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Op zondag 18 november is er opnieuw een laag-
drempelige “Kerk zonder Drempelviering” in de 
kerk in Berghuizen. Het thema is deze maal: “Con-
tact”  Het blijkt soms al moeilijk genoeg om contact 
te leggen met mensen in je omgeving. Hoe lastig is 
het dan wel niet om contact te leggen met God? Of 
is dat iets van vroeger tijden uit de bijbel? Of her-
kennen we contact niet meer? En krijg je antwoord 
terug?  Samen met voorganger Karin Smit-van den 
Berg uit Baambrugge verdiepen we ons in dit soort 
vragen op verschillende manieren. Uiteraard speelt 
muziek een grote rol, met life-muziek van de com-
bo-band. Dit resulteert in een mix van opwekking, 
popmuziek en nog andere nummers. 
Kom deze “Kerk zonder Drempel”-viering zien, ho-
ren en beleven! De deuren staan open voor ieder-
een. Om 10:00 uur starten we met een kop koffie, 
om 10:30 begint de viering.

Volgend nummer 
verschijnt 

28 november
Kopij inleveren voor vrijdag 23 november 12.00 uur

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

Overzicht Kerkbalans
Totaal ontvangen t/m aug. in 2018 €  58.854
Een aantal gemeenteleden  kunnen de komende 
maanden hun bijdrage dus nog overmaken.
Vriendelijk dank voor uw gift.
Eindejaarscollecte 2018
Een  groot aantal gemeenteleden,( die hun mail-
adres hebben doorgegeven aan boekhouding-
blijdenstein@gmail.com )  Deze gemeenteleden 
hebben de brief van de Eindejaarscollecte al per 
mail ontvangen. De Eindejaarscollecte is voor onze 
gemeente een belangrijke bron van inkomsten. Velen 
van u hebben in het verleden hieraan bijgedragen, 
waarvoor wij u vriendelijk danken. Met uw bijdrage 
aan deze collecte ondersteunt u de kerkelijke acti-
viteiten. De retourenvelop wordt vanaf vrijdag 16 
november 2018 weer bij u opgehaald.U kunt uw gift 
in de bijgevoegde envelop doen of gebruik maken 
van de bijgevoegde acceptgirokaart. Het heeft onze 
voorkeur, dat u deze acceptgirokaart bij u eigen bank 
inlevert. Natuurlijk kunt u ook via internet bankieren 
uw bijdrage overmaken. Wilt u de vier blokjes met 
getallen vermelden,die op de acceptgirokaart staan.
Vriendelijk dank voor uw bijdrage.

Buurtkamer “Buddingehof”
Voelt u zich eenzaam of zoekt u gezelligheid kom 
dan naar de BUURTKAMER “BUDDINGEHOF” 
Het is elke maandagmorgen van half 10 tot half 12.
Er zijn geen kosten aan verbonden, en heeft u geen 
vervoer  ook dat kan voor u geregeld worden.
Elke morgen beginnen wij met een kopje koffie en 
wordt  er even bijgepraat. Daarna doen  wij een 
kwartiertje geheugen training, dan een spel; iets 
actiefs of iets creatiefs. Ter afsluiting zingen wij nog 
een paar liederen uit de oude doos. Wat gaan wij de 
komende tijd zoal doen? Een raamhanger maken, 
het Sinterklaas spel spe-len een kerstbakje maken 
en verhalen bingo spelen met als thema kerst.
De buurtkamer is gesloten op maandag 24 decem-
ber en op maandag 31 december. Wij beginnen 

dan weer de eerste maandag in het nieuwe jaar op 
7 januari met een brunch.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Albertje Vis-
scher 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 18 november 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf, zangdienst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. vd Wetering
15.30 uur ds. L. Sollie
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv.ds. K. Smit-vd Berg

Kerkdiensten 25 november 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H. de Vries
16.30 uur ds. M. van Rijswijk

 ➜  13 -17 november Vogelweelde in Buddingehof, de 
gehele dag

 ➜  15 november Volksdansen van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  16 november Regionale kaartdag van 09.30 – 
16.30 uur Buddingehof

 ➜  16 november Basseneren, kaartclub Oosteinde 
van 13.30 – 17.00 uur Buddingehof

