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Vrije meningsuiting
Valt vrije meningsuiting te rijmen met
waarde en respect voor elkaar
of zijn de hardste schreeuwers aan zet

Valt vrije meningsuiting te rijmen met
de traditie dat ik mijn schoentje zet
met eerbied voor het geloof van hem en haar

Dan valt vrije meningsuiting te rijmen met
normen, waarden en respect voor elkaar

© Gerdina, www.gerdina.nl

Volgend nummer 
verschijnt 

12 december
Kopij inleveren voor vrijdag 7 december 12.00 uur

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

Samen gezellig eten

We gaan weer beginnen!

Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 30 
november a.s. Eventueel kan vervoer geregeld wor-
den. U kunt zich opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of  
Henny Hörmann tel.482198.

Belangrijke Data12
de cembe r

Speciale eindejaar  
uitgaven Op ’t Wold 

Beste Lezers,
In week 50 (12 dec.) komt er een 
speciale kerstuitgave van Op ’t Wold. Deze uitgave 
zal uitgevoerd worden in kleur en ook meer infor-
matie bevatten dan de reguliere uitgaves.

De kopij en advertenties moeten voor vrijdag 7 de-
cember 12:00 uur binnen zijn.

Kerstuitgave
In week 52 verschijnt de volgende uitgave en deze 
komt 27 dec. uit. Ook dit is een uitgave in kleur. 
Hier kunt u uw nieuwjaarsgroeten in plaatsen, een 
mooie gelegenheid om uw wensen/voornemens 
voor 2019 uit te spreken. 

De kopij en advertenties moeten voor 
donderdag 20 december 12:00 uur 
binnen zijn

Wilt u adverteren (zonder extra kosten) in deze 
uitgave dan kan dat uiteraard. Ook extra kopij m.b.t. 
tot verslagen, verenigingsnieuws e.d. kunnen hier in 
verwerkt worden. Voor onze tarieven kunt u terecht 
op www.optwold.nl.

Voor 2019 volgen we dan het schema van uitgifte in 
de even weken!

Namens bestuur en vrijwilligers van Op ’t Wold.

Mede mogelijk gemaakt door Ruinerwolds Onder-
neemt. 



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 2 december 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf, advent
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. M. van Rijswijk
15.30 uur ds. J.H. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. M.P. Vis

Kerkdiensten 9 december 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
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. P.J. de Haan
16.30 uur ds. M. van Rijswijk

 ➜ 28 november Koersbal, 09.30 – 11.00 uur 
Buddingehof

 ➜ 29 november Volksdansen, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 29 november Inloopavond Vrienden van 
Blijdenstein, 19.30 uur Buddingehof

 ➜ 30 november KIOS kaarten, 20.00 uur De KIOSK
 ➜ 30 november Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 

Buddingehof
 ➜ 30 november Basseneren, kaartclub Oosteinde 

van 13.30 – 17.00 uur Buddingehof
 ➜ 1 december Sunterklaoslotten, 14.30 – 16.30 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 3 december Buurtkamer van 9.30 uur – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜ 4 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 5 december Jokeren, aanvang 19.30 uur 

Cafétaria ‘t Wold
 ➜ 8-9  december Kerstrondje, 11.00 – 17.00 uur, 

diverse bedrijven zie  
www.kerstrondje.nl

 ➜ 9 december VVR – Raptim, 14.00 uur Sportpark 
Ruinerwold

 ➜ 10 december VVR, Klaverjassen en Jokeren,  
19.30 uur kantine VVR

 ➜ 10 december Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 13 december Café KWIS, 20.00 uur café de 
Kastelein

 ➜ 15 december Kerstmarkt van 16.00 – 19.00 uur 
achter kerk Berghuizen

 ➜ 15 december Vrouwen van Nu Ruinerwold. 
Knieperties bakken vanaf 09.00 uur 
bij de Coop

 ➜ 16 december Kerst Sing In Chr.Muziekver.
De Bergklanken, 15.30 uur Kerk 
Berghuizen

 ➜ 17 december Buurtkamer van 0.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 17 december Alg. Ledenvergadering Memento 
Mori, 20.00 uur Buddingehof

 ➜ 18 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis de Barg’n

 ➜ 18 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ 19 december Vrouwen van Nu Oosteinde, 
Kerstavond, 20.00 uur, dorpshuis de 
Kolonie

 ➜ 19 december Jokeren, aanvang 19.30 uur 
Cafétaria ‘t Wold

 ➜ 20 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Kerstavond , 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 22 december OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier en textiel



Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

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

06-83212071



Uitslagen Badminton
club Ruinerwold
Ruinerwold 1 speelde tegen Ruinen op 7 novem-
ber. Zoals ieder jaar waren we weer behoorlijk aan 
elkaar gewaagd. Dat bleek ook wel in de standen, 
24-26 21-19 22-20 4x een driesetter. Een leuke 
avond met een gelijkspel. Even met een consumptie 
nagepraat. De stand was dus 4 tegen 4. 

