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Kerst op Blijdenstein 24
decembe r

Ook dit jaar is de Bartholomeüskerk weer 
helemaal in Kerstsfeer, met een grote ver-
sierde boom, lichtjes en diensten voor ieder-
een. 

Zondagmorgen 24 december vieren we om 
10.00u eerst de 4e Advent. 

’s Avonds om 19.00u is er het Kinderker-
stfeest met de musical ‘Hotel Toekan’ en 
om 22.00u is er de traditionele Kerstnacht-
dienst. Voorgangers zijn dhr. Frans Verkade 
en ds. Roelof Kloosterziel met medewerking 
van Intermezzo onder leiding van Trijnie de 
Boer-Pekel. De samenzang wordt begeleid 
door Harry Bosma. Na afloop is er glühwein 
en warme chocolademelk.

Op 25 december, eerste Kerstdag, verandert 
Ruinerwold even in Bethlehem en verwon-
deren we ons over de geboorte van een 
kind. Voorganger is ds. Roelof Kloosterziel. 
Harry Bosma speelt op het orgel. Medewer-
king wordt verleend door Con Amore onder 
leiding van Trijnie de Boer-Pekel en Tieme 
Slomp op piano.

Namens de Hervormde Gemeente: Gezegen-
de Kerstdagen.

Volgend nummer 
verschijnt 

27 december
Kopij inleveren voor donderdag 21 december, 12.00 uur

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

Karstballen
Ok dit jaor weer de ballen van zolder haalt 
um de boom op te tugen en t’ huus in de 

karststemming te brengen. Nou Maria, Jozef 
en ’t Kiendtie staot uut-estalt vraog ik mij 
of, wat der tot nou toe van de wereldvrede 
terecht komen is. 

Ie heurt het karstvarsie uut de luudsprekers 
op alle hoeken van de winkelstraote: ‘Vrede 
op aarde’, maor de meinsen bint zo drok mit 
de inkopen veur de zundagse soep mit balle-
gies, die dizze weke wat meer opsmuk kreg, 
dat de miesten der an veurbij loopt. 
Want net as de balle mut het geld rollen.

Van de poletiek he’k de ballen verstaand en 
ik snappe ok niet zo goed waorumme der 
niet wat meer respect en umzien naor me-
kare kan wezen. Dan zul der al meer vrede in 
de huzen wezen, g’woon in ’t klein. 

Dat der niet altied zo hellig mit allemaole 
verwieten strooit wördt, de balle naor me-
kare toe-eschupt wördt, mar allent nog mit 
sneiballen egooit zol wörden.

’t Kiendtie kek mij vanuut zien kribbegie an 
asof hij zeggen wil: ‘Die vrede zit in oezölf.’ 

© Gerdina 
www.gerdina.nl



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508
Landbouwdieren: 0522-238528
Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038

Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl
TIP-Ruinerwold, tel. 482255, Wij zijn geopend van   
1 oktober tot 1 mei; maandag t/m vrijdag van 13.30 uur 
tot 16.00 uur, zaterdag  van 10.00 – 12.00 uur 

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 17 december 2017 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade, 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk
15.30 uur ds. V ‘t Foort
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 24 december 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel,
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv. ds. I. Postma

Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur drs. Ter Velde
16.30 uur ds. D. de Jong

Kerkdiensten 25 december 2017 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel,
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade

 ➜ 14 december De Café KWIS, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜ 16 december Kerstmarkt Berghuizen van 
16.00 – 19.00 uur, achter kerk 
Berghuizen

 ➜ 17 december Concert Meppeler Mannenkoor 
en dameskoor Capriccio, aanvang 
15.30 uur kerk Blijdenstein

 ➜ 18 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Kerst met de feestcommissie, 
aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 18 december Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 19 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜ 19 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜ 20 december Vrouwen van Nu Oosteinde, 
“Kerstavond”aanvang 20.00 uur 
café Oosteinde

 ➜ 23 december OBS de Wezeboom, ophalen oud 
papier incl.textiel

 ➜ 24 december X-Mas Party met Feest DJ Roelof, 
21.00 uur café de Kastelein

 ➜ 25 december ’N Keer wat anders, aanvang 
22.00 uur café Centraal

 ➜ 26 december X Mass Party met DJ 
Matsoe Matsoe van Oh Oh 
Cherso, aanvang 21.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN  

Het spreekt vanzelf dat we de tuin niet gaan besproeien als het giet van de regen. Als we lekker willen 
bruinen in het zonnetje aan het strand doen we geen bontjas aan zo min als we gekleed in zwembroek 
ter kerke gaan. Het ligt ook niet voor de hand dat we alvast een huis kopen omdat we misschien de jack-
pot winnen in een of andere loterij en als we op safari gaan in Afrika nemen we geen schaatsen mee. Het 
spreekt allemaal vanzelf en zo is er nog heel veel meer. Talloze regels en afspraken die vrijwel iedereen 
kent en waar we ons meestal wel aan houden. Dat moet ook wel want het zou een kolossale rotzooi wor-
den als iedereen op eigen houtje ging doen en laten wat hem of haar op enig moment het beste uitkwam 
en daar naar handelde. In Europa houden we rechts in het verkeer maar elders in de wereld houden we 
links en dat gaat ook goed zo lang  men zich maar aan die afspraak houdt. 