 ➜  17 november Intocht Sinterklaas aanvang 
15.00 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜  18 november Bridge drive voor Unicef, 
Buddingehof

 ➜  18 november Kerk zonder Drempel viering, 
aanvang 10.00 uur Kerk 
Berghuizen

 ➜  19 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Karla Leeftink met lezing:Beleef 
de natuur,aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  19 november Kantklossen, aanvang 19.00 uur 
Buddingehof

 ➜  20 november Zangkoor Spotlights van 
20.00 – 22.00 uur Buddingehof

 ➜  21 november Vrouwen van Nu Oosteinde, 
Gerriët Reinders en Liesbeth 
Meyer, mantelzorgmakelaars, 
aanvang 20.00 uur, dorpshuis de 
Kolonie

 ➜  21 november Jokeren, aanvang 19.30 uur 
Cafétaria ’t Wold

 ➜  21 november Koersbal van 09.30 – 11.00 uur 
Buddingehof

 ➜  22 november Volksdansen van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  22 november Rode Kruis Ouderen Soos, 
aanvang 13.30 uur Buddingehof

 ➜  23 november Seniorenvereniging De Wolden, 
kaartmiddag,  aanvang 13.30 uur 
Buddingehof

 ➜  23 november Basseneren, Kaartclub Oosteinde 
van 13.30 – 17.00 uur Buddingehof

 ➜  24 november Volleybal Dames 1 – Volco DS 2, 
aanvang 19.00 uur Sporthal

 ➜  24 november OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜  24 november Pokertoernooi, inschrijven vanaf 
18.45 uur start 19.30 uur Pitch en 
Putt

 ➜  24 november Sintrondje, aanvang 13.00 uur
 ➜  25 november VVR – Ter Apel 96FC, aanvang 

14.00 uur Sportpark Ruinerwold
 ➜  26 november VVR, Klaverjassen en Jokeren, 

aanvang 19.30 uur kantine VVR
 ➜  26 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 

Buddingehof



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

 “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

adverteren?
www.optwold.nl



VLINDERMAN 
GINDERMAN De donkere dagen voor kerst

Op 21 juni 1729 ontvingen Claes en Neeltje een certificaat uit handen van waagmeester 
Jan Racaute: het Relaas van Weginge der Stede Oudewater, waarop vermeld dat zij werden 
bevonden te wegen overeencomstigh de proportionen des lighaems. Hiermee konden ze nu alle 
beschuldigingen van hekserij weerleggen. Dit relaas ligt voor ieder zichtbaar onder een glasplaat 
in de zogenaamde “Heksenwaag”. Bovengenoemde weging van 1729 was tevens de laatste 
officiële weging van van hekserij beschuldigde personen. Net als in andere steden wilde het 
stadsbestuur ervan af, zij wilden er niet op aangekeken worden dat men zich in hun stad nog met 
dit soort achterlijke middeleeuwse praktijken bezig hield. Sindsdien is het begrip Hekserij in ons 
land bijna tot nul gereduceerd. In sprookjes kwamen nog heksen voor en daar haalde menigeen 
meewarig de schouders bij op: ach .....

Op 21 juni 1729 ontvingen Claes en Neeltje een 
certificaat uit handen van waagmeester Jan 
Racaute: het Relaas van Weginge der Stede 
Oudewater, waarop vermeld dat zij werden 
bevonden te wegen overeencomstigh de pro-
portionen des lighaems. Hiermee konden ze nu 
alle beschuldigingen van hekserij weerleggen. 
Dit relaas ligt voor ieder zichtbaar onder een 
glasplaat in de zogenaamde “Heksenwaag”. 
Bovengenoemde weging van 1729 was tevens 
de laatste officiële weging van van hekserij be-
schuldigde personen. Net als in andere steden 
wilde het stadsbestuur ervan af, zij wilden er 
niet op aangekeken worden dat men zich in hun 
stad nog met dit soort achterlijke middeleeuw-
se praktijken bezig hield. Sindsdien is het begrip 
Hekserij in ons land bijna tot nul gereduceerd. 
In sprookjes kwamen nog heksen voor en daar 
haalde menigeen meewarig de schouders bij 
op: ach .....

