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Volgend nummer 
verschijnt 

13 november
Kopij inleveren voor vrijdag 8 november 12.00 uur

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

Kerstshow1
no vembe r

Voor je het weet staan de kerstdagen weer voor de 
deur. Daarom start Kringloop De Wolden op vrijdag-
avond 1 november met de verkoop van kerstarti-
kelen. Van 19.00 – 21.00 uur is er volop gezelligheid 
in de winkel. Kortom, de hele winkel is dan weer 
kleurig en fleurig aangekleed met ongelooflijk veel 
ballen, slingers, kerstbomen, adventstrapjes, kerst-
kaarten en andere kerstartikelen. Coördinator Gerrit 
Brink. ‘Er is heel veel binnen gekomen. En dit wordt 
wekelijks aangevuld. Dus het loont zeker de moeite 
om regelmatig even terug te komen als u iets zoekt’. 
Hoewel er natuurlijk ook volop sinterklaascadeau-
tjes te koop zijn, is de kerstman al geweest om 
aanwijzingen te geven over hoe, waar en vooral 
wat er in de winkel moet. Behalve dat is Kringloop 
de Wolden nu ook depothouder van Wecycle. Dat 
betekent dat we nu alles waar een stekker aan zit 
kunnen aannemen aldus coördinator Gerrit Brink. 
O.a. ook oude niet meer werkende tv’s etc.

Open bedrijvendag
De plaatselijke uitvaartvereniging Memento Mori 
doet zaterdag 2 november mee aan de Open Bedrij-
vendag Drenthe (meer info op: https://obdd.nl/ )
Die dag staat de deur van onze pas gerenoveerde 
aula voor iedereen open. Tevens informeren wij u 
graag over de mogelijkheden die er zijn in onze aula 
en ook over de voordelen van het lidmaatschap van 
de vereniging. Memento Mori is een uitvaartver-
eniging zonder winstoogmerk die al bijna 100 jaar 
bestaat en aangesloten is bij de Drentse Bond van 
Uitvaartverenigingen en ook bij NARDUS de lande-
lijke organisatie van samenwerkende uitvaartorga-
nisaties. Wij ontvangen u graag tussen 10.00 – 17.00 
uur op Dijkhuizen 34a.

Buurtkamer 
“Buddingehof”
Zoekt u gezelligheid, voelt u zich soms eenzaam, 
kom dan naar de Buurtkamer op maandag morgen 
van half 10 tot half 12 in de Buddingehof. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u geen 
vervoer? Ook dat kan voor u geregeld worden.
Onder genot van een kopje koffie praten wij even bij 
met elkaar. Daarna doen wij een kwartiertje geheu-
gen training. Verder die ochtend doe we een spel, 
iets actiefs of creatiefs en we sluiten de ochtend af 
met liederen uit de oude doos. 
Ter afsluiting zingen wij nog een paar liederen uit de 
oude doos.
Maandag 28 okt. maken we een herfststukje, 
4 nov. komt de kinderopvang met de lampion en 
gaan we met de kinderen iets gezelligs doen. 
11 nov. gaan we sjoelen, 
18 nov. creatief, 
25 nov. naar de kerstmarkt in de Intratuin, 
2 dec. Spelen we het Sinterklaasspel, 
9 dec. Kerstkaarten maken. 
16 dec. Kerstbakje maken met de kinderopvang,
23 dec. Is er geen Buurtkamer, 
30 dec. Sluiten we het jaar af met een gezellige 
brunch. 
U bent van hart welkom!

Voor meer informatie en kunt u terecht bij Albertje 
Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978



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 3 november 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur JEUGDDIENST
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. vd Wetering
16.30 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. C. Huisman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 6 november 2019 Dankdag
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis

Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur PK Meijer

Kerkdiensten 10 november 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur d.z.d.
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. A.J. Minnema
15.30 uur ds. R.P. Heij
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur L. Karelse

 ➜  30 oktober Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ‘t Wold
 ➜  2 november Natuurwerkdag kinderprogramma, 

09.00 – 13.00 uur Dijkhuizen 68a
 ➜  2 november Reunie 90&00, 21.30 – 03.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  2 november Toneeluitvoering UDI, 14.00 uur c 

afé Centraal
 ➜  2 november Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur  

café Centraal
 ➜  3 november VVRuinerwold – Hoogersmilde SV, 

14.00 uur Sportpark
 ➜  4 november Klaverjassen en Jokeren VVR,  

19.30 uur kantine
 ➜  4 november Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  4 november Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  5 november Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen 
 ➜  5 november de Losse Flodder, 20.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  9 november Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur  

café Centraal
 ➜  11 november Buurtkamer, sjoelen,09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  12 november Klaverjassen, 20.00 uur  

café de Kastelein
 ➜  12 november de Losse Flodder, 20.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  13 november Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  13 november VCR HS1 – Wordt Kwiek HS2,  