Vanzelfsprekend

Afspraken
Want hoe vanzelfsprekend die regels en gebrui-
ken ook op het eerste gezicht mogen lijken, 
het zijn toch niet meer dan oplossingen voor 
bepaald problemen, groot of klein.Voorbeeld: 
een fabriek gebruikt een soort was voor zijn 
producten die alleen maar in de oerwouden 
van Brazilië te vinden is. Per telegram vraagt de 
inkoopafdeling van het bedrijf een prijs en ver-
volgens wordt eveneens telegrafisch een order 
geplaatst. E-mail is daar in het oerwoud onbe-
kend en een brief doet er weken over. Koper en 
verkoper hebben elkaar nooit ontmoet, toch 
wordt het overeengekomen bedrag betaald en 
komt er na enige tijd een aantal documenten 
(cognossementen heten die) waaruit blijkt dat 
de bestelde hoeveelheid was aan boord van een 
schip onderweg is naar Rotterdam. Een expe-
ditiebedrijf klaart de lading in bij de douane en 
verzorgt het transport naar het bedrijf. Iedereen 
tevreden: de leverancier in Brazilië en het be-
drijf hier in Nederland dat de was in zijn produc-
ten verwerkt. Talrijke mensen en organisaties 
zijn er aan te pas gekomen en hebben hun ding 
gedaan in goed vertrouwen omdat het vanzelf-
sprekend is dat het zo hoort te gaan. Geweldig 
toch, want specifieke afspraken voor het ver-
loop van deze gang van zaken zijn er nauwelijks 
gemaakt. 
Meestal denk je er niet over na hoeveel van dit 
soort afspraken ons dagelijks leven bepalen. We 
krijgen ze min of meer met de paplepel inge-
goten, we weten niet beter of het hoort zo en 
dat geven we door aan onze kinderen. Mooie 
handje geven en  dank je wel zeggen als je iets 
krijgt, niet voordringen maar op je beurt wach-
ten, dat vinden we logisch. Traditie, historie, 
respect, praktische overwegingen bepalen wat 

we vanzelfsprekend vinden en we verwachten 
dat anderen er ook zo over denken.

Veranderingen
Begrijpelijk, maar in de praktijk klopt dat niet 
altijd. Integendeel, er zijn dagelijks omstandig-
heden die rammelen met wat we vanzelfspre-
kend vinden. De maatstaven voor fatsoenlijk 
gedrag, bij voorbeeld, worden herhaaldelijk 
overschreden, zo goed als in ons eigen parle-
ment als door leiders op wereldniveau, door 
topfiguren in de showbusiness, leugentjes om 
bestwil groeien uit tot levensgrote volksverlak-
kerij, tijdelijke maatregelen hebben het eeuwige 
leven en wie niet door heeft dat reclameteksten 
in de meeste gevallen doorgestoken kaart zijn 
(“gratis” “korting”) is te goed voor deze wereld. 
Het spreekt vanzelf dat functionarissen die 
grote verantwoordelijkheden dragen goed gesa-
larieerd worden maar dat dit vaak alle normen 
te buiten gaat is dat niet. Een borreltje op zijn 
tijd kan de stemming verhogen maar dronken-
schap is onbehoorlijk, maar in sommige Scan-
dinavische landen maken cafés reclame met 
de kreet “Hier kun je lekker dronken worden”. 
Over drinkgewoontes en wat er verder volgt van 
jongelui op vakantie zullen we het maar niet 
hebben
Deze veranderingen in de dagelijkse moraal, de 
vanzelfsprekendheden, zijn ontelbaar en vaak 
diep ingrijpend. De oorzaken zijn heel verschil-
lend: allerlei ontwikkelingen maatschappelijk, 
economisch, kerkelijk spelen een rol. We zullen 
moeten leren er mee te leven, maar het gaat 
wel snel. 
Nou ja, generaties vóór ons hebben dat toch 
ook welleerd.
 
Kees van Klaverden



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Nu verkoop van:

CARBID
Strooisel 

(ook voor uw huisdieren)

Nieuw 
 Plospan pelletkorrel
  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:

Wij wensen een ieder 

prettige feestdagen

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 



Hartelijk dank!! 
De “Tuinploeg” en de vele vrijwilligers ( een 
grote groep ), die veel werk op het kerkelijk 
erf hebben verricht.
Bedankt voor het vele werk op zaterdag 
25november!!
Al deze mannen van de tuinploeg en de ex-
tra vrijwilligers hebben hard gewerkt om het 
kerkelijk erf weer bladvrij en winter klaar te 
maken.
Verder zijn er enorm veel andere werkzaam-
heden gedaan.
Het was weer veel werk en sommige klussen 
waren best zwaar.
De extra tuinmannen waren zeer welkom 
om de vaste tuinploeg te helpen.
Allen hartelijk bedankt voor de fijne samen-
werking en graag tot een volgende tuin-
werkmorgen.

De vele vrijwilligers, die meegewerkt hebben 
aan andere activiteiten.
Jullie inzet wordt erg gewaardeerd.  

Vriendelijk dank!!

Bedankt
We willen iedereen hartelijk bedanken voor 
de vele bezoekjes, telefoontjes en kaartjes 
naar aanleiding van de operatie van Gerda.
We wensen iedereen Prettige Feestdagen.

Arend en Gerda Wind 

Langs deze weg wens ik familie, vrienden en 
bekenden fijne feestdagen en een gelukkig 
en voorspoedig 2018.
 
Aaltje Zantinge- Wiltinge.
 
Ik ben inmiddels verhuisd van Oosteinde 
38a naar
Boekweitkamp 22, 7961 AZ, Ruinerwold.

Op deze manier wil ik iedereen een Geze-
gende Kerstdagen en een Goed en Gelukkig 
Nieuwjaar wensen, dat 2018 voor jullie een 
gezond en liefdevol jaar wordt.
 