Vrijdag 2 november was er het Siepeltoernooi in 
Dwingeloo. We gaan al een paar jaar maar dit jaar 
waren we maar met twee personen van onze club. 
Josée en Roelof hebben die avond gespeeld. Een 
spel waarbij je elke wedstrijd met een andere speler 
en tegen andere spelers badmintont. Leuk om oude 
bekenden tegen te komen en nieuwe mensen te 
leren kennen. De eerste prijs, een siepelpakket ging 
dit jaar naar Roelof. Misschien dat er volgend jaar 
meer mee willen, lekker sportief het weekend in.

Bloembollen 
voor nieuwe 
bibliotheekleden
Wie lid is van de bibliotheek kan een keuze maken 
uit heel veel boeken, e-books, tijdschriften, dvd’s  
en muziek. Als lid kun je in iedere Drentse biblio-
theek lenen en terugbrengen. Behalve lenen uit de  
collectie van de eigen bibliotheek kun je ook alle 
materialen uit heel Drenthe gratis aanvragen. 
Iedereen die tussen 12 november en 12 januari een 
betaald lidmaatschap neemt, krijgt een grote krat 
met bloembollen. Want een goed verhaal geeft 
kleur aan je leven én aan je achtertuin. De actie 
geldt voor alle bibliotheken in Drenthe en dus voor 
alle bibliotheken in de gemeente de Wolden. 
Naast het uitlenen is de bibliotheek de plek waar 
mensen heen kunnen om te ontdekken, te ontmoe-
ten, te ontspannen en zich te ontwikkelen. In dat 
kader organiseren bibliotheken activiteiten als com-
putercursussen, taallessen en voorleesuurtjes.

Bedankt!
voor alle aandacht, in welke vorm dan ook, die ik 
gehad heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en 
daarna.
Dat heeft me erg goed gedaan.

Albertje Benning-Lommers

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.



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

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:

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



Start zaalseizoen Kios 
selectie
De eerste voorbereidingen voor het zaalseizoen 
zitten er weer op voor de selectie van Kios. Na een 
prima veldseizoen in de Overgangsklasse voor Kios 
1 en 1ste klasse voor Kios 2 mogen beide ploegen 
nu weer binnen hun kunsten vertonen. Het nieuwe 
trainers trio heeft het attractieve spel van Kios door 
ontwikkeld en ook verdedigend is en wordt nog 
flink gesleuteld. 

Kios 2 start na het kampioensjaar van vorig seizoen 
ook in de zaal in de 1ste klasse. Een klasse waar het 
vindt dat het in hoort en op het veld heeft bewe-
zen dat het het niveau ook aan kan. Echter, de zaal 
moet er uit een iets ander vaatje getapt worden, 
want het tempo binnen ligt vaak hoger. 
De voorbereiding verliep prima. Er werd gewon-
nen van Dos A2 (Hoofdklasse aspiranten) en 2 maal 
gelijk gespeeld tegen CSL 2 en Heerenveen 2 (beide 
1ste klasse). Met het tempo had het geen moeite, 
maar de afronding liet her en der wat te wensen 
over. Het is voor trainer Klaas Jan Slomp zoeken 
naar koppels, wellicht dat wat invloed heeft gehad. 

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

SV  De Losse Flodder, 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  13-11-2018

Poule A
1 Johan Klok 281 
2 Johnny Ringeling           272
3 Alfred Vrieling      270
4 Gert Dunning       269

Unicef
Unicef zet zich in voor kinderen die op de vlucht zijn 
met hun familie of alleen, voor oorlog, geweld, ex-
treme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar 
ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel 
de hoogste prijs betalen. Leren, spelen en gezond 
opgroeien in een veilige omgeving: Dat zit er niet in 
als kinderen op de vlucht zijn. Unicef biedt hulp in 
conflictregio’s, in Europa en ook in Nederland. We-
reldwijd zijn 30 miljoen kinderen op de vlucht, dat 
is meer dan 50% van alle mensen die wereldwijd op 
de vlucht zijn. Vooral door de conflicten in Syrië en 
Afghanistan..

Tijdens het Kerstrondje 2018 in Ruinerwold kunt 
u de Unicef stand bezoeken bij ’t Bakhuus (in de 
smederij). Kom vooral kijken. Het is weer een leuke 
collectie dit najaar.

Tevens kunt u ook bij mij aan huis terecht voor 
kaarten of een cadeau.

Ria Stummel
Vrijwilliger Unicef RCU Meppel e.o.