20.45 uur Sporthal
 ➜  14 november Café KWIS, 20.00 uur  

café de Kastelein
 ➜  16 november Sinterklaasoptocht
 ➜  16 november VCR DS1 – DIOS DS1, 19.00 uur 

Sporthal



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

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 

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



Ook genieten van een 
heerlijke barbecue?
Zaterdag 16 november aan tafel bij grillmaster Henk 
de Jonge en Joep Abbing? Lekker genieten van de 
heerlijkste barbecue gerechten. Alle gerechten wor-
den ter plaatste bereidt op kolen barbecue. Uitleg 
over het barbecueën is mogelijk. Maar bovenal is 
het genieten van het moois wat de barbecue tafel u 
biedt. 

De volgende gerechten worden geserveerd:
Broodje pulled pork - Picanha (staart-
stuk) - Gemarineerd buikspek - Spare-

ribs - Kippendijencake
En een heerlijk toetje van de BBQ

Met gebakken aardappels, frisse salade 
en stokbrood met kruidenboter.

Datum: 16 november
Wij gaan om 17.30 aan tafel.

Dit vindt plaats bij Speel- en ijsboerderij 
de Drentse Koe in Ruinerwold.

De kosten voor dit alles is € 40,00 per 
persoon inclusief 5 consumpties.

Aanmelden kan via info@jabbq.nl

MusicKids 

Uw kind zit in groep 4 of 5?
Dan is dit een mooie leeftijd om met muziek te be-
ginnen. Het is bewezen dat muziek slimmer maakt.
Bij MusicKids van de BERGKLANKEN leer je de 
beginselen van de muziek Dit geeft een goede basis 
voor een verdere muzikale opleiding.

Wat leer je en wat doe je?
De kinderen leren spelenderwijs ritmes, noten lezen 
en blokfluit spelen. Ook zingen en muziek maken 
komen aan bod in de lessen.  
Tot slot is het luisteren naar muziek en het ken-
nismaken met  allerlei verschillende muziekinstru-
menten een onderdeel van de lessen U kunt uw 
kind opgeven door een mail te sturen naar emiek@
kasimier.nl
De lessen starten op woensdag 6 november van 
16.00 tot 16.45 uur  en worden gegeven op basis-
school De Arendsvleugel. De lesduur is mede afhan-
kelijk van de groepsgrootte.
De kosten: ± 25 lessen bedragen € 85,-
Dit is inclusief een blokfluit en lesmateriaal en blij-
ven je eigendom.

Het is weer wintertied
Het is weer wintertied
wij blieft mar mit die klokke zeulen
elk veur- en naojaor ‘tzölfde lied

Het is weer wintertied
een ende an vekaansietied
en ’s aovends nog evenpies buten speulen

Het is weer wintertied
wij blieft mar mit die klokke zeulen

© Gerdina  www.gerdina.nl

Dorcas voedselactie 
zaterdag 9 november 
“Omdat we om hen geven”.In de COOP Ruinerwold 
zal de jaarlijkse voedselactie worden gehouden op 
vrijdag 9 november, van ca. 9.00 – 16.00 uur.

In de supermarkten delen vrijwilligers voedsellijst-
jes uit aan het winkelend publiek. De klanten kun-
nen producten van het lijstje kopen en afgeven aan 
de vrijwilligers.
Uit de ingezamelde boodschappen stelt Dorcas 
voedselpakketten samen voor mensen in Oost-
Europa die door ziekte, ouderdom, beperkingen of 
rampen niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Met een financiële bijdrage in de collectebus wor-
den o.a. de transport-kosten betaald.
Mensen in nood en diepe armoede kunnen van het 
ingezamelde geld een opleiding volgen, begeleiding 
krijgen op de arbeidsmarkt en toegang krijgen tot 

een microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap 
te kunnen kopen. Zo verdienen zij brood op de 
plank voor zichzelf en voor anderen.
Doet u ook weer mee?
Dorcas Werkgroep Ruinerwold



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: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

NATIONALE OPEN HUIZEN DAG za. 5 OKTOBER a.s!
GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold

dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!
notariaat & mediation
Stotijn

 H. Tillemaweg 63b | De wijk | 0522 44 10 90 

DICHTBIJ

PERSOONLIJK

Meer info? www.atlassport.nl

F



Natuurwerkdag
Op 2 november is het Nationale Natuurwerkdag!
In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe 
en Doomijn organiseert Speeltuinvereniging de 
Woldklimmers een leuke ochtend voor kinderen van 
Ruinerwold en omstreken.
We gaan deze ochtend nestkasten bouwen, versie-
ren en ophangen op diverse locaties in Ruinerwold.
Vanaf 9 uur staat er drinken en iets lekkers klaar aan 
Dijkhuizen 68a, locatie Doomijn.
We sluiten deze gezellige ochtend rond 12 uur af 
met een heerlijke herfstlunch!
Wil je meedoen aan deze activiteit? 
Geef je dan op via dewoldklimmers@hotmail.com, 
graag voor 31 oktober.