Wonderlijk dat men anno nu spreekt over een 
heksenwaag. De betiteling doet denken alsof er 
aan de lopende band niet anders dan heksen 
werden gewogen. In de 65 jaren voorafgaand 
aan 1729 werden er in Oudewater officieel 
slechts 13 personen, verdacht van hekserij, 
gewogen. Nog nooit werd er daardoor iemand 
veroordeeld, net als Jan en Neeltje. Er heeft 
ook nooit een heksenwaag bestáán. Er was een 
stadswaag en daarop konden óók van hekserij 
betichtte personen zich officieel laten wegen.

Hoe kom ik er toe om dit aan te halen? Omdat 
ik me in toenemende mate verbaas dat er anno 

nu een groeiende belangstelling is voor hor-
ror. De media staan dagelijks bol van de meest 
afschuwelijke gebeurtenissen, dood en verderf 
alom en we gruwen ervan. Behalve eind okto-
ber, want dan vieren we Halloween. De com-
mercie slaat er goede munt uit. Een leverancier 
vertelde dat de artikelen en attributen steeds 
luguberder en bloederiger worden. Intussen 
zijn er al heel wat scholen die ook hun kinderen 
met de ‘onschuldige’ rituelen van dit geïmpor-
teerde spektakel vertrouwd maken. Er zijn al 
zogenaamde Halloweenmarkten waar als heks 
verklede personen de meest angstwekkende 
maskerades verkopen. Soms leidt dit tot gil-
lende kinderen die zich proberen te verstoppen 
in de jassen van hun ouders. Het zal je kind, je 
kleinkind, maar wezen. De ene keer liggen we in 
shock, de andere keer is het entertainment. Wat 
bezielt ons mensen? Waar stopt dit? 
Maak ik me overdreven bezorgd? Ik denk het 
niet. Bovengenoemde Claes en Neeltje van Den 
Dool waren mijn rechtstreekse voorouders. Re-
ken maar dat ze in de rats hebben gezeten. En 
waarvoor ........?
Ooit trokken kinderen langs de huizen en zon-
gen liedjes van Sint Maarten. Dan kregen ze wat 
snoep. Leuk toch. 

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool



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.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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:

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 

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



Natuurbehoud
Klompen, tulpen en Zwarte Piet
het hoort zo bij ons Nederland
wie herkent de grapjas niet…

Klompen, tulpen en Zwarte Piet
dotterbloemen tussen ‘t riet
een blauwe reiger aan de waterkant.

Klompen, tulpen en Zwarte Piet
behoud ons kleurrijk Nederland !

© Gerdina  www.gerdina.nl

Worstenaktie  sempre 
sereno  
In de week van zaterdag 24 november tot en met 
vrijdag 30 november houdt muziekvereniging Sem-
pre Sereno weer haar jaarlijkse worstenaktie.
De leden komen weer bij u aan de deur met deze 
lekkernij. Het zijn halfdroge worsten, gemaakt door 
de firma Koetsier uit Ruinerwold.
Niet thuis en u had toch graag van die heerlijke 
worsten willen hebben? Geef het door aan Alie 
van t’ Ende (0522-482044) of Margriet Donker (06-
40282865).  De worsten zijn € 3.00 euro per stuk en 3 
voor € 7.50 euro.

Vrouwen van Nu krijgen 
kleur- en stijladvies
Woensdagmiddag 31 oktober 2018 gaf kleur- en 
stijlconsulente Elsbeth Kruidhof een presentatie 
over wat kleur en stijl voor iemand kan betekenen. 
Weten wat bij je past is heel belangrijk en kleur en 
stijl bepaalt een indruk die wij op anderen achter-
laten. Uiterlijke kenmerken bepalen welke kleding-
kleur het beste bij een persoon passen. Er zijn 4 
verschillende kleurtypes: ‘zomer’, ‘herfst’, ‘lente’ 
en ‘winter’. Na deze uitleg wordt dit in de praktijk 
getest. Herma had de eer om als testpersoon op 
de stoel plaats te nemen. Elsbeth heeft doeken in 
diverse kleuren uitgezocht en legt deze afwisselend 
over Herma haar schouder. Op deze manier zien we 
wat de verschillende kleuren met haar uitstraling 
doen.
Na de pauze geeft Elsbeth uitleg en advies over kle-
dingstijl en de verhouding/balans van het lichaam. 
Goede kleding ondersteunt je persoonlijkheid en 
ieder mens is uniek. Veelal bestaat het damesli-
chaam uit bepaalde vormen die corresponderen 
met de letters V, X, H, A en O. Vervolgens kregen alle 
aanwezigen als opdracht om bij de buurvrouw haar 
schouders, taille en heupen op te meten. Op deze 
wijze wisten wij welke vorm ons lichaam heeft en 
welke kleding passend is bij deze lichaamsvorm. Tot 
slot kregen enkele dames persoonlijk kledingadvies 
van Elsbeth. 
Elsbeth wordt namens alle dames bedankt voor 
deze gezellige kleurrijke middag!