Gé Koning

Dinie Nijstad wenst familie, buren en 
vrienden prettige Kerstdagen en een gezond 
2018

Jan Kalter en Stien v.d. Klocht wensen
iedereen fijne feestdagen en een gezond 
2018

Langs deze weg wens ik eenieder
fijne Feestdagen  en een Gezond 2018.

Jantje Meijer-Mulder

Wij wensen ieder fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar.

Klaas en Johanna Kreuze.

 
Roefie Morssink-Mulder wenst eenieder
prettige Kerstdagen en een gezond 2018

Kerstgroet’n uut ‘t Wold
Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2018.

Willem en Klaasje Dekker
Boekweitkamp 64
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Lekker dineren, een lunch, wat lekkers bij de borrel of een “take-away” 
bij ons allemaal mogelijk! Zowel binnen als buiten kunt u bij De Herberg 
van Rune gezellig borrelen of genieten van een kop koffie of thee. 

Buiten zit u heerlijk uit de wind met een verwarmd terras & 
binnen lekker warm bij onze kachel!

Warmte & Gezelligheid!

De Herberg van Rune
Westerstraat 60
7963 DB Ruinen

www.deherbergvanrune.nl
 Facebook: herbergvanrune

1e en 2e Kerstdag serveren wij een 4 gangen 
kerstmenu! Vanaf 16.00 uur staat de kachel aan en 
de borrel klaar.

Op de website hebt u keuze uit 2 menu’s.
Reserveren is gewenst!

Juist door het knusse en gezellige is De Herberg 
van Rune de ideale plek om in een gemoedelijke 
Runer sfeer te genieten van lekker eten.
 
Elke donderdag: Onbeperkt Sparerib €16,- .p.p
 
Elke Vrijdagavond: Bourgondisch tafelen

Dagsoep in de mok & Bourgondische schalen met 
diverse soorten kip, rund en vlees van het zwijn. 
Geserveerd met boeren frites, warme groente en 
gemengde salade. € 22.50 pp.

Kerst 2017

Contact
Voor meer info en reservering kunt u ons mailen
of bellen. info@deherbergvanrune.nl

06 308 712 38
06 292 421 66

Genieten in Ruinen



Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Bijeenkomst 15 November 2017

Daan van Maare

Als scheepsarts naar Antarctica
Daan van Maare werkt in  “het gewone le-
ven” als huisarts hier in de regio. Een grote 
passie van hem is zeilen. Twee keer is hij  als 
scheepsarts mee geweest met een zeiltocht 
naar Antarctica. Een grote verantwoording 
want de middelen zijn beperkt aan boord. 
Een voordeel was dat hij als bemanningslid 
niet hoefde te betalen voor de reis. Naast 
zijn medische taken draaide hij verder ge-
woon mee als bemanningslid en klom hij in 
masten en hielp hij mee in de keuken. Hele-
maal onder in het schip lag de voorraad aan 
eten. Het was een kunst om alles heel naar 
boven te brengen want het schip slingerde 
bijna constant.
De oudste gast ooit aan boord was een 83 
jarige dame. Met wat extra hulp deed ze 
aan alles mee. Vooraf vindt er een scree-
ning plaats of mensen gezond genoeg zijn 
om met deze reis mee te mogen, want bij 
ernstige medische klachten is er maar één 
oplossing: met het hele schip terug naar 
Vuureiland. Dat wil je voorkomen want er 
zitten ruim zestig mensen, inclusief beman-
ning, op de boot die de reis van hun leven 
maken. De reis duurt drie weken, kost onge-
veer 8000 euro p.p. exclusief de vliegtickets. 
Er zijn niet alleen rijke passagiers aan boord 
maar ook bijv. studenten die er hard voor 
gespaard en gewerkt hebben.
Deze tocht kan alleen in december/januari 
gemaakt  worden in de zomer van het zuide-
lijk half front. De temperatuur schommelt er 
dan rond de 0 graden Celsius.
De reis naar het meest noordelijke puntje van 
Antarctica, een heel klein gedeelte van dit 
uitgestrekte continent, duurde vijf dagen. Het 
uiterste puntje is dan ijsvrij. Vanaf het schip 
werden regelmatig excursies gemaakt met 
kleinere bootjes. Het schip had een Neder-
landse kapitein uit Friesland. Hij werd ge-

roemd om zijn vakmanschap, wist de meest 
moeilijke manoeuvres met zijn schip te ma-
ken. Al die tijd verliet hij nooit zijn schip.
We kregen prachtige filmpjes en dia’s te zien 
van een wonderlijke wereld van ruwe zee, 
hoge golven, prachtige ijsbergen, een hele 
witte wereld. Op Antartica groeien geen bo-
men. Er is een rijk dierenleven zowel op het 
land, in de lucht als in de zee. 
Om het zo te houden mag er helemaal niets 
aan dieren, zaden meegenomen worden 
naar Antartica. Alles mag alleen ontsmet 
mee. Je mag er echt helemaal niets ach-
terlaten, dat je er bent is eigenlijk al te veel 
voor dit kwetsbare gebied. Toch snap ik dat 
mensen die reis willen maken want het is er 
adembenemend mooi!

Woldzang stopt
Doordat Zangvereniging Woldzang geen 
bestuur meer bijeen kan krijgen, is ons koor 
genoodzaakt, om na 72 jaar, te stoppen.
Jammer!
Wij willen iedereen, die alle jaren bloemen 
van ons hebben gekocht om ons te steunen, 
daarvoor hartelijk bedanken.