Gratis computercursussen 
weer van start in 
Bibliotheek Ruinerwold
Hoe vraag je DigiD aan, hoe gebruik je DigiD en hoe 
zoek en vind je informatie op overheidswebsites. On-
der andere deze onderwerpen komen aan de orde in 
de cursus Aan de slag met je DigiD. Een beetje com-
puterervaring is nodig bij deze cursus. Twee docen-
ten geven les en er kan thuis geoefend worden.

Kapsalon hairtrends 
wordt hair professionals  
14 oktober 2019 – Kapsalon Hairtrends in Ruiner-
wold geeft dit najaar zichzelf een metamorfose. 
Eigenaren Gerda en Monica hebben gekozen voor 
een nieuwe naam op de gevel. De kapperszaak 
gevestigd in een boerderij aan het Dijkhuizen, heeft 
een dermate specialistische ontwikkeling doorge-
maakt, dat de voormalige naam niet meer paste bij 
identiteit van de salon. De kapperszaak met eigen 
haarwerkstudio gaat daarom sinds 1 oktober verder 
als Hair Professionals. 
Sinds vijf jaar zijn we ons gaan specialiseren in 
hoofdhuidproblemen en haaruitval. “Door onze 
eigen klanten kwamen we er mee in aanraking en 
merkten we veel voldoening te halen uit deze tak van 
‘haarzorg’”, geeft Monica aan. “We volgden cursussen 
bij dermatologen, verdiepten ons in producten en 
sloten ons aan bij ANKO haarwerken. Dat betekent 
dat we gecertificeerd zijn om ‘pruiken’ een ‘haaraan-
vullingen’ aan te meten en te onderhouden.” 
“Je denkt bij haaruitval al snel aan chemo, maar 
niet veel mensen weten dat er meer oorzaken kun-
nen zijn,” aldus Gerda. Ziekte als alopecia, maar ook 
stress en hormonen, kunnen ten grondslag liggen 
aan kale plekken of dunner wordend haar. En dat 
daar prima en vooral mooie oplossingen voor zijn 
weten niet veel mensen.” 
Een tweede expertise ligt op het vlak van de hoofd-
huidproblemen. Van jeuk tot extreme roos, dit kan 
enorme impact hebben. Speciaal hiertoe wordt het 

team regelmatig door dermatologen bijgeschoold 
en is er bovendien geavanceerde apparatuur in huis, 
om een scan van de hoofdhuid te maken. Monica: 
“We kunnen dan exact zien waar het probleem ligt 
en kunnen dan een persoonlijk advies en behandel-
plan met de juiste producten geven. In onze salon 
wordt trouwens puur en alleen met natuurlijke mid-
delen gewerkt. Dit is niet alleen voor hen met speci-
ale ‘zorg’ het beste, maar ook voor iedere reguliere 
klant.” Hiermee speelt het team in op een landelijke 
trend naar meer duurzame en gezonde producten. 
De specialisatie blijft niet ongemerkt. In de afgelo-
pen jaren weten steeds meer klanten van ver buiten 
Ruinerwold deze bijzondere salon te vinden. In een 
aparte ruimte in de boerderij worden zij ontvangen. 
Privacy is namelijk enorm belangrijk. We promoten 
onze dienstverlening dan ook specifiek bij huisart-
sen en op specifieke poli’s in het ziekenhuis. 
De naamsverandering is dan ook een logische stap 
om de buitenwereld nog beter te laten zien wat de 
kwaliteit van deze salon is. Waarbij de dames nog 
wel benadrukken dat iedere klant welkom is, ook 
voor het reguliere knip- en kleurwerk. 
Ondertussen siert het nieuwe logo de gevel en wap-
pert er een frisse vlag in de mast. 



Half om half gehakt, 
fijne of grove verse worst

2 pakken à ca. 500 gram,
combineren mogelijk

ACTIE!

Aanbiedingen geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019

Warme snert
Gegrilde kippenpoten 

& spareribs

Iedere zaterdag vanaf 11:00

Warme snert
Gegrilde kippenpoten 

Het weer wordt kouder, en wat 

is er dan lekkerder dan een bord 

warme snert? Gemaakt door 

Willem, van echte bouillon en 

boordevol Koetsiers rookworst. 