Oude materialen over: 
Lever ze in
De Stichting Historie van Ruinerwold is altijd op 
zoek naar oude gegevens. Denk hierbij aan oude 
foto’s, krantenknipsels, oude facturen, boeken, 
fotoboeken, kortom, allerlei informatiedragers met 
gegevens van vroeger zijn zeer welkom bij ons.
Bij het overlijden van een naaste worden vaak 
zaken weggegooid die voor onze stichting nog best 
interessant kunnen zijn.
Dat zelfde geldt bij b.v. het opheffen van een vereni-
ging of instelling. De notulenboeken, allerlei andere 
gegevens, het is allemaal historie en het zou zonde 
zijn als dit allemaal verdwijnt.

Heeft u zaken die voor ons wellicht van belang 
kunnen zijn, neem contact op met één van onze 
bestuursleden of stuur een mail naar info@historie-
ruinerwold.nl, dan hoort u zeer snel van ons. Privé-
zaken zullen we uit de aangeleverde spullen filteren 
en die desgewenst terugbrengen of vernietigen.
T.a.v. fotoboeken etc. nog een verzoek: Regelmatig 
krijgen we foto’s met personen, zonder dat bekend 
is wie er op afgebeeld zijn. Misschien een idee om 
eens met de “oudjes” deze foto’s door te nemen, 
zolang het nog kan, en de namen voor zover nog 
bekend achterop de foto’s te vermelden of er onder 
te schrijven. Het zou jammer zijn als deze informatie 
verloren gaat. En de ervaring leert ons dat het vaak 
onmogelijk is om van oude foto’s de namen van per-
sonen nog te achterhalen.

Stichting Historie van Ruinerwold.



 

Coop S.Koetsier 
& Medewerkers 

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

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

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 
spareribs en kippenpoten! 
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Gedachtenisdienst 
Blijdenstein
Zondag 25 november worden in de ochtenddienst 
(10:00 uur) de leden van de Hervormde Gemeente 
Ruinerwold, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden, herdacht. We noemen hun namen en 
steken kaarsjes aan. Er is daarnaast gelegenheid 
om voor degenen die niet bij name genoemd wor-
den een lichtje aan te steken. Op die manier geven 
wij uitdrukking aan de verbondenheid met allen 
die ons lief en dierbaar waren. Ook mensen buiten 
de kerk worden bepaald bij gemis. Samen delen we 
ons verdriet, maar ook de dankbaarheid voor het 
leven. Harry Bosma speelt op het orgel. 
Ds. Roelof Kloosterziel

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  30-10-2018

Poule A
1 Johan Klok 279 
2 Johnny Ringeling         278
3 Anne Jan Dunning      277
4 Alfred Vrieling       275
5 Gert Dunning       273

Poule B
1  Ronald Lankhorst / Henri Jans 279  
2 Luuk Nijmeijer 275
3 Gerrit Figeland  274
4 Johan Nijboer 271
5 Leffert Klok 267

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  06-11-2018

Poule A
1 Paul de Vries 281 
2 Johnny Ringeling           280
3 Anne Jan Dunning      279
4 Gert Dunning       276

Poule B
1  Luuk Nijmeijer  276 
2 Henri Jans 271
3 Gerrit Figeland  268
4 Ronald Lankhorst 261
5 Johan Nijboer 258