Woldzang wenst u allen alvast fijne Kerstda-
gen en een goed en gezond 2018

Cafe Oosteinde,
Wij wensen iedereen vrolijke Kerstdagen,
en een goed en gezond 2018

Eddy en Ina
Alma
Richard

Tevens denken wij graag met U mee,
verjaardagsfeest, huwelijksfeest,
vriendendag om dit tot een onvergetelijke 
avond/middag te maken.
Tel.0522-482647
06-51782522



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

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

Wij wensen u prettige feestdagen en een 

gezond en gelukkig nieuwjaar! altijd scherp!

OOK  IN  2018 UW AFSPRAKEN  GOED  VASTGELEGD?

STOTIJN 
notariaat & mediation

Tegen inlevering van deze advertentie 

haalt u een gratis jaarkalender 

op ons kantoor aan het Burgemeester 

Veenhovenplein 1 in de Wijk. 

Max. 1 per huishouden en zolang de 

voorraad strekt. 

Wees welkom!

 

 

 

 

 

In de wintermaanden hanteren wij een   

speciaal  tarief op binnen schilderwerk  

Meer informatie op www.lensenschilders.nl    

tel 0522-26 26 44   mail info@lensenschilders.nl 

Besparen met  

Dubbel Glas ! 

Investeren in hoog rendement 
dubbele beglazing levert al 
gauw een voordeel op van  

€ 200,- per jaar 
Voordelen van dubbele beglazing 

-forse besparing stookkosten 
-geluidsisolerend 
-waarde verhoging woning 
-verbetering energielabel 

Profiteer nu van subsidie op Hoog Rendement Glas 

En bespaar op uw energiekosten  ! 
Vraag vrijblijvend een offerte aan: 

0522-26 26 44 of info@lensenschilders.nl 

Wij wensen u Sfeervolle Feestdagen  



De Markiezin van 
Drenthe presenteert:
“Voyage d’Hiver”
De Franse Renaissance-versie van een Win-
terreis uitgevoerd door zanger Peter de 
Groot contratenor en Michiel Niessen op luit 
& vihuela.

Concert op zondag 28 januari 2018
Aanvang 15:00 uur in De Karstenhoeve, Rui-
nerwold
 
Geïnspireerd op de beroemde Winterreise 
van Schubert brengt het duo een Renaissance 
Winterreis ten gehore. De Karstenhoeve met 
haar authentieke interieur en gebinte biedt het 
perfecte decor voor dit bijzondere optreden. 
In 1827 voltooide Franz Schubert zijn be-
roemde liederencyclus ‘Winterreise’ over 
een verliefde, maar afgewezen, jongeman 
die, al dolend door een bar winterland-
schap, probeert daar over heen te komen, 
maar alles wat hij ziet herinnert hem aan 
zijn verdriet. Zijn depressie is zo diep dat de 
hele cyclus één zwartgallige reis wordt.
Zanger en Renaissance specialist Peter de 
Groot zag opmerkelijke inhoudelijke over-
eenkomsten met chansons uit de Renais-
sance en creeerde  een kunstmatig gescha-
pen cyclus van chansons voor zang en luit, 
die niet alleen een knipoog is naar een 
beroemd muziekwerk, maar tevens een reis 
door de verrassende, en voor velen onbe-
kende, wereld van de zestiende-eeuwse 
muziek en poezie. De Franse dichters van de 
renaissance trekken vaak dezelfde conclu-
sie: Liefde maakt ongelukkig! 
Ondanks deze zwartgalligheid (of juist daar-
door?) staat de geestige zanger en perfor-
mer Peter de Groot, bekend van o.a. het 
Egidius Kwartet en het Amsterdam Baroque 
Choir van Ton Koopman, echter garant voor 
een vermakelijke middag.

Lees voor meer informatie op www.sinjekiel.
nl/markiezin-van-drenthe/

Toegang € 15,-/ € 12,50 voor donateurs.
Kaarten zijn per direct te reserveren via  
markiezinvandrenthe@gmail.com.

Boom van verbinding
De dag, donderdag 30 november, begon in 
het speellokaal van De Arendsvleugel vol 
nieuwsgierige, verwachtingsvolle leerlingen 
en ouders die allemaal benieuwd waren 
naar het moment van de onthulling van de 
“Boom van verbinding”. Dat burgemeester 
Roger de Groot aanwezig was en andere 
“culturele gasten” maakte het allemaal 
nog meer bijzonder. Milou van Tongeren en 
Aletta Bosma hingen samen met de burge-
meester hun werkjes in de boom, waardoor 
het kunstwerk  compleet werd en vervol-
gens door iedereen kon worden bewonderd.
Al wekenlang waren de kinderen aan de slag 
geweest met Ingrid en Wilfred, twee kun-
stenaars uit Dieverbrug, die samen Dok2A 
vormen. Onder hun kundige en enthousi-
asmerende leiding hebben de kinderen van 
de bovenbouw geleerd om zelf getekende 
dieren te mozaïeken en insecten van elektri-
citeitsdraad en gipsverband te vormen.
De kinderen van de onderbouw borduurden 
blaadjes  en maakten vogels in nestjes voor 
aan en in de boom. 
De “boom van verbinding” in ontstaan vanuit 
de gedachte dat alle leerlingen een plekje 
hebben binnen de school. Dat geldt zeker ook 
voor de kinderen die vanuit De Harm Vonck-
school naar De Arendsvleugel zijn gegaan. 
Deze leerlingen horen er al helemaal bij!
Het is een fleurig, boeiend geheel geworden: 
een echte blikvanger in de gang van de school, 
waardoor alle leerlingen die binnen komen 
iets van zichzelf herkennen in de boom.  
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1. Stel uw bedrijf voor
Mijn naam is Jan Talen van Talen Ruinerwold.
We zitten aan de westerweiden 13 op het industrie-
terrein de Hoge Akkers in Ruinerwold. We verkopen 
voeders voor vogels. Ook de materialen om alumi-
nium volières te maken.
We maken ook volières voor klanten op hun wen-
sen. Trespa platen liggen ook bij ons voor de gevel-
bekleding. Wil je een overkapping dan ben je bij ons 
ook op juiste adres.
Hier hebben we wat modellen als voorbeeld van 
staan.