En natuurlijk ook onze bekende 

spareribs en kippenpoten!
2 STUKS 6,58

1,6914,99

5,98 5.-
Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

MAX. 4
KRATTEN
PER KLAN T

Amstel bier
krat 24 fl esjes à 300 ml

Bloemkool
per stuk

8.99 1.49

Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, 
maar niet goed weet hoe het werkt, is er Klik & Tik. Klik & 
Tik is een computercursus waar beginners in kleine groe-
pen geleerd wordt gebruik te maken van de mogelijkhe-
den van de computer, zoals typen, e-mailen, websites 
bekijken en hoe je bestanden kunt downloaden. Cursis-
ten ontvangen een werkboek. In de bibliotheek wordt les 
gegeven en er kan thuis geoefend worden.
In Bibliotheek Ruinerwold is ook een Digitaal spreekuur 
voor alle vragen over het gebruik van de computer, lap-
top, tablet, printer, e-reader, smartphone en de digitale 
dienstverlening van de bibliotheek

Wanneer
Digitaal spreekuur op dinsdagmiddag 29 oktober, 12 en 
26 november en 10 december. Neem je eigen apparaat 
mee!
Aan de slag met je DigiD op drie maandagochtenden 4, 
11 en 18 november van 10.00 tot 12.00 uur. 
Klik & Tik op vier dinsdagochtenden 19 en 26 november 
en 3 en 10 december van 10.00 tot 12.00 uur. 
Doe mee!
Informatie en aanmelding voor de cursussen en digitaal 
spreekuur: www.bibliotheekruinerwold.nl, info@biblio-
theekruinerwold.nl en/of 088-0128445.



KIOS boekt mooie 
overwinning op Juventa
 Op zaterdag 19 oktober reisde het vlaggenschip 
van KIOS naar Hardenberg om aan te treden te-
gen Juventa. Juventa pakte dit seizoen nog weinig 
punten, maar maakte het de afgelopen wedstrijden 
de concurrenten van KIOS lastig. Op voorhand dus 
geen gemakkelijke klus voor de Ensing equipe. KIOS 
begon met Ramon, Henk-mart, Janita en Marlissa in 
de aanval. De verdediging werd gevormd door Iris, 
Jurgen, Patrick en Daniek. De score werd geopend 
door Juventa met een strafworp. 

De aansluiting kwam als snel door Janita met een 
vrije bal. Na de 1-1 kon KIOS domineren en stond 
KIOS na een kwartier spelen met 4-7 voor. KIOS 
speelde goed en was beter dan de tegenstander, 
maar het lukte nog niet echt om een gat van 4 doel-
punten te slaan. Juventa bleef mee scoren, maar 
na de treffers van Jurgen, Patrick en Henk-mart 
stond er een voorsprong 6-11 op het scorebord. 
KIOS bleef rustig en zochten naar de juiste kansen, 
hierdoor wist KIOS de rust in te gaan met een 8-12 
voorsprong. 

Na rust was het weer Juventa die als eerste tot 
scoren wist te komen, maar daar werd al snel op 
gereageerd met scores van Henk-mart, Daniek, Ra-
mon en Marlissa. KIOS was beter dan Juventa en dit 
resulteerde ook in een 10-16 voorsprong. Na deze 
ruime voorsprong kreeg Juventa weer hoop door 
twee snelle goals, 12-16. Na een goal van Janita wist 
KIOS een dikke 5 minuten niet te scoren, waardoor 
Juventa toesloeg met 4 snelle goals. Tussenstand 
16-17. 

Het publiek van Juventa zweepte de ploeg nog 
maar eens op. Met een gemiste doorloopbal van 
Juventa wisten zij niet op gelijke hoogte te komen. 
KIOS bleef rustig in deze stroeve fase van de wed-
strijd. Ramon voorkwam dat Juventa op gelijke 
hoogte kon komen en maakte de 16-18. Rogier werd 
in het veld gebracht voor de goed spelende Patrick. 
Rogier moest voor wat meer rust zorgen in het vak 
en de overwinning over de streep te trekken. Dit 
lukte en de voorsprong werd uitgebreid door scores 
van Jurgen, Daniek en Ramon. Eindstand 16-21. 