Stratenzaalvoetbal 
2019, 25 jarig bestaan 
“prijsvraag”
In januari 2019 wordt het 25 jarig bestaan gevierd 
v/h stratenzaalvoetbaltoernooi op de vaste locatie 
“de Buddingehof”.
Uiteraard kan dit alleen gevierd worden met de 
hulp van jullie om voldoende teams op de been te 
krijgen.
Het is de bedoeling om het 25 jarig jubileum een 
iets ander karakter te geven, uiteraard blijft het 
voetballen de hoofdrol vervullen. Aangezien wij als 
organisatie een beperkt (lees; eigenlijk geen) bud-
get hebben is het helaas niet mogelijk om groots 
uit te pakken. Bovendien is het voetbaltoernooi 
een gezamenlijk iets dus leek het ons gepast om 
een beroep op jullie te doen voor ideen. Mocht er 
een goed idee tussen zitten dan wordt dit beloont 
met 100 Euro. Zit diegene van het beste idee toe-
vallig ook nog in jullie team dan krijgt dit team 1 
bonuspunt tijdens de finaleavond. Het loont dus de 
moeite om de sportieve grijze massa in beweging te 
zetten!!!! Zitten er geen bruikbare ideen tussen dan 
zal het toernooi uiteraard gewoon doorgaan met als 
enigste verandering dat er gedurende de hele wed-
strijd muziek zal klinken. De muziek wordt echter 
2x gedurende 1 minuut onderbroken, wordt er dan 
gescoord dan telt dit doelpunt dubbel!!

Vanaf nu is het al mogelijk om een team op te 
geven, het zou natuurlijk geweldig zijn als we met 
deze editie aan het maximaal aantal teams, 18, 
zouden komen.
Het is niet de bedoeling dat de spelregels veranderd 
worden, ook het op laten treden van een band dingt 
niet mee naar de prijs. De organisatie beslist over de 
ideen, hierover gaan wij niet in discussie. Reacties 
kunnen geappt worden naar; 0681932906
Hopelijk kunnen we op veel respons rekenen,
bvd, de organisatie.



CDA onderzoekt hoe 
respectvol De Wolden is
Respect, wat is dat eigenlijk precies? Is het iets 
wat kan worden geëist, of is het juist iets wat moet 
worden gegéven? Uit onderzoek blijkt steeds weer 
dat mensen zich zorgen maken over de manier 
waarop we met elkaar omgaan. Zien we om naar 
elkaar en voelen we ons gerespecteerd op straat? Is 
gemeente De Wolden wellicht een mooi voorbeeld 
voor andere gemeenten, of zijn er ook dingen die 
beter kunnen?

CDA De Wolden vindt dit belangrijk en lanceerde 
tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november 
j.l. daarom het ‘Hoe respectvol is uw woonplaats?’-
onderzoek op www.cda.nl/respect. 

In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen 
in gemeenten in Nederland vinden dat het met 
respect gesteld is en wat er misschien beter kan. 
Hiermee sluit CDA De Wolden aan bij de activiteiten 
van de organisatie van de Week van Respect, voor 
een tolerante en respectvolle samenleving. Raads-
lid Eline Vedder zegt hierover: “ ’s Ochtends op het 
schoolplein zie ik kinderen en volwassenen elkaar 
groeten of de deur voor elkaar openhouden. Dan 
begint mijn dag direct al goed. Met een klein gebaar 
kun je iemand laten merken dat er naar hem of haar 
wordt omgezien.”

De resultaten van de enquête zullen later bekend 
worden gemaakt. 

Bridgeuitslagen
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 1 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 5 novem-
ber 2018.

Lijn A;
1 H Middelveldt & H Tissingh 68,50 %
2 R Nijland & J Schuphof 62,50
3 G Wassing & R Knippels 59,50
4 O Hobma & J Vedder 57,00
5 R v Ommen & M Velthuys 55,00
6 E v’t Rood & E Wienen 47,50
7 S Hempen & H Kuijer 46,00
8 J & J Scholte Albers 43,50
9 M Blaauw & K Scheper 42,00
10 G Lensen & L Tissingh 41,00
11 J Inberg & K Tissingh 40,50
12 L Krapels & J Mansier 37,00

Lijn B;
1 I & L vd Molen 66,83%
2 J Bennink & L Drost 64,69

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
altijd scherp!

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

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...!