2. Hoelang bent u al werkzaam in het bedrijf en 
hoelang bestaat het al?

In 1992 ben ik met bedrijf begonnen en heb ik van 
de gemeente Ruinerwold een kavel gekocht.
Toen bestonden de werkzaamheden uit straatwerk. 
Straatwerk voor bedrijven en particulier deden we 
toen. In 2002 kwam er nieuw industrieterrein achter 
ons erbij en daar hebben we een extra kavel erbij 
gekocht. Op de 2 kavels is er een loods gebouwd. 
Deze wordt gedeeltelijk verhuurd.
2015 nog een uitbreiding gehad aan de overkant 
van de Westerweiden.

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw be-
drijf?

We werken totaal met 3 personen. Zelf doe ik de 
inkoop en de verkoop.
Mijn vrouw doet de winkel en houd alles netjes 
gevuld.
Dan heb ik nog 1 persoon die de vrachten weg 
brengt door heel Nederland. Maar ook de volières 
bouwt.

4. Wat is de voornaamste taak van uw bedrijf?
De overkappingen is wel de voornaamste deel. 
Maar dat is in de winter weer rustig.
De volières en voer vult dat weer goed op zo dat 
heel jaar doorloopt.

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

Leuk is als klanten tevreden weg gaan. En ervaren 
dat kopen bij kleinere bedrijven goed en gemoede-
lijk gaat.
Minst leuk vind ik dat er een klant doorschiet met 
de betaling en achter je eigen centen aan moet.

6. Heeft u een leuke anekdote?
Dat je soms klanten hebt die soms er een dag er 
compleet voor uittrekken om bij je bedrijf te kopen.
Vorige week had ik zelf een klant die helemaal uit 
Alkmaar met de trein was gekomen om te kijken.
Lijkt niet ver maar deze was met rollator, heb hem 
wel even na bezoek teruggebracht naar de trein in 
Meppel.

7. Wat is uw hobby?
Zelf heb ik ook vogels voor mijn hobby. Niet voor 
tentoonstelling mijn voor echte genieten.

8. Wat zou u er graag bij willen hebben in Rui-
nerwold?

In Ruinerwold hebben we alles wel voor een dorp. 
In toekomst meer industrie lijkt mij niet verkeerd.

9. Hoe ziet u de toekomst?
In de toekomst heb ik wel vertrouwen. Gewoon 
onze normale handel doen.
In 2018 wordt er een nieuwe loods nog gebouwd 
die verhuurd wordt aan starters of ondernemers die 
niet eigen pand willen.
We proberen te verhuren tegen een gunstige prijs zo 
dat de huurder het ook kan behappen.
Zeker doe ik het dat ik er beter van word maar wil 
ook een koffie kunnen drinken met de huurder zon-
der dat hij mij als huurbaas ziet.

10. Aan wie geeft u de pen door?
Aan Sjon Bel van Autobedrijf Albelto
   
 
  

geeft de pen door





Camping  ‘t  Schapeveen 

       Kerstverhaal 2017

Het zat Helmich niet lekker. “EINDE VEENKERKJE 
IN ZICHT”, hij las het in het streekkrantje. Wat moet 
ik hier nu mee, waarom houdt dit me zo bezig? Ik 
heb immers niks met de kerk! Maar wás dat wel zo? 
Hij en Lenie kwamen al bijna dertig jaar niet meer 
in de kerk. Laatst nog bij de jaarlijkse zogenaamde 
“Actie Kerkbalans” vroeg de dame die de enveloppe 
kwam afhalen, of hij zich niet liever wilde laten 
uitschrijven: “U draagt niets bij, maar voor ieder 
lid moet de kerk wel een afdracht doen”. Dit stak 
hem wel. Ik kost hun geld. Waarom zei ik niet: “Oké, 
schrijf me maar uit?” Best wel dubbel jongen, gaf hij 
zichzelf toe. Het lijkt wel of ik een soort reddingslijn-
tje achter de hand probeer te houden.
Dertig jaar geleden had zijn broer een ‘aanvaring’ 
met de predikant. Dat liep zo hoog op, dat de hele 
familie opstapte. Nu achteraf zegt hij: Hadden we 
dat nu echt niet samen bij kunnen leggen? Tja hete 
hoofden en koude harten, helaas komt het ook on-
der kerkleden voor. Inmiddels is er al enkele jaren 
een andere predikant; maar, moet ik nu dan maar 
weer teruggaan? Geloven kan ook best zónder kerk!