Uitslag Klaverjassen Kios 25 oktober 
2019 

Naam  totaal 
Koop Hester  5.614  1e prijs 
Egbert Wever  5.610  2e prijs 
Leon Teunissen  5.583  3e prijs 
Hennie Hörmann  5.504  4e prijs 
Arend Hester  5.387  5e prijs 
Louis van ‘t Zand  5.222  6e prijs 
Karin de Jonge  5.073  7e prijs 
Henk Baas  4.909  8e prijs 
Hillie Spijkerman  4.909  
André Meijer  4.898  
Geke Waijboer  4.841  
Albert Jalvingh  4.837  
Korrie Boxum  4.770  
Marcel Waijboer  4.739  
Dina Jalvingh  4.580  
Roelof Essing  4.504  
Marcel Waninge  4.468  
Arjan Koster  4.467  
Eppie Meekhof  4.442  
Edwin Weide  4.437  
Sarino de Vries  4.354  
Erwin Flik  4.265  
Roelie Baas  4.176  
Roel Jalvingh  4.141  
Henk Dalmollen  4.009  
Roel v.d. Linde  3.967  
Richard Waninge  3.947  poedelprijs 
Albertje Kloosterman  3.731  

Ondanks de spannende fase in de tweede helft was 
KIOS de betere ploeg en gaat dik verdiend met de 
punten op zak weer naar Ruinerwold.
Volgend weekend zaterdag 26 oktober treedt het 
vlaggenschip aan tegen Quick’21. Hier werd de 
eerste wedstrijd van verloren. KIOS neemt graag 
revanche en is klaar om de strijd aan te gaan voor 
de 1e plek. Indien KIOS weet te winnen met meer 
dan 1 punt verschil, mogen zij zich herbstmeister 
noemen!
 
Doelpunten kwamen van: Jurgen 4 maal, Janita, 
Henk-Mart, Ramon, Patrick en Daniek allen 3 maal, 
Iris en Marlissa 1 maal.



Bridge
Uitslag van de 4e zitting van ronde 1 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 21 oktober 2019.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 66.25%
2 O Hobma & J Vedder 58.75
3 E v’t Rood & E Wienen 56.00
3 R v Ommen & J Inberg 56.00
5 G Lensen & L Tissingh 55.00
6 H Reinders & G Scheper 54.75
7 L Krapels & J Mansier 53.00
8 H & R Kuik 52.25
9 J & J Scholte Albers 51.50
10 R Nijland & J Schuphof 47.00
11 J Bennink & L Drost 42.00

VLINDERMAN 
GINDERMAN Klimaatzorg

‘Zo jong, ko’j ’t olde dorp nog altied niet vergeten?’  
Ik zat heerlijk relaxed bij tante Ans in haar zonovergoten tuintje aan de thee. We hadden elkaar al lang 
niet meer gezien en er was dus heel wat bij te praten.  
‘Ik bin bliede dat ‘t niet meer zo slim hiete is,’ sprak ze: ‘Klimaat, klimaat, ja ja, maar ik geleufe dat ze 
daor in Den Haag niet goed mit ummegaon. Zij geeft aoveral de boeren de schuld mar van.’

Mijn relaxte gevoel was meteen voorbij. Klimaat. De 
toon was gezet.  ‘Nou, wat viend ie daor dan van?’ 
‘Ja tante, dat is een pittig onderwerp, daar heb 
ik niet direct een antwoord op, maar er moet wel 
iets gebeuren.’ ‘Vanof hier bint der ok wat lu toen 1 
oktober op de trekker hen Den Haag gewest, mar of 
het wat zal opleveren...’ Ze pakte een lijvig boek van 
de tuintafel, een boek van Rien Poortvliet, vol met 
tekeningen uit de oude tijd: ‘Kiek hier mar iens...’
Ik zag een prent van een boerenarbeider, die samen 
met zijn oudste zoon in zijn ondergoed geduldig zat 
te wachten bij het droogrek voor de kachel. Moeder 
had zojuist hun kleren gewassen. Zodra ze droog 
waren konden hun ze weer aantrekken, het waren 
hun enige kleren.
‘O jong, wat een armoe was het toen. Wee’j, zo hef 
mien opa het in het veen ok mit-emaakt. Scháánde! 
En meu’j nou kieken: a’j per dag niet langer as tien 
minuten onder de douche staot, ko’j al in aanmar-
king veur een Koninklijk lintie. Wij gungen vrog-
ger as kiender mit ons vieren iens in de weke in de 
tobbe en aj de leste waren was het water niet meer 
zo schone... Ien keer in de weke kree’j schoon goed 
en ondergoed an. 

Mu’j nou kieken wat een kaste vol goed de meinsen 
hebt. De tied van mien opa was niet best, maar de 
tied waorin we nou leven is slim deur-eslagen. Wij 
hadden één paar schoenen veur deur de weke en 
één paar veur de zundag. Mien schoondochter hef 
mienstens 40 paren, ze mus der een kaste speciaal 
veur laoten maken. As de meinsen nou allemaole 
iens wat minder nei kochten en meer bliede waren 
mit wat zij hebt…’
Na een korte stilte: ‘Zeg ie nou ook eens wat.’ 
‘Tja tante, wat moet ik erop zeggen? In mijn jonge 
jaren was ik ooit kamerbewoner. De meeste oude 
binnenstadshuizen hadden geen douche. Dus ging 
je eens per week naar het badhuis.’ ‘Nou, en wat 
was daor mis mit?’ sprak tante. Ik vertelde haar van 
mijn zonnepanelen en de grote regenton van 220 
liter en dat we voor de boodschappen vaker de fiets 
gebruiken. ‘Maar eens per week in de teil? Nee, dat 
gaan Lies en ik niet doen.’ Tante schoot in de lach: 
‘Ha ha, ik zie ‘t al veur mij!’ 
Tante Ans. Een tof mens. Altijd goed voor een stukje 
voor Op ‘t Wold.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