STOTIJN 
notariaat & mediation

3 A & J Pinxsterhuis 63,92
4 W Niemer & L Stolte 60,29
5 H & H Hauwlo 53,25
6 A Ridderman & R Hegeman 52,94
7 R Kleene & J de Vries 52,79
8 T ten Heuvel & A Kreulen 51,23
9 M Vedder & H Toet 45,26
10 H Reinders & B Klomp 44,67
11 S & J Willijns 40,83
12 J Klomp & L Veen 39,25
13 L Boerhof & M Brals 35,13
14 J Koops & R Morsink 28,33



Ruinerwold zet ook CEC 
aan de kant
Op een herfstachtige zondag mocht Ruinerwold 
afreizen naar Emmer-Compascuum. Daar wachtte 
CEC als tegenstander, dat tot dusver geen punten 
wist te pakken. Voor Ruinerwold een uitgelezen 
mogelijkheid om, na de overwinning op WKE’16 in 
eigen huis, de tweede overwinning op rij te boeken. 

Nu we het toch over WKE’16 hebben. Ruinerwold 
2 wachtte zondagochtend de uitwedstrijd tegen 
WKE’16 2. Helaas wisten de mannen geen overwin-
ning uit het vuur te slepen. De gemoederen liepen 
nog wel even hoog op, waardoor grensrechter 
Jurjen Figeland voortijdig mocht vertrekken. De 
scheidsrechter negeerde Figelands vlagsignaal, 
waarna Jurjen de vlag resoluut weggooide. Zanger 
Jannes stond ook langs de kant en had geen mede-
lijden met Figeland. De volkszanger was duidelijk in 
zijn woorden richting Jurjen: ‘Ga maar weg’. Jurjen 
was hier niet van onder de indruk: ‘Ga zingen joh’. 
Dit liet Jannes zich geen twee keer zeggen: ‘Ik zeg 
je, ga maar weg’. Jurjen vertrok en Ruinerwold 2 
verloor met 3-1. 

Terug naar Emmer-Compascuum. Ruinerwold 
begon het duel uitstekend. Na een paar minuten 
spelen ging de bal al op de stip, waarna Loof de ver-
antwoordelijkheid op zich nam. Zijn inzet verdween 
feilloos in de kruising: 0-1. Een heerlijke start voor 
Ruinerwold, helemaal doordat het twintig minuten 
later al 0-2 stond. Een harde voorzet van Loof werd 
keurig in eigen doel gewerkt. Het leek een makkelij-
ke middag voor Ruinerwold te worden, maar al snel 
bleek dat CEC nog lang niet verslagen was.

Nog voor het half uur op de klok stond, werd het 
1-2. Lard Gol had een kleine déjà vu van Lemerveld-
uit en gaf ongelukkig een penalty weg. Deze werd 
feilloos ingeschoten, waardoor CEC weer uitzicht 

had op een resultaat. Na de aansluitingstreffer 
kende CEC een sterke fase en een paar minuten 
later stond het alweer 2-2. Rengers schoot na een 
corner van dichtbij de bal tegen de touwen. Ruiner-
wold vroeg zich af hoe het in godsnaam zo snel de 
voorsprong weg kon geven. 

Na de 2-2 kregen beide ploegen kansen op een 
voorsprong, maar voor de rust werd er niet meer 
gescoord. In de tweede helft ging Ruinerwold uit-
stekend van start. Na vijf minuten was het dan ook 
raak. Loof vond De Boer, die van dichtbij zijn eerste 
van het seizoen binnenschoot: 2-3. Ruinerwold 
pakte direct door en kreeg kansen op de 2-3. In de 
55e minuut vertrok Kleene richting het doel, hield 
het hoofd koel en schoot de 2-4 keurig binnen. In 
de resterende 35 minuten probeerde CEC het wel, 
maar kreeg Ruinerwold ook meerdere mogelijkhe-
den om de score uit te breiden. Dit gebeurde uitein-
delijk niet, waardoor Ruinerwold wederom met 4-2 
won. 

Een prima resultaat, want Ruinerwold staat nu keu-
rig in de middenmoot. Aankomende zondag speelt 
Ruinerwold thuis tegen Sleen, dat drie punten uit 
zes duels verzamelde. Ruinerwold zal vastberaden 
zijn om drie competitiezeges op rij te boeken, terwijl 
Sleen de onderste regionen graag wil verlaten. 

Tot zondag!