Poule B
1  Ronald Lankhorst   280 
2 Henri Jans 272
3 Leffert Klok 267
4 Gerrit Figeland 266
5 Michiel van Berkum 261

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  20-11-2018

Poule A
1 Johan Klok 280 
2 Johnny Ringeling          277
3 Anne Jan Dunning      276
4 Alfred Vrieling        273

Poule B
1  Ronald Lankhorst   278 
2 Gerrit Figeland/ Luuk Nijmeijer  273 
3 Johan Nijboer 269
4 Henri Jans / Leffert Klok 268
5 Lars Luten 262



T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES

PERFECT IS GEREGELD:

SCHENKINGEN DOEN?

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

Let op! op onze 
NIEUWE VESTIGING: 

Dijkhuizen 7
 in Ruinerwold

kunt u dinsdags van 
13.00 - 17.00 uur en 
vrijdags van 8.30 - 
12.30 uur terecht.

 
Coop S.Koetsier 
& Medewerkers 

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

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 1 december 



VLINDERMAN 
GINDERMAN Niets is hier blijvend .....

Mijn oude Akaytaperecorder begaf het. Het zal omstreeks 1985 geweest. Ach ja, dan deed je zo’n ding 
maar weg (leve het milieu). Het apparaat was toch al uit de tijd net zoals de cassetterecorder. De CD deed 
haar intrede. Zo’n jaar of acht geleden trof ik in een kringloop wéér een taperecorder, een Sony. Voor  
€ 30,00 werd ik de eigenaar. Tja, ik had nog stapels muziekbanden liggen, goed voor minstens 24 uur mu
ziek. Best leuk om die na zo’n 25 jaar nog eens opnieuw af te luisteren.

Het genoegen was maar voor korte duur. Na een 
jaar hield ook deze er mee op. Maar ............., te-
genwoordig kennen we het repaircafé, zo ook in 
ons dorp. Eens in de maand kan je hiervoor in het 
Verenigingsgebouw terecht. Zes vrijwilligers, ouwe 
mannekes (ha ha, net zoals ik dus) proberen of ze 
je defecte spullen weer nieuw leven kunnen inbla-
zen. Voor 3 euro en nog eens vijf voor de algemene 
kostenpot, had ik er een nieuwe condensator in en 
hij speelt weer als een tierelier.

“Niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook gaat 
eenmaal voorbij”. Ik moest aan dit stichtelijke, lied 
dat ik ooit op school leerde, denken toen ook mijn 
Philips platenspeler het na 45 jaar begaf. Hiervoor 
hadden de broeders van het repaircafé deze keer 
helaas geen oplossing. Hij was helemaal op!
Geen nood. Deze apparaten zijn inmiddels weer 
helemaal in zwang. In de supermarkt heb je er al 
een voor € 50,00. Toch maar naar een echte electro-
nikazaak gestapt. Bij Expert kocht ik er een voor € 
90,00 en ik kon hiermee ook nog eens al mijn oude 
LP’s op een USB-stick zetten.

Singin Kerstrondje
Koor Vrouwen van Nu Oosteinde/
Ruinerwold tijdens Singin Kerstrondje   

Zoals u gewend bent, gaan we zingen tijdens het 
kerstrondje in Ruinerwold. Er wordt namelijk weer 
een Sing-in georganiseerd door de kerk-in-actie 
commissie van de drie Ruinerwoldse kerken. Op 9 
december 2018 van 17.00 tot 18.00 uur kunt u komen 
meezingen in de kerk te Blijdenstein. Er zullen be-
kende advent- en kerstliederen worden gezongen die 
Harry Bosma begeleidt met prachtig orgelmuziek. 
Ook zal er een optreden verzorgd worden door het 
koor van de plaatselijke Vrouwen van Nu vereniging.  

Meneer, ik kom het toestel terugbrengen, het geluid 
is niet om aan te horen, dit is geen muziek maar ge-
jank. “Tja meneer, wat wilt u voor zo’n prijs?” Naar 
mijn mening moeten ook goedkope spullen voldoen 
aan waar ze voor staan. Expert nam hem terug en 
bood een andere (duurdere dus) aan. Helaas, deze 
paste qua maatvoering niet in mijn meubel en dat 
gold ook andere types. Ik kreeg mijn geld terug.

In de kringloop kon ik kiezen uit drie platenspe-
lers. Ik nam de duurste. Voor € 29,00 ging ik naar 
huis met een Sony. Gelijk maar even wat oude LP’s 
meegenomen. Vroeger stond je in de snackbar bij 
de jukebox voor 25 cent drie 45-toerenplaatjes te 
beluisteren. Nu heb je voor 50 cent een LP met 12 of 
meer nummers. Achteraf niet mooi? Ach, dan gaan 
ze de volgende keer weer vrolijk terug naar de kring-
loop. Niets is hier blijvend. 
En de Sony? Perfect apparaat! Het speelt de ster-
ren van de hemel. Best leuk als je, zoals ik, nog een 
flinke collectie vinylschijven hebt.