12 R Hegeman & A Ridderman 31.00
13 M Blaauw & K Scheper 26.50

Lijn B;
1 S Hempen & H Kuijer 66.88%
2 J Klomp & L Veen 65.63
3 A Flier & W Niemer 57.50
4 L Boerhof & M Brals 56.25
5 T ten Heuvel & A Kreulen 54.38
5 H & P Bennink 54.38
7 S & J Willijns 44.38
8 M Vedder & H Toet 43.13
9 I & L vd Molen 42.50
10 H & H Hauwlo 38.75
11 J Koops & R Morsink 26.25



SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  15-10-2019

Poule A
1 Anne Jan Dunning  276 
1 Alfred Vrieling 276
2 Johan Klok    275     
3 Johan Nijboer 274
4 Gert Dunning 264

Poule B
1  Henri Jans 281   
2  Luuk Nijmeijer   278 
3 Leffert Klok 274
4 Paul de Vries 270
5 Gerrit Figeland     267

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  22-10-2019

Poule A
1 Johnny Ringeling 284 
2 Johan Nijboer     278       
3 Anne Jan Dunning 274
4 Ronald Lankhorst 270

Poule B
1  Leffert Klok 275 
2 Luuk Nijmeijer   264 
3 Gerrit Figeland     262
4 Henri Jans  257
5 Jan de Vries 244

Koffieochtend
Woensdagochtend 13 november 2019 wordt er in 
verenigingsgebouw ‘De Venehof’, Kerklaan 18 in 
Koekange weer een interkerkelijke koffieochtend 
gehouden, waarvoor je hierbij van harte wordt 
uitgenodigd!
Janneke Plas (www.loods23.nl) komt spreken over:
LIEFDE IS…………VOOR JEZELF ZORGEN 
Vind jij de laatste twee woorden van Gods grote 
gebod: “……..als jezelf”, ook zo moeilijk in te vullen?
Wat zegt de bijbel over jezelf liefhebben, wat is 
jezelf liefhebben en waarom is dat nodig? Deze en 
andere vragen zullen deze ochtend door Janneke 
tegen het licht gehouden worden.

Vrouwen van NU  Oosteinde
Mamma Centrum  van Treant Zorggroep
 Hoogeveen           16 oktober 2019
                                                  
 Wat is er veel verbeterd op het gebied van zorg voor 
vrouwen met borstkanker en het voorkomen daar 
van. Het begint al met het bevolkingsonderzoek. 
Ontzettend schrikken als je er uitgepikt wordt, maar 
heel dankbaar als je op tijd de juiste behandeling 
krijgt. In Hoogeveen staat het Mamma Centrum van 
Treant Zorggroep voor Noord Nederland. Minder 
bekend maar ook mannen kunnen daar terecht, 
ook bij hun kan zich borstkanker ontwikkelen. 
  Eenmaal binnen bij het Mamma Centrum zorgen 
ze er voor dat je binnen één dag duidelijkheid krijgt. 
Dat geeft veel opluchting als er niets aan de hand 
is. Er worden ook veel voorkomende onschuldige 
afwijkingen ontdekt.
 Is er verder onderzoek nodig dan wordt dat op 
dezelfde dag gedaan en krijg je alle informatie die 
voor jou belangrijk is. Vaak is het mogelijk om aan-
sluitend te worden behandeld.
 Er wordt gewerkt met gespecialiseerde multidisci-
plinaire teams waar in verschillende disciplines sa-
menwerken zoals oncologische verpleegkundigen, 
chirurgen, radiologen, radiologische laboranten, 
medische secretaresses en casemanagers.
 Is er een operatie nodig dan word je zo spoedig 
mogelijk geholpen. Het streven is dat de operatie 
binnen een termijn van 12 dagen wordt uitgevoerd.
 Gelukkig  krijgt 80% van de mensen na een zeer 
spannende dag te horen dat er geen borstkanker is 
gediagnosticeerd. De dans ontsprongen!
Enkele feitjes; ongeveer 17.000 vrouwen in Neder-
land krijgen borstkanker per jaar, 25%van de vrou-
wen zijn jonger dan 50 jaar, 5 tot 10% jonger dan 40.
Bij borstkanker is de overlevingskans 85%.
 Het was een boeiende en hoopvolle avond. 