Ruinerwold verliest in 
eigen huis van Sleen
Na twee overwinningen op rij had Ruinerwold de 
kans om zich in de subtop te spelen. Daarvoor 
moest het thuis van Sleen winnen. Sleen stak in 
slechte vorm en was vastberaden om weer aan te 
sluiten in de middenmoot van de ranglijst.

De generale repetitie was niet best. Correctie, rond-
uit beroerd. Ruinerwold 2 verloor thuis namelijk 
kansloos van Steenwijkerwold 2. Lichtpuntje was 
dat grensrechter Figeland, na een omstreden optre-
den een week eerder, een sterke wedstrijd vlagde. 
Geen punten dus voor het tweede en daarmee aan 
Ruinerwold 1 de taak om de drie punten wel op het 
eigen sportpark te houden. 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 



Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Bezoek aan Interieurwereld Van de Belt te  Rogat 
woensdagmiddag 31 oktober 2018
Iets na één uur ‘s middags  vertrok er een lange 
stoet auto’s met dames van Vrouwen van Nu  Oos-
teinde naar Woonwereld van de Belt in Rogat. We 
werden daar hartelijk ontvangen door Jeannette 
Compagne, onze gastvrouw die middag. Zij is een 
vaste medewerkster op de afdeling bedden maar 
wist verder ook heel goed de weg te vinden over de 
verschillende afdelingen. 
Terwijl wij ons te goed deden aan koffie, thee en 
gebak, vertelde Jeannette ons over de ontstaansge-
schiedenis van de woonwinkel. Ooit in 1951 begon-
nen in de Wijk, waar het steeds uit de verschillende 
panden groeide, verhuisde het bedrijf naar een 
nieuw groot pand in Rogat. 
Je kan lekker ronddwalen over de verschillende 
afdelingen, maar ook gebruik maken van de ver-
schillende adviseurs en een heel woonplan laten 
maken. Voor elke prijsklasse zijn er leuke items te 
koop als cadeautje of om je eigen huis op te fleu-
ren. Leuk is ook om je te laten adviseren door een 
computerprogramma door verschillende vragen 
te beantwoorden. Uiteindelijk verschijnt er dan op 
het scherm een collage van kleuren en items die bij 
jouw smaak passen. 
Op de beddenafdeling is een cabine waar twee bed-
den staan die meten wat jouw lichaam nodig heeft 
aan ondersteuning voor een goede nachtrust, zodat 
er een goed advies kan worden gegeven. 
Het bezoek werd afgesloten met een glaasje en een 
hapje. Tevreden ging iedereen naar huis met een 
goed gevulde tas met informatie en hebbedingetjes. 
Het  was een geslaagde middag!  

Goede voornemens zijn helaas geen garantie voor 
succes, want Ruinerwold begon erg slecht tegen 
Sleen. Binnen twee minuten kon Ewout Knol de bal 
uit het net vissen. Na een flinke sessie balverlies 
kreeg Sleen een corner, welke prima werd ingekopt 
door Dekker: 0-1. Na de 0-1 pakte Ruinerwold het 
naar behoren op, maar de bal in één actie zowel 
tussen de palen als onder de lat schieten viel niet 
mee. Meerdere kansrijke mogelijkheden gingen 
verloren en Sleen ging met een 0-1 ruststand aan de 
thee.

Na de thee maakte Ruinerwold direct jacht op de 
gelijkmaker. Deze viel dan ook in de 52e minuut. 
Brinkman speelde Kleene in, die rond de 16 mooi 
wegdraaide. Zijn tegendraadse schot liet doelman 
Scheper kansloos: 1-1. Ruinerwold leek zich op te 
gaan maken voor de 2-1 en trok stevig ten aanval. 
De Bruin had als laatste verdediger ook nog de 
nodige aanvallende intenties en vergat daarbij dat 
directe tegenstander Goeree alleen op de midden-
lijn achterbleef. Een simpele bal naar voren bracht 
Goeree oog in oog met doelman Knol, waarna Goe-
ree keurig binnenschoof: 1-2. 