Groeten uit Overasselt,
Franklin van Den Dool

Het koor bestaat uit leden van Vrouwen van Nu 
uit Oosteinde en Ruinerwold. Er wordt wekelijks 
enthousiast door hen geoefend. Tijdens de Sing-in 
kunnen we gaan genieten van een spetterend optre-
den met afwisselende fraaie liederen die passen bij 
de tijd van het jaar. Het koor staat onder leiding van 
dirigent Trijnie de Boer. 
Het optreden belooft schitterend te worden. Komt u 
allen luisteren en meezingen? De toegang is gratis. 
Er zullen tijdens de Sing-in twee collectes gehouden 
worden. Hiervan is één collecte bestemd voor een 
project van Kerk in Actie. De andere collecte is voor 
het vergoeden van de onkosten. Wij hopen u allen te 
zien, op zondag 9 december, van 17.00 t/m 18.00 uur 
in de Hervormde kerk te Blijdenstein in Ruinerwold.



Toegang  
gratis 

Kerk in Actie  

 
 
In Herv.Kerk te Blijdenstein. 
 Ruinerwold        
        

  
 
 
 

m.m.v.: Koor Vrouwen   
                            van Nu 

         o.l.v: Trijnie de Boer 
              

   
           

  
 
 
 

 
      
        
 
      

Orgel: Harry Bosma   
 

 

Zondag 9 december 2018 

Zondag 9 december 2018 

17.00 t/m 18.00 uur 

Collecte t.b.v. 
project Kerk in Actie 



Na de wedstrijd bleef het lang gezellig, hoewel 
enkele bestuursleden van SVV’04 slecht te spreken 
waren over de absentie van Sarino en Henrico de 
Vries. Laten we hopen dat de tweeling een goede 
verklaring voor hun afwezigheid heeft en dat ze dit 
in februari 2019 in het thuisduel goedmaken.
Aankomende zondag speelt Ruinerwold thuis tegen 
koploper Ter Apel’96. Natuurlijk zijn we benieuwd 
uit welke eeuw die ‘96’ stamt, hetgeen Eddy zich 
zondag over mag buigen. 

Tot zondag!

Kerstrondje Ruinerwold 
8 &9 December 11.00/17.00
Voor de 19e keer wordt dit jaar het Kerstrondje geor-
ganiseerd in het mooie Ruinerwold. 8 en 9 december 
komen er weer vele bezoekers naar de 10 bedrijven die 
volledig zijn ingericht in de kerstsfeer. Het thema dit jaar 
is ‘’onthaasten’’ ga lekker zitten en geniet van alle mooie 
dingen die wij u bieden. Op de Facebookpagina van het 
Kerstrondje vindt u een fotowedstrijd maak de meest 
“Relaxte” kerstfoto en maak kans op een mooie prijs!! 
De eerste prijs van deze wedstrijd is een etentje voor 
twee personen bij café de Kastelein en de tweede prijs 
is een relax pakket. Je kunt de foto sturen naar info@
kerstrondje.nl Tijdens het Kerstrondje zorgen de Dickens 
singers voor live muziek  8 december om 14.00 bij het 
Groene Geschenk. Om 15.00 schuiven ze door naar de 
Karstenhoeve en eindigen om 16.00 in de kerk in Blijde-
stein. Bij alle deelnemers zijn er leuke bezienswaardighe-
den, gezelligheid, warmte en knusheid, eten en drinken. 
Laat u verassen tijdens dit fantastische evenement op de 
fiets of met de auto en maak er een geweldige dag van! 
Wij hebben er zin in en we heten u van harte welkom bij: 
Wever&Co, Inouthout, ’t Bakhuus, Groene Geschenk, 
De Karstenhoeve, Kerk Blijdenstein, Schilder Remmelts, 
Café de Kastelein, Natte neuzen hoeve en de Bloesem-
krans. Kijk voor meer informatie op www.kerstrondje.nl 
of op onze facebookpagina. Tot dan!