1922  Het jaartal stond nog goed leesbaar 
boven de ingang. Ooit had het eenvoudige gebouw-
tje plaats geboden aan een veertigtal bezoekers. 
Dominee Kruiman uit het naburige dorp had zich 
het lot van de veenarbeiders aangetrokken en geld 
ingezameld voor de bouw van een bescheiden 
kerkje waarin ook zij ‘onder Gods woord gebracht 
konden worden’. 
Machteld Hofsmit las deze statige woorden hardop 
voor zichzelf. In het streekarchief bekeek ze kopieën 
van de oprichtingsakte. Hier vond ze ook de akten 
van de huwelijkssluiting van haar overgrootouders 
Carolus Hofsmit en Johanna de Gravemeer op 24 
december 1922. Het was de eerste officiële huwe-
lijksinzegening in het ‘veenkerkje’. Machteld had 
nog meer ontdekt. Zo wist ze dat Carolus en Johan-
na enige haast hadden; haar grootvader werd reeds 
vier maanden na de trouwdatum geboren. 
In de oprichtingsakte van het kerkje las ze ook dat 
het pand op een perceel stond met een opper-
vlakte van 1 hectare. De grond was beschikbaar 
voor groenteteelt ten behoeve van de kerkleden en 
voor de aanleg van een kleine begraafplaats. Het 

werd voor 100 jaar vastgelegd als onvervreemdbaar 
eigendom van de kerk.

Met een voldaan gevoel zat Machteld met een 
stapeltje kopieën van oude akten en een kop koffie 
aan tafel in de lunchruimte van het archief. Dan valt 
haar blik op een van de krantjes op tafel: “Einde 
veenkerkje in zicht”. Wat krijgen we nou? Gealar-
meerd begon ze te lezen en nam zo kennis van de 
uitbreidingsplannen van Camping “ ‘t Schapeveen”. 
Met de aangrenzende boer was reeds overeen-
stemming bereikt. Er restte nog één obstakel; het 
bouwvallige kerkje staat met een eigen kavel mid-
den in het aan te kopen land. Campingbaas Harder 
had er echter alle vertrouwen in dat dit geregeld 
kon worden, ook de wethouder stond er helemaal 
achter. “Laten we eerlijk zijn, sprak hij: Wie heeft er 
nog belang bij dit bouwvallig gedoetje?” 

Alle voldaanheid was op slag verdwenen. Nog geen 
half uur geleden zag ze archieffoto’s uit de jaren 20 
en 30 van de vorige eeuw, waarop trotse veenarbei-
ders poseerden bij
hún kerk. Maar wacht eens: 100 jaar onvervreemd-
baar eigendom van de kerk, dát stond in de akte 
van 1922. “Dan hebben we nog vijf jaar te gaan”, 
sprak ze terwijl ze opstond.

Met haar schoenen onder de modder van het pas 
gemaaide maïsveld bereikte ze het schamele bouw-
sel. Verbaasd trof ze er iemand aan: “Bent u de cam-
pingeigenaar?” De man stelde zich voor: “Nee dat 
ben ik niet, mijn naam is Helmich Weerman. U wilt 
natuurlijk weten wat ik hier zoek. Ik heb bijzondere 
herinneringen aan dit kerkje. Het wordt al meer dan 
vijftig jaar niet meer gebruikt. Als kind speelden we 
hier vaak, ook heeft het een tijdje als schaapskooi 
dienst gedaan. Het is misschien raar dat ik het u 
zeg, sprak hij lachend: maar in dit hutje heb ik twee-



endertig jaar geleden mijn vrouw voor het eerst 
gezoend. En nu lees ik dat ze het willen slopen”. 
Machteld vertelde over haar overgrootouders en 
haar ontdekkingen in het archief: “Het is toch zonde 
om zo’n pandje plaats te laten maken voor tenten 
en caravans!” Een vluchtige inspectie liet zien dat 
het nog voldoende vitaliteit bezat om voor restaura-
tie in aanmerking te komen. 

De eigenaar van het ‘veenkerkje’ en haar grond 
was de verderop gelegen dorpskerk. De kerkenraad 
wilde er wel vanaf, dat bracht weer wat geld in de 
krappe kas. “Ach”, sprak de scriba: “De graven zijn 
jaren geleden geruimd en de boer heeft de grond 
stilzwijgend bij zijn maïsakker gevoegd. Wie zal het 
missen?” Ook de wethouder sprak op deze toon.

Het derde bezoek van Machteld was aan Klaas Har-
der. “U wilt mijn plannen dwarsbomen? Weet u wel 
wat een rottigheid de jeugd in dat ‘hol’ uitvreet?” 
Rustig en zelfverzekerd vertelde ze hem dat ze een 
alternatief plan had. “Ik heb de wethouder en de 
kerkenraad akten getoond waarin staat dat perceel 
en opstand 100 jaar onvervreemdbaar bezit van de 
kerk zijn. Dat betekent dat ze er pas in 2022 vanaf 
kunnen. Ik heb intussen mijn licht eens opgestoken 
en ontdekt dat het gebouwtje voor een restauratie-
subsidie in aanmerking komt. “Restauratie!”, Klaas 
Harder schreeuwde het bijna uit: “Het moet niet 
gekker worden”. 
Machteld behield haar kalmte: “Meneer Harder, 
ik heb nóg meer ontdekt. Er blijken nog heel wat 
mensen te zijn die het kerkje graag willen behouden 
en er ook hun handen voor uit de mouwen willen 
steken. Met een klein groepje kwamen we tot een 
voorstel waar u van zult opkijken”. Klaas Harder 
zette zich schrap, zijn gezicht stond op oorlog. 
“Als het kerkje er nou weer eens piekfijn uit zou 
gaan zien, dan moet dat toch super uniek voor u 
zijn als dit straks onderdeel van de camping gaat 
uitmaken. Het kan als recreatieruimte voor uw gas-
ten gebruikt worden. Er zouden lezingen gehouden 
kunnen worden en zelfs vergaderingen. Wellicht 
een fotopresentatie over het vervenersverleden. En 
wie weet hebt u ooit een dominee of priester onder 
uw gasten, dan kunnen uw gasten naar hun eigen 
kerkdienst op de camping”. 
Dit moest Klaas even verwerken, hier was hij geheel 
niet op voorbereid: “Ik geloof dat ik u eerst maar 
eens een kop koffie moet gaan aanbieden”.

