/wit denken betekent dat de overtuiging en menin-
gen van de ene partij onvoorwaardelijk zouden gelden 
voor de andere en dat is vanzelfsprekend een illusie. Wie 
overloopt naar de andere kant is een verrader. 
Rechtlijnig denken heeft onnoemelijk veel ellende in de 
wereld gebracht en doet dat nog steeds, zelfs in versterk-
te mate. In een vorig Kritisch Kommentaar is al eens be-
toogd dat de sterkste denkt altijd gelijk te hebben, ook 
al is dat onzin en nergens op gebaseerd. Tot voor kort 
mochten vrouwen in Saudie Arabië niet autorijden, om-
dat ze vrouw zijn. In nazi-Duitsland gold dat het blanke 
ras, vertegenwoordigd door Germanen met blond haar 
en blauwe ogen superieur zouden zijn aan alle andere 
rassen die dus afgemaakt mochten worden. Vrouwen 
horen thuis achter het aanrecht en er hoeven dus voor 
hen geen openbare toiletten te zijn, alleen gelovigen die 
een bepaalde religieuze richting aanhangen zullen de 
eeuwige zaligheid deelachtig worden. Enzovoort. Dat er 
ook andere kanten zijn vergeten we maar.

Nadenken
Het heeft er de schijn van dat allerlei zekerheden waar 
we vroeger blindelings op vertrouwden in het licht van 
wetenschap en techniek verdampen. Er komen wel 
andere inzichten voor in de plaats maar die moeten hun 
houdbaarheid nog bewijzen. Daar wordt misbruik van 
gemaakt: opgefokt nationalisme doet mensenmassa’s 
de straat opgaan, zwaaiend met vlaggen en leuzen 
schreeuwend. “Eigen volk eerst.” Wat de gevolgen zijn 
doet er niet toe. Massapsychologie wordt gebruikt om 
mensen dingen te laten doen waar ze individueel zelfs 
niet aan zouden denken. “Lock her up !” (“Zet haar ge-
vangen”) riepen hordes tegenstanders van Hillary Clin-
ton bij de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde 
Staten. “Willen jullie de totale oorlog? “riep Joseph 
Goebels, de toenmalige minister van propaganda van 
nazi-Duitsland een zaal vol opgehitste officieren toe die 
vervolgens massaal “Ja” brulden. Tja, dat hebben ze 
geweten maar daar dachten ze toen niet over na.
Nou ja, het is altijd de moeite waard om de verschillende 
kanten van alledaagse dingen te bekijken.
 
Kees van Klaverden.

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Kant

Wanneer we een hemd aantrekken hebben we gewoonlijk niet in de gaten hoeveel kanten eraan dat eenvoudige 
kledingstuk zitten. Het gaat om niet minder dan acht: een voorkant en een achterkant, een binnenkant en een 
buitenkant, een bovenkant en een onderkant, de linkerkant en de rechterkant en dan laten we maar buiten be-
schouwing dat er ook nog een goede kant en een verkeerde kant te vinden zijn. Ditzelfde geldt natuurlijk voor 
allerlei zaken, zeker als die feitelijk waarneembaar zijn. Een huis, een boek, een spoorwegwagon, kortom, alles wat 
ruimtelijk is en dus inhoud heeft. Dit is allesbehalve een waterdichte omschrijving maar daar moeten we het dan 
maar mee doen. Er is namelijk ontzettend veel dat talloze kanten heeft en zeker wanneer we ook de figuurlijke kant 
in beschouwing nemen want dan blijkt er van alles kanten te kunnen hebben Na het feestje maken we de rommel 
aan kant tot we kant en klaar zijn. Er zijn altijd en paar mensen die de kantjes ervan af lopen en dan is het soms een 
dubbeltje op zijn kant of er bonje komt. Meestal gaat het toch wel weer de goede kant op wanneer we vierkant de 
waarheid zeggen en de scherpe kantjes ervan af halen maar het was kantje boord. 



KIOS E1 Kampioen
De laatste wedstrijd was voor KIOS E1 de belang-
rijkste van de competitie, de kampioenswedstrijd. 
Spannend werd het echter tegen de nummer twee 
DOS46 E3 echter niet. Al vrij snel was het 4-0 en 
uiteindelijk werd gewonnen met 16-2 en kon de 
kinderchampagme ontkurkt worden. 
Na de kampioensfoto werd dit gevierd met patatjes 
en taart. Dit ging er natuurlijk in als zoete koek bij 
de spelers/sters en coaches. 
Op de team foto staan van links naar rechts: Tho-
mas van Spil, Thijs van der Tang (trainer/coach), Mir-
the ten Oever, Doris Scholing, Janick de Leeuw en 
Sophie Rollen. Op de foto ontbreken Anne van der 
Linde (trainer/coach) en Diana Jalvingh  (trainer).  