SVV’04 en Ruinerwold 
komen niet tot scoren
Op een koude, maar gelukkig zonnige, middag 
mocht Ruinerwold het opnemen tegen SVV’04. 
In het verleden waren de clubs in de onderlinge 
ontmoetingen vaak aan elkaar gewaagd en dat zou 
ditmaal niet anders zijn.
De binnenkomst bij SVV’04 verliep niet helemaal 
lekker. Ondergetekende verslaggever dacht dat 
SVV’04 ooit een profclub was, maar dit bleek nieuws 
te zijn voor de gastheren. Niet veel later complimen-
teerde Eddy de Wit de bestuursleden met het aan-
komende 115-jarige bestaan van de club. Een club 
van vóór de Eerste Wereldoorlog, helemaal uit 1904. 
Dat is uniek, aldus Eddy. Enigszins verbouwereerd 
werd Eddy vervolgens bijgepraat over het ontstaan 
van de club in 2004.
SVV’04 is dus nog een jonge club, met een schitte-
rende accommodatie. Helaas werd dit zondag niet 
aangevuld met het meest oogstrelende voetbal. 
Beide ploegen werkten heel hard, maar hadden 
grote moeite om kansen te creëren. In de eerste 
helft was Brinkman het dichtst bij een doelpunt. 
Zijn kopbal kwam helaas recht op doelman Wes-
seling terecht. Ook SVV’04 was af en toe gevaarlijk, 
maar de voorzetten vanaf de flanken vonden geen 
afmaker voor het doel. Een smet voor Ruinerwold 
was het uitvallen van Brinkman. Na een harde 
overtreding moest hij met knieklachten het veld 
verlaten.
In de tweede helft probeerden beide ploegen wel 
een openingstreffer te maken, maar bleken vooral 
goed in het tegenhouden. De defensie van zowel 
SVV’04 als Ruinerwold stond solide en de kansen 
waren opnieuw spaarzaam. Loof verscheen een 
keer gevaarlijk voor het doel en SVV’04 produceerde 
enkele ongevaarlijke schoten. Een typische ‘0-0 
wedstrijd’ bleek in de maak, wat ook door de no-
dige wissels niet kon worden voorkomen. Scheids-
rechter Louwes vond het na 93 minuten spelen 
wel mooi geweest. Ook hij moet de indruk hebben 
gehad dat een puntendeling een goede weerspiege-
ling van het spelbeeld was. 

               

 
      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 
 
 



K I D S  K E R S T K O O R  in  het O V E N H U I S 
Hou je van zingen in de adventstijd en ben je tussen de 6 en 12 jaar? 

Kom dan meedoen met ons Kids KOOR! 

Zangeres Sinje Kiel DE MARKIEZIN VAN DRENTHE gaat met jullie aan de slag om 
de mooiste kerstliedjes in te studeren.  

Wij oefenen drie keer samen van 15:30 tot 16:15 uur op  

• donderdag 29 november 
• zondag 2 december - Advent! Samen steken we de eerste kaars aan en 

een kerstkoekje hoort er dan natuurlijk ook bij. 
• donderdag 6 december 

Op zaterdag 8 december oefenen wij een laatste keer van 14:00 tot 15:00 uur 
en mogen jullie aansluitend de liedjes laten horen tijdens het Kerstrondje in 
Ruinerwold. Wij zijn dan namelijk uitgenodigd in MUSEUMBOERDERIJ 
KARSTENHOEVE- daar kunnen jullie aan je ouders en vrienden en alle andere 
gasten laten horen wat wij geoefend hebben. En als ze durven, mogen ze een 
liedje met ons meezingen...! 

Plaats: Het Ovenhuis, Dr. Larijweg 22 in Ruinerwold (naast de Karstenhoeve) 

Kosten : Meedoen is gratis. De toegang voor de presentatie op 8 december om 
15:15 uur in de prachtige kerstsfeer van museumboerderij Karstenhoeve 
bedraagt € 2,-. 

Lijkt het je leuk? Geef je dan snel op via markiezinvandrenthe@gmail.com. 

Tot dan! 

 



Inloopavond Stichting 
VRIENDEN VAN 
BLIJDENSTEIN in 
Buddinghehof
Op donderdagavond 29 november om 19.30 uur 
is er een inloopavond in de Buddinghehof in Rui-
nerwold. Onze dorpsgenoot Frans Bork heeft zich 
verdiept in het ontstaan en de ontwikkeling van 
Blijdenstein en haar omgeving. Op uitnodiging van 
de Stichting Vrienden van Blijdenstein wil hij zijn 
kennis graag met u delen. Dat zal gebeuren in het 
zaaltje tegenover de ingang van De Buddingehof. 
U bent daarom van harte welkom op deze avond 
waar u veel interessante wetenswaardigheden over 
Blijdenstein zult horen. De koffie staat voor u klaar.
Wilt u Vriend of Boezemvriend worden? Ga dan naar 
www.vriendenvanblijdenstein.nl en meld u aan via 
het aanmeldformulier op de site.

Bibliotheek Ruinerwold: 
Vacature vrijwillige medewerkers 
Draag jij de bibliotheek een warm hart toe en wil je 
graag je steentje bijdragen? Dan zoeken wij jou!

Bibliotheek Ruinerwold zoekt 
vrijwillige medewerkers voor de 

dinsdag en/of donderdag  
(tijden in overleg).

Als vrijwillig medewerker ontvang je onze bezoe-
kers in de bibliotheek en help je hen vinden waar ze 
naar op zoek zijn. Daarnaast help je mee om van de 
bibliotheek een toegankelijke omgeving te maken 
door o.a. de boeken en andere media op een voor 
de klant aantrekkelijke manier te presenteren. Een 
prachtige mogelijkheid om samen met collega’s de 
bibliotheek tot een gezellige en educatieve ontmoe-
tingsplaats te maken voor jong en oud!