Ook zullen we weer samen God groot maken met 
onze liederen. Hendrik Snel zal ons hierbij begelei-
den.

Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur 
sluiten we de ochtend af.
We hopen je te ontmoeten!
Werkgroep Koffieochtenden Ruinerwold-Koekange
Jolanda Tempelman



Ruinerwold komt 
iets tekort in 
Steenwijkerwold
Na een gelijkspel en een overwinning kon Ruiner-
wold zich zondag met een overwinning op Steenwij-
kerwold in de top van het klassement nestelen. 
Ruinerwold startte de wedstrijd prima. Steenwij-
kerwold liet zich opvallend terugzakken, waardoor 
Ruinerwold het spel mocht maken. De thuisploeg 
loerde vooral op de counter, maar werd niet echt 
gevaarlijk. Een kopbal van De Graaf en een goede 
kans voor Loof leverden voor Ruinerwold geen 
openingstreffer op. Steenwijkerwold liet zien niet 
veel kansen nodig te hebben, want na een half uur 
spelen schoot Stevens de bal, veel te vrijstaand, 
vanaf randje zestien in de korte hoek: 1-0.
Ruinerwold liet zich niet van de wijs brengen en 
kreeg vlak voor rust loon naar werken. Jansen 
stuurde Loof de diepte in, die fraai langs de verdedi-
ger en doelman Bosscha sneed en de 1-1 binnentik-
te. Een opsteker voor Ruinerwold en het leek erop 
dat een overwinning in de tweede helft bewerkstel-
ligt kon worden.
Dat kwam er uiteindelijk niet van. Steenwijkerwold 
werd in de tweede helft de betere ploeg en maakte  
na een uur spelen de 2-1. Vroege ontving de bal 
achter de laatste linie van Ruinerwold, volgens 
grensrechter Schrotenboer in buitenspel positie, en 
legde de bal goed breed op Mosterman. Laatstge-
noemde schoof de bal in het lege doel, tot woede 
van Ruinerwold. 
Ruinerwold probeerde wel kansen te creëren, maar 
het ging erg moeizaam. Steenwijkerwold kreeg nog 
enkele kansen om het duel te beslissen, maar liet 
deze onbenut. Een goede wedstrijd werd het uitein-
delijk niet, wat voor de 350 toeschouwers enigszins 
teleurstellend was. Steenwijkerwold maalde daar 
verder niet om; de ploeg kent met 10 punten uit 4 
wedstrijden een sterke seizoensstart. 

De bus vertrok helaas al noodgedwongen snel voor 
Ruinerwold. Het siert een klein dorp als Steenwij-
kerwold (1900 inwoners) dat het wekelijks zoveel 
publiek tijdens en na de wedstrijd trekt. Voor 
Ruinerwold zit er niks anders op dan zondag thuis 
tegen Smilde’94 met een overwinning de aanslui-
ting in de subtop te pakken. 

Ruinerwold laat 
Smilde’94 ontsnappen
Ruinerwold kreeg vandaag de kans zich te herstel-
len van de ongelukkige nederlaag tegen Steenwij-
kerwold een week eerder. De winnaar van het duel 
zou daarnaast aansluiten in de top van het klasse-
ment, waardoor beide ploegen scherp aan de aftrap 
stonden.
Ruinerwold startte prima. Met enkele goede combi-
naties kwamen Loof en De Bruin geregeld gevaarlijk 
door op de flank, maar doelman Claus werd niet 
aan het werk gezet. Smilde’94 leunde vooral achter-
over en kreeg waar het op loerde: een doelpunt dat 
uit de lucht viel. In de 22e minuut werd een strakke 
voorzet prima ingekopt door Stefan Klok: 0-1.
Na de openingstreffer begon Ruinerwold aan de 
achtervolging. Een gelijkmaker voor rust was goed 
van pas gekomen, maar het kwam er niet van. 
Smilde’94 tankte vertrouwen naarmate de wed-
strijd vorderde en was van duidelijk van plan om 
het verschil vast te houden. In de rust liet Vissers er 
geen gras over groeien. De Boer en Herskamp kwa-
men in de ploeg voor Van Dijk en Brand.
In de tweede helft een soortgelijk spelbeeld. Rui-
nerwold viel aan en kreeg 20 minuten voor tijd 
loon naar werken. Een licht getoucheerd schot van 
Herskamp vond het net en Ruinerwold maakte 
direct jacht op de voorsprong. Smilde’94 loerde 
nog steeds op de counter en deed dit beter dan in 
de eerste helft. Het kreeg een paar goede mogelijk-
heden om de overwinning in Ruinerwold te stelen, 
maar speelden de kansen niet goed uit. 