Mark de Leeuw stopt 
na dertien seizoenen 
Ruinerwold 1
6 december 2015. Ruinerwold speelt een schit-
terende, maar zware wedstrijd in Westerbork. 
Tegenstander is VKW, één van de titelkandidaten 
in de zondag Tweede Klasse K. Ruinerwold kan elk 
punt goed gebruiken en vecht voor wat het waard 
is. Rik de Wit staat op spits Anjo Willems. Volgens 
trainer Hoekstra is Willems een technische speler. 
In realiteit blijkt hij technisch, snel, sterk en handig. 
Alle spelers van VKW blijken eigenlijk nogal goed 
te zijn en het tempo in de wedstrijd ligt dan ook 
hoog. Hierdoor valt het op dat er te midden van alle 
rennende spelers plotseling iemand stil op het veld 
zit. Het is de nummer 4 van Ruinerwold, Mark De 
Leeuw. Zoals de etiquette voorschrijft wordt de bal 
over de zijlijn gespeeld, zodat De Leeuw verzorging 

kan krijgen. Ernstig ziet het er niet uit en tijdens de 
blessurebehandling drinkt De Leeuw nog wat uit 
een bidon. Even bijtanken lijkt het, want het belooft 
een slopende slotfase te worden. Na de korte bles-
surebehandeling komt De Leeuw weer in de benen, 
maar kan niet verder. Hij loopt naar de kant, niet 
wetende dat hij bezig is met zijn laatste officiële 
meters als speler van Ruinerwold 1.  
Ruinerwold speelt uiteindelijk met 3-3 gelijk in 
Westerbork, maar zoals elke geblesseerde speler 
zit Mark met de gedachten bij zijn fysieke toestand. 
Ook na de wedstrijd voelt de knie namelijk niet 
goed aan en een medisch bezoek verder blijkt het 
zelfs helemaal mis. De voorste kruisband blijkt 
deels te zijn ingescheurd en dan weet je als voetbal-
ler dat je al snel minimaal een paar maanden langs 
de kant staat. Ook na deze eerste diagnose zal De 
Leeuw nog niet aan een afscheid hebben gedacht, 
want voetbal gaat nu eenmaal gepaard met bles-
sures. Een periode van revalidatie vangt aan en dat 
is aan De Leeuw wel besteed. Waar andere voetbal-
lers zich het veld op moeten slepen voor een ‘rondje 
lopen’ of ‘even gaan fietsen’, beult De Leeuw zich-
zelf zoveel mogelijk af. De revalidatie verloopt dan 
ook voorspoedig en na een paar maanden krijgt hij 
te horen dat het herstel dermate goed verloopt, dat 
hij alweer mee mag doen met het positiespel. Zich 
weer geheel voetballer voelend stapt Mark het trai-
ningsveld op, maar de comeback is maar van korte 
duur. Al snel gaat het weer mis en ditmaal scheurt 
de voorste kruisband in zijn geheel af. Aangeslagen, 
maar strijdlustig, wordt opnieuw het revalidatietra-
ject aangevangen. Ook dit gaat goed en Mark geeft 
meerdere malen per week vol gas. Hij lijkt zichtbaar 
te genieten van de progressie die wekelijks wordt 
geboekt en andere geblesseerde spelers worden 
niet altijd even vrolijk als ze ‘samen’ met hem, of 
beter gezegd achter Mark aanlopend, revalideren. 
Mark is vol goede moed en kan soms spelen met 
zijn krachten. Doordat hij geregeld een ‘mede-reva-
lidant’ achter zich hoort hijgen tijdens een tempo-
loop, ontwikkelt hij de sadistische gewoonte om bij 
ieder keerpunt even extra aan te zetten. ‘Mooi joh’, 
aldus De Leeuw. 
Een seizoen gaat voorbij en daarmee is ook het 
tweede revalidatietraject afgerond. In de voorberei-
ding van het seizoen 2017/2018 sluit De Leeuw dan 
ook weer aan met de groep, in de veronderstelling 
weer een jaargang op het middenveld te spelen. 
Het loopt echter anders. De knie voelt niet echt 
als vanouds en het vertrouwen ontbreekt volledig. 
Wenden, keren, duels, incasseren, uitdelen en dat 
met het vooruitzicht op slechte velden; het voelt 
niet meer vertrouwd aan.

Wordt vervolgd.