Via Helmich kwam Machteld in contact met een 
kerklid met een bouwbedrijf en na enige publiciteit 
meldden zich dorpelingen van allerhande verschil-
lende signatuur. Helmich was technisch en nam al 
gauw het voortouw. Ook de dorpskapelaan wist 
van aanpakken en nam het voegwerk van de mu-
ren voor zijn rekening. Om het nieuwe terrein werd 
een stevig hekwerk aangebracht en ook werden er 
nieuwe plaatsen voor caravans en campers inge-
richt. Klaas Harder liet uit eigen zak een klokken-
stoel naast het gebouwtje plaatsen: “Kunnen we 
de klok luiden voor de gasten als er iets te doen is”. 
Zijn vrouw, bijgestaan door Lenie zorgde voor koffie 
voor de bouwers en vrijwilligers en soms voor een 
biertje.

Jóh Helmich, nu hebben we hier al bouwend met 
elkaar de grootste schik. We werken ons samen 
voor de kerk in het zweet en het is te zien dat je er 
lol in hebt. Wat let je om ook op zondag eens tussen 
ons neer te strijken? Machteld hoorde het gesprekje. 
In een wit van de kalk uitgeslagen spijkerbroek en 
met witte latex klodders in haar haar reikte ze koffie 
aan: “Ja ik denk dat ik ook maar eens naar jullie 
dominee kom luisteren, dat zal vast ook wel goed 
zijn voor de betrokkenheid bij dit project”.

Op 24 december, 96 jaar na de huwelijkssluiting van 
Carolus en Johanna werd de klok naast het veen-
kerkje geluid. 
Het was ook  een race tégen de klok geworden. 
Machteld had er met gevoel voor emotie op aange-
stuurd dat er op deze dag een openingsdienst én 
kerstnachtdienst zou zijn. Op de voorste rij zaten zo-
wel de dominee als de pastoor. Alle plaatsen waren 
bezet en langs de muren stond het propvol. Een be-
baarde oude man nam het woord: “Beste mensen. Ik 
ben hier niet voor het eerst. U weet dat dit gebouwtje 
ooit ook als schaapskooi diende. Welnu, ík was toen 
de schaapherder. Wat fijn dat het nu opnieuw wéér 
een schapenstal is en dat u zich met elkaar als scha-
pen hier verzameld hebt om het herstel van dit kerkje 
te vieren samen met Christus geboorte”. 

Helmich en Lenie hadden dit moment voor geen 
goud willen missen.

Franklin van Den Dool



Gehandicapt
1976 
Gehandicapt: Het gebeurd je door een nare 
ziekte
Gehandicapt: Het wordt je zo maar even 
verteld
Gehandicapt: Het zet je leven totaal op de 
kop
Gehandicapt: Het betekend dus dat je nooit 
meer kan wat je van het leven verwacht had
Gehandicapt: Het kan niet anders dan dat je 
voor altijd afhankelijk bent van hulp
Gehandicapt: Het gebeurt je ook dat je niet 
meer voor vol aangezien wordt, en niet 
meer altijd tegen je gepraat wordt.
Gehandicapt: Het is niet anders, maar het 
gaat ten koste van verdriet en pijn
Gehandicapt: Het geluk heb ik dat ik door 
mijn man en kids en Alma Rumph goed 
verzorgd wordt, en dat is een goede en een 
mooie Kerst gedachte, daardoor ik weer 
verder kan

Henk en Klaasje Coeling

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 2e zitting van ronde 2 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 4 
december 2017.

Lijn A;
1 H & P Bennink 61,70%
2 L Krapels & J Mansier 59,65
3 J de Boer & G Wassing 56,44
4 S Hempen & H Kuijer 54,24
5 O Hobma & J Vedder 53,33
6 J Bennink & L Drost 53,23
7 A & J Pinxterhuis 52,95
8 G Lensen & L Tissingh 52,29
9 H Middelveldt & H Tissingh 48,78
10 H Reinders & G Scheper 45,97
11 R Nijland & J Schuphof 44,24
12 H & H Hauwlo 43,51
13 J & J Scholte Albers 40,17
14 D & M Geel 32,58

Lijn B;
1 J Klomp & L Veen 63,33%
2 I & L vd Molen 57,92
3 A Flier & L Stolte 53,50
4 E v’t Rood & E Wienen 51,67
5 A Ridderman & K Scheper 51,50
5 W Flier & W Niemer 51,50
7 J Inberg & K Tissingh 51,36
8 H Toet & M Vedder 45,83
9 L Boerhof & M Brals 45,17
10 T ten Heuvel & A Kreulen 43,75
11 R Kleene & J de Vries 42,08
12 R Knippels & R Pijper 41,82 

Kerstconcert 
Vrouwenkoor Capriccio 
en het Meppeler 
Mannenkoor
Op zondag 17 december geven het Vrouwen-
koor Capriccio onder leiding van Claartje 
van Dokkum en het Meppeler Mannenkoor 
onder leiding van Roelof Bosma een Kerst-
concert in N.H. kerk Blijdenstein in Ruiner-
wold, elk met een bijzonder en sfeervol 
kerstrepertoire. Gezamenlijk sluiten de twee 
koren het concert vierstemmig af met enkele 
Christmas carols van vermaarde compo-
nisten/arrangeurs als John Rutter en Karl 
Jenkins. Ook is er samenzang van bekende 
kerstliederen en wordt met alle aanwezigen 
een kerstcanon ingestudeerd. Johannes 

Dijkstra en Mannes Hofsink verzorgen de 
muzikale begeleiding. 
Dit concert wordt mede georganiseerd door 
Scala Centrum voor de Kunsten. De entree is 
gratis, wel is er een openschaal collecte voor 
een bijdrage in de kosten 
Het concert begint om 15.30 uur en zal om  
± 17.00 uur eindigen. 