Uiteindelijk ontbrak het gogme bij Ruinerwold 
om de 3 punten thuis te houden. Zo kregen tal-
loze corners geen goed vervolg doordat Smilde’94 
simpelweg te sterk in de lucht was. Ook een vleugje 
geluk ontbrak, want De Graaf had zomaar in de al-
lerlaatste seconde Ruinerwold naar de overwinning 
kunnen koppen. Nadat De Graaf een halve meter 
over het doel van Claus kopte, klonk direct het eind-
signaal en baalde Ruinerwold als een stekker. 

Volgende week staat er voor Ruinerwold een zware 
dobber op het programma. Zandhuizen heeft 12 
punten uit 4 wedstrijden en zal van plan zijn om in 
eigen huis deze reeks voort te zetten. Voor Ruiner-
wold is het hoogste tijd om weer een overwinning 
te pakken.



BoekStartuurtje Special 
Muziek op Schoot Muzikale ochtenden in de vier 
bibliotheken in De Wolden.

Genieten van muziek
Kinderen kunnen al heel jong  genieten van mu-
ziek en muzikale spelletjes. Vol aandacht luisteren 
ze naar liedjes en instrumenten. Je hoeft zelf niet 
muzikaal te zijn. Jouw kind vindt het altijd mooi als 
je zingt, ook als je zelf denkt dat het misschien wel 
beter zou kunnen.

Taalontwikkeling 
Zingen en muziek maken is goed voor de ontwik-
keling. Taal, spraak en muziek hebben veel over-
eenkomsten: ritme, klank en intonatie. Het zingen 
en spelen van liedjes is dan ook een uitstekende 
manier om de taalontwikkeling te stimuleren. Bo-
vendien is het onthouden van woordjes en melo-
dieën een prima training voor het geheugen en de 
concentratie.

Greet Polman
Hbo-muziekdocente Greet Polman verzorgt de 
BoekStartuurtjes Special – Muziek op Schoot. Haar 
specialisme is muziek voor jonge kinderen. 

Muziek op Schoot
Vrijdag 8 november 10.00-11.00 Bibliotheek Rui-
nerwold Muziek op Schoot is voor (groot)ouders en 
oppas en hun kinderen van 1 tot 3 jaar. Deelname 
is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via 
info@bibliotheekzuidwolde.nl (o.v.v. Muziek op 
schoot + datum) of 088-0128290

Maatwerk bij de 
Eemhoeve
In onze woonboerderij hebben we de activiteiten-
ruimte gezellig ingericht, met verschillende werk-
plekken en ‘chill’ plekken. Buiten hebben we een 
gezellige boomgaard, moestuin en een groot gras-
land. De kippen scharrelen  onder de struiken en 
leggen heerlijke eitjes. Onze drie katten zijn gezellig 
om ons heen. 

Dit is een fijne omgeving voor mensen die een ver-
standelijke beperking hebben of moeilijk verstaan-
baar gedrag. De kleinschaligheid is het toverwoord. 
Een kleine groep die met elkaar een mooie dag 
beleefd. Tegelijk is er voor iedereen een taak of rol 
op maat. Dit biedt iedereen de gelegenheid te zijn 
wie je wilt zijn, te leren van elkaar en van de nieuwe 
uitdagingen die voorgesteld worden. 

Aansluiten bij de beleving van de ander is als van-
zelfsprekend de rode draad die door de begeleiding 
heen loopt. Niets is standaard en we proberen door 
aan te sluiten nieuwe kansen te zien. Waar kan ie-
mand mee verder, welke volgende stap is mogelijk. 
Zo kijken we en ervaren we. Een moment even niks 
doen hoort daar ook bij, muziekje luisteren, even 
iets voor jezelf doen, ook zo belangrijk. 

De doelgroep bestaat uit mensen met een verstan-
delijke beperking zowel laag als midden niveau, De  
verschillen in niveaus vullen elkaar aan en maken 
het team sterk. 

Waarbij ruimte is voor ontwikkeling. Voor aanslui-
ten bij de maatschappij. We onderzoeken demo-
gelijkheden om met de groep een theetuin en 
streekwinkel in te richten, stap voor stap. Waarin in 
iedereen een taak en rol krijgt.

De Eemhoeve is gestart door François Eller en Sara 
Wind. Wij bieden dagbesteding, logeeropvang en 
de mogelijkheid voor een vaste woonplek. François 
heeft een commerciële achtergrond en Sara een 
achtergrond in zorg en welzijn als psychiatrisch-
verpleegkundige en teamcoach.

Ben je nieuwsgierig? Kom dan gerust een keer 
kijken, wij laten dan met veel  plezier de Eemhoeve 
zien.

www.eemhoeve.nl