Wij bieden...
• een plezierige en inspirerende werkomgeving
• goede begeleiding bij het werk
• een gratis bibliotheekabonnement
• de mogelijkheid tot het afsluiten van een zorg-

verzekering met collectiviteitskorting
• de mogelijkheid om bij te dragen aan ontwikke-

ling van mensen

Enthousiast?
Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reac-
tie naar Michelle de Jong via info@bibliotheekrui-
nerwold.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met je 
opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook, Michelle is 
te bereiken op donderdag (11.00-17.00 uur) en vrij-
dag (14.00-17.00 uur) op het nummer 088 012 8445.

Meer informatie? 
https://www.bibliotheekruinerwold.nl/vrijwilligers  

De Bergklanken 
organiseert Kerst Singin
Op zondag 16 december organiseert Christelijke 
muziek vereniging De Bergklanken een Kerst Sing-
in. Tijdens de Kerst Sing-in kunt u luisteren naar 
muzikale Kerstklanken van de fanfare van de Berg-
klanken. Maar een Kerst Sing-in zou geen Sing-in zijn 

Bedankt
Voor alle kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Hennie en Lou Roelevink

zonder samenzang. De muzikale stukken worden af-
gewisseld met samenzang van bekende Kerstliede-
ren, begeleid door de fanfare. Komt allen luisteren 
en meezingen. Zo kunnen we samen op weg naar 
het Kerstfeest. De Kerst Sing-in wordt gehouden in 
de kerk van Berghuizen en begint om 15:30. 





Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu 19 november
Aanwezig: 56 personen
Opening: De voorzitter Lammy Stevens heet ons 
hartelijk welkom op deze avond, een extra woord 
van welkom voor Karla Leeftink-Huizinga uit Assen 
Natuurfotografie die een presentatie “Beleef de Na-
tuur” zal geven.
Na de pauze krijgt Karla het woord. Ze vertelt iets 
over zichzelf aan de hand van foto’s en dan geeft 
ze een gevarieerde presentatie met beelden ook 
uit onze omgeving. Er zijn beelden in verwerkt van 
nachtfotografie met o.a. noorderlicht boven Neder-
land. Ook bijzondere ontmoetingen komen in deze 
presentatie voor (een walibie). Beelden van seizoe-
nen/ Ysland/ Noorwegen/ reeën/ beleven van de 
natur/ De drentse Aa/ Dwingerlerveld/ Havixhorst/ 
het Reestdal/ de Waddenzee/Zonsverduistering/ 
Maan/ en sterren/ Fochteloërveen de kraanvogels/ 
Grollo uitkijktoren/ Zuidwolde/ Vogels in de tuin 
komen voorbij! In de pauze kun je haar boek en 
kaaten bekijken en kopen. Het boek : Reeën het jaar 
rond heeft ze net uitgegeven! Velen kopen kaarten 
met prachtige afbeeldingen! Na een korte onderbre-
king gaat ze verder met nog een paar filmpjes van 
natuurmomenten achter elkaar gezet! Na enkele 
vragen besluit ze de zeer boeiende presentatie!
De voorzitter Lammy Stevens bedankt haar en 
wenst een ieder wel thuis!
Volgende bijeenkomst 20 december een avond in 
kerstsfeer Aanvang 19.45 uur

Bridgeuitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde  2 van de Bridge-
club Ruinerwold van maandag 19 november 2018.

Lijn A;
1 H Reinders & G Scheper 66,00 %
2 R v Ommen & M Velthuys 62,75
3 L Krapels & J Mansier 57,50
4 R Nijland & J Schuphof 57,00
5 O Hobma & J Vedder 50,63
6 J Bennink & L Drost 49,50
6  H Middelveldt & H Tissingh 49,50
8 R Knippels & R Pijper 48,50
9 H & P Bennink 48,00
10 G Lensen & L Tissingh 45,13

“Een mooie boom voor 
een nieuw schoolplein”
De speeltuinvereniging  “Oenze Speulplekke” 
organiseert dit jaar voor de derde keer op rij een  
kerstbomenactie. Vorig jaar hebben we door deze 
succesvolle actie de financiering van het kunstgras-
veld rond kunnen maken. 

Het doel van de actie is om nieuw speeltoestellen te 
kopen voor op het schoolplein. 
De oude speeltoestellen staan 13 jaar en zijn aan 
vervanging toe. Zoals u hebt gezien en gelezen, is 
er na de zomervakantie een begin gemaakt om de 
afgekeurde speeltoestellen te vervangen. 

Wederom willen we de leerlingen van de Wezeboom 
bij deze actie betrekken. De leerlingen waren vorig 
jaar ontzettend enthousiast en hebben maar liefst 
160 kerstbomen verkocht.  