Na de 1-2 leek Ruinerwold het geloof in een over-
winning kwijt te zijn. Er werden nauwelijks goede 
kansen gecreëerd en Sleen hield eenvoudig stand. 
De gasten hadden enkele snelle buitenspelers en 
loerden op de counter. De beslissing viel dan ook in 
de 87e minuut. Goeree speelde zich knap vrij vanaf 
rechts en schoot, via een Ruinerwolds been, de 1-3 
binnen. 

Het zou ook bij 1-3 blijven, wat het een pijnlijke 
nederlaag voor Ruinerwold maakte. Het voetbal-
gogme leek enigszins te ontbreken en in combinatie 
met wat dure foutjes, had Ruinerwold geen aan-
spraak op een beter resultaat. 

Gelukkig mag Ruinerwold zich aankomende zater-
dag alweer revancheren. In de tweede ronde van de 
beker gaat Ruinerwold op bezoek bij SVM Marknes-
se. De ploeg van Koos van der Galiën staat op een 
mooie derde plaats in de Derde Klasse D (zaterdag). 
Voor Ruinerwold een perfect moment om het goede 
gevoel weer te herstellen.

Tot zaterdag! 



Coop Koetsier& 
Medewerkers 
winnen goud op Slavakto
Voor de lekkerste droge worst, filet americain en 
procureur rollade moet u in Ruinerwold zijn.

Maandag 5 en dinsdag 6 november heeft in de 
Jaarbeurshallen in Utrecht de Slavakto weer plaats 
gevonden. Sinds jaar en dag is dit één van de be-
langrijkste vakbeurzen voor de slagersbranche in 
Nederland. Ook de vakwedstrijden zijn sinds het 
bestaan van de Slavakto een belangrijk onderdeel.

De welbekende droge worst haalde het maximaal 
haalbare resultaat van 101 punten en behaalden 
een gouden ster* erbij. “Lisanne’s” filet americain  
en de “Willem’s” handgeknoopte procureur rollade 
waren goed voor een gouden beoordeling.

De Slagerij afdeling vervult een belangrijke rol 
binnen de Coop supermarkt van Koetsier in Ruiner-
wold, drijvende kracht achter dit succes is Slager 
Willem Tamminga. Zo heeft Koetsier ook een selec-
tie aan producten die het predicaat hebben “lekker 
van Koetsier” waarvan klanten weten dat ze een 
goeie keuze maken voor een lekker en eerlijk pro-
duct. 

Ambassadeurs gezocht 
voor seniorenproject 
Gekleurd Grijs 
Stichting Kunst & Cultuur is voor haar project Ge-
kleurd Grijs op zoek naar mensen die van november 
tot en met mei 2019 kunst- en cultuuractiviteiten 
voor senioren helpen ontwikkelen en promoten. 
Het doel is om nog meer ouderen te interesseren 
voor de creatieve workshops, rondleidingen en 
voorstellingen die tijdens de actiemaand Gekleurd 
Grijs worden aangeboden. 

April 2019 vindt voor de zesde keer de actiemaand 
van Gekleurd Grijs plaats. De hele maand bieden 
musea, theaters, kunstencentra, podia en kunste-
naars creatieve activiteiten aan senioren. De am-
bassadeurs stimuleren ouderen deel te nemen aan 
de workshops en rondleidingen en helpen soms 
mee in de organisatie. 

Steeds meer senioren beoefenen één of meerdere 
kunstvormen. Toch is er nog steeds een grote 
groep die nooit kennis heeft kunnen maken met 
dans, beeldende kunst of muziek. Kunst & Cultuur 
Drenthe wil met het project Gekleurd Grijs senio-
ren stimuleren op pad te gaan naar voorstellingen, 
rondleidingen, lezingen of zelf deel te nemen aan 
activiteiten op het gebied van fotografie, dans of 
theater. 

Buiten de droge worst om hebben we weer 2 top-
pers in ons assortiment en voor de komende feest-
dagen kunnen we dan de handgeknoopte rollade 
van Willem en de filet americain van Lisanne van 
harte bij u aanbevelen.

Koetsier geniet al meer dan 90 jaar bekendheid in 
de regio met hun vleesproducten en als het aan 
Sietze Koetsier ligt zal dit nog vele jaren het geval 
zijn. Opa Jannes Koetsier begon in 1927 met zijn 
slagerij al aan de havelterweg en de 4e generatie 
staat al in de startblokken om het familie bedrijf 
door te zetten.