U kunt vanaf dinsdag 20 november 2018 leerlingen 
van de Wezeboom aan u deur verwachten. Hebt 
u geen leerling aan de deur gehad, dan kunt u de 
kerstboom digitaal te bestellen via  
https://atensus.nl/koop-een-kerstboom/

De kerstbomen die besteld zijn kunnen zaterdag 
8 december 2018 vanaf 9.00 uur opgehaald worden 
op het schoolplein van de Wezeboom. Op die dag 

11 S Hempen & H Kuijer 44,00
12 D & M Geel 36,50
13 J Inberg & K Tissingh 35,00

Lijn B;
1 J & J Scholte Albers 63,16% 
2 M Vedder & H Toet 61,20
3 M Blaauw & K Scheper 56,90
4 J Klomp & L Veen 53,80
5 A Ridderman & R Hegeman 49,60
5 S & J Willijns 49,60
7  E v’t Rood & E Wienen 49,47
8 I & L vd Molen 48,90
9 R Kleene & J de Vries 48,78
10 L Boerhof & M Brals 44,85
11 B Klomp & L Stolte 44,00
12 H & H Hauwlo 43,70
13 T ten Heuvel & A Kreulen 36,67



Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Onze gasten 
Gerriët Reinders en Liesbeth Meijer 
Mantelzorg makelaars                                      

Bijeenkomst 21 november 2018 

Gerriët Reinders en Liesbeth Meijer kwamen ons 
deze avond vertellen over de ontwikkelingen in de 
zorg. Gerriët werkt vooral als mantelzorgmakelaar 
d.w.z. dat ze bemiddelt de juiste zorg te vinden voor 
de cliënt en de mantelzorger. Liesbeth werkt als be-
middelaar voor mantelzorg ondersteuning. Zij runt 
een bemiddelingsbureau “Sara aan huis”. De dames 
vullen elkaar zo mooi aan. 
 Door middel van meerkeuze vragen loosden ze ons 
door het oerwoud van onoverzichtelijke wetten en 
loketten van onze gezondheidszorg waar een man-
telzorger zoal mee te maken kan krijgen.
  Te sprake kwamen o.a. de W.M.O( wet maatschap-
pelijke ondersteuning), W.L.Z( wet langdurige 
ondersteuning), P.G.B. (Persoons- Gebonden Bud-
get), Zorgverzekeringswet (gaat o.a. over thuiszorg), 
welzijnswerk, de gemeente, Ziektekostenverzeke-
ring, Ombudsvrouw/ man van de gemeente.........
begint het u al te duizelen?  En dan is alles nog niet 
genoemd! 
 Arme mantelzorger, vaak zo betrokken en zo over-
belast en dan nog het doolhof aan  loketten.  Een 
lichtpuntje in het geheel is Icare, zij kunnen veel 
hulp  bieden tegen een redelijke prijs. 

Gemeente De Wolden 
gekozen als Koploper 
Cliëntondersteuning!
Gemeente De Wolden is gisteren uitgekozen als 
één van de veertien koplopers Cliëntenondersteu
ning in Nederland. 

Wethouder Jan van ’t Zand pitchte de ideeën van 
gemeente De Wolden in Almere tijdens een Koplo-
pers bijeenkomst georganiseerd door de VNG: “Ons 
doel is dat inwoners snel en goed geholpen worden. 
Met onze vorm van cliëntondersteuning willen we 
meer doen dan alleen de wettelijke verplichting. De 
ervaring van nu is dat men onnodig lang met een 
hulpvraag of probleem blijft rondlopen. De gemeen-
te wil dit voorkomen door een andere invulling te 
geven aan cliëntondersteuning.  Door betere com-
municatie en duidelijke toegang, kunnen we eerder 
hulpvragen signaleren en hulp bieden. Hulp vragen, 
kan nu al bij cliëntondersteuners. Maar het kan nog 
beter!”

Met deze ambitie is gemeente De Wolden nu dus 
één van de koplopers van Nederland geworden.

Wat zijn cliëntondersteuners?
Cliëntondersteuners zijn professionals die inwoners 
helpen bij een hulpvraag of probleem over zaken als 
mantelzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, 
Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Participatiewet. 
In de gemeente De Wolden is een project gestart om 
cliëntondersteuning te verbeteren, in samenwer-
king met MEE Drenthe, Stichting Welzijn De Wolden 
en de Sociaal Ombudsvrouw Irma van Beek.

Project Koplopers Clientondersteuning
Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een 
initiatief van gemeentekoepel VNG, in samenwer-
king met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein, met financiering van het ministerie van 

is het plein feestelijk aangekleed en wordt er net 
als vorig jaar voor een hapje en drankje gezorgd. 
Tevens is er een mogelijkheid om de kerstboom 
bezorgd te krijgen in de regio Oosteinde. 

Mocht u vragen hebben over deze actie kunt u 
contact opnemen met Elles Jans 06 - 21489334 en 
Edwin de Wekker 06 - 10886401

We hopen op uw medewerking, zodat de kerstbo-
menactie net zo’n succes kan worden als vorig jaar.

Met vriendelijke groet,

De speeltuinvereniging “Oenze Speulplekke”

 Is de mantelzorger aan het eind van zijn latijn? Dan 
is er respijtzorg, de zorg wordt dan tijdelijk even 
overgenomen zodat de mantelzorger even op adem 
kan komen.....wel even zelf regelen of de mantel-
zorgmakelaars in huren!



VWS. Doel van het project is Clientondersteuning 
door te ontwikkelen. Van Koplopers wordt een rol 
als ambassadeur gevraagd voor de omliggende 
gemeenten. 

Samenwerkende instanties zijn:
MEE Drenthe: 
MEE geeft informatie en advies en ondersteunt 
mensen met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, chronische ziekte, Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) en Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS). Kijk op www.meedrenthe.nl of  
bel: 0592-303999. 

Stichting Welzijn De Wolden:
Welzijn De Wolden biedt vrij-toegankelijke zorg- en 
dienstverlening aan mensen, met of zonder beper-
king, die dit op de één of andere manier niet (meer) 
zelf kunnen organiseren of (nog) onvoldoende zelf-
redzaam zijn. Telefoonnummer 0528-378686.

Sociaal ombudsvrouw Irma van Beek: 
De sociaal ombudsvrouw is er voor inwoners die 
vragen, klachten hebben of iets missen bij de uit-
voering van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet 
door de gemeente. Telefoonnummer 06-53800811.

Zoekende liefde
In Kloostertille  is een meisje geboren. Iedereen is 
blij. Vader en moeder. Na 7 jongens eindelijk een 
meisje. Het meisje heet Anneke. Beppe Anneke 
verklaart op luide toon: Kloostertille geeft wille. 
De oogjes van het kind stralen. Haar lach en haar 
geluidjes zijn vertederend.

Het meisje Anneke groeit voorspoedig. Anneke is 
een lief en aardig meisje. Zij leert met jongens te 
spelen en krijgt veel meisje als vriendin. Op school 
noemt juffrouw haar een vrolijk fransje.

In de oorlog  wordt Anneke koerierster. Zij legt als 
achttienjarige heel wat kilometers af. Een op  dat 
ogenblik voor haar een heel geschikt werk. Met haar 
glimlach weet zij duistere  en Duitse mannen om de 
tuin te leiden. Haar lach wordt een “ glimlach van 
binnen”. Niemand weet dat en Anneke denkt steeds 
aan wat anders. Zij wordt onrustig.

Na de oorlog gaat Anneke veel  reizen. Vaak te voet  
en ziet zo heel veel mooie dingen. Zij houdt van de 
natuur. Zij wil de natuur koesteren, zij wil de natuur 
bewaren. Haar onrust drijft haar voort. Op weg naar 
Rome ziet Anneke het klooster Sion. Uit haar jeugd 
herinnert zij zich die naam. Sion…….rust. Anneke 
gaat het klooster in en krijgt een nieuwe naam. 
Aan haar oude moeder schrijft ze: “mem, ik heet nu 
zuster Anna”. Haar moeder schrijft per kerende post 
terug: “maar dat is een mooie naam”.

Haar onrust blijft. Ook in het klooster. Het is een 
innerlijk conflict. Dat was het, dat is het en dat zal 
het altijd blijven, zo denkt ze bij haarzelf. Ze gaat 
zichzelf niet uit de weg. Andere mensen valt ze niet 
lastig. Wat helpt het? Het lopen door de klooster-
tuin geeft haar meer  voldoening. De bloemetjes 
en de bijtjes: ze weet er alles van.  Onnodig praten 
is haar niet eigen. Haar innerlijk weet ze het beste 
te delen met zuster Francisca. Beiden zitten vaak 
naast elkaar op een bankje in de prachtige door zon 
verwarmde kloostertuin en ze zeggen niks. Genie-
ten: dat is het woord, dat hen verbindt.

In 2018 is zuster Anna 92 jaar oud . Ze is de weg 
door het leven een beetje kwijt geraakt. Vaak is ze 
verdwaald in eigen tuin en in eigen gedachten. Een 
levensgebeuren van veel mensen. In  november 
loopt ze verdwaald door de tuin van het klooster. 
Op zoek naar zuster Francisca. Ze mist haar. Ze 
verlangt naar haar. Ze strompelt voort langs aller-
lei paadjes. Eindelijk vindt ze de graven, waar de 
zusters van weleer begraven zijn. Ze ziet een gat in 
de grond.... Ze struikelt en valt en roept: “o hemeltje 
lief…moet ik….moet ik, nee…..nee”. 

Haar zoekende liefde heeft niemand beantwoord.

Kesip