Verkoop afgeschreven 
boeken in Bibliotheek 
Ruinerwold
Bibliotheek Ruinerwold heeft weer een 
heleboel boeken afgeschreven om ruimte 
te maken voor nieuwe exemplaren. Daarom 
worden er tijdens de hele maand december 
afgeschreven boeken verkocht. 
 
Wilt u nog boeken aanschaffen voor de 
koude winterdagen? Dan is dit uw kans! Wilt 
u de eerste keus? Kom dan in de eerste drie 
weken van december naar de Bibliotheek u 
koopt dan boeken voor  
€ 1,- per stuk en zeven boeken voor € 5. Durft 
u af te wachten? In de laatste week van de-
cember kunt u een tas vol aanschaffen voor 
€ 5. 
 
U kunt voor de boekenverkoop terecht 
tijdens de openingsuren van Bibliotheek 
Ruinerwold.

Knieperties bakken

De Vrouwen van Nu Ruinerwold gaan op 
zaterdag 16 december knieperties bakken 
bij de 
Coöp. Vanaf 9.00 uur ruikt het heerlijk als 
je de supermarkt binnenstapt. Voor in de 
winkel staat een tafel en daar wordt gebak-
ken en verkocht. Er zijn verschillende leden 
die thuis hebben gebakken, deze in zakjes 
van 10 hebben verpakt en een lintje eraan 
gedaan, dames heel veel dank hiervoor. In 
de winkel wordt ook gebakken, zodat er een 
heerlijke geur in de winkel hangt tijdens het 
winkelen. 

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietver-
eniging  De Losse Flodder te Ruinerwold,  
d.d.  28-11-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling 286
2 Alfred Vrieling       283
3 Anne Jan Dunning 281
4 Johan Klok 279

Poule B
1  Leffert Klok 283  
2 Lars Luten 280
3 Luuk Nijmeijer  272
4 Gert Dunning      271
5 Henri Jans / Ronald Lankhorst  267

Uitslagen onderlinge competitie  schietver-
eniging  De Losse Flodder te Ruinerwold,  
d.d.  05-12-2017

Poule A
1 Ruud Bomert 280
2 Anne Jan Dunning        278

Poule B
1  Gerrit Figeland 284  
2 Johan Nijboer 283
3 Leffert Klok   276
4 Luuk Nijmeijer       275
5 Lars Luten  271

Samen gezellig eten
We gaan weer beginnen!
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan 
we met 65 plussers Samen gezellig Eten in 
dorpshuis Buddingehof, om 17.15 uur. 
Deze maand is dat  op 29 december a.s.. 
Eventueel kan vervoer geregeld worden. U 
kunt zich opgeven bij:
Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann 
tel.482198.





Ruinerwold boekt 
heroïsche zege op 
koploper Valthermond
Nadat Ruinerwold 2 vroeg op de ochtend knap 
Raptim had weten te verslaan, was het gevoel 
goed voor het middagprogramma. Valthermond, 
de trotse koploper in 2L, was ongetwijfeld van 
plan een fiere overwinning in Ruinerwold neer te 
zetten, maar de ploeg van Henri Spijkerman had 
geen ambities om hier aan mee te werken.

Om 14.00u stonden beide ploegen klaar voor de 
aftrap en Valthermond begon het duel met veel 
aanvallende intenties. Ewout Knol stond ech-

Kios wint het altijd 
lastige duel 
Met winterse omstandigheden buiten moest 
Kios in de warme zaal aantreden in Houtige-
hage tegen Wez Handich. De Friese power-
ploeg is altijd een geduchte tegenstander 
voor de Spekbraanders. 
 
Zo was ook het begin van de wedstrijd lastig 
voor de ploeg van Rob Verra. Wez Handich 
startte voortvarend en Kios had de pech 
in de afronding. Na de 1-0 en 2-0 liep Wez 
Handich snel uit naar een 6-1 voorsprong. 
Het spel van Kios was wat slordig in de 
afronding, maar toen die ban was doorbro-
ken kwam de Eismann / Ensing equipe in 
de gebruikelijke flow. De verdediging werd 
aangescherpt en het vizier ging op scherp. 
Een rush van 11 doelpunten zorgde voor 
een tussenstand van 6-12. De rollen waren 
weer omgedraaid. Wez Handich wist het 
niet verder uit de hand te laten lopen en kon 
weer mee scoren. De doelpunten vielen in 
de laatste fase voor rust om en om. 8-13 en 
10-17 maakten een ruststand van 11-17. 
 
Kios had de controle, het betere van het spel 
maar kon niet weglopen van de Friezen. Het 
is belangrijk om in de eerste 10 minuten van 
tweede helft het gat minimaal te bewaren. 
 
Dit lukte Kios. Het opende de score, 11-18. 
Het duel werd steeds fysieker en fysieker na 
de rust. Wez Handich gooide de beuk erin, 
maar Kios liet zich niet op de kop zitten. 
Duels onder de korf werden goed uit ge-
vochten. Met 15-20, 16-21 bleef Wez Handich 
aan een zijden draadje handen. Dit soms tot 
grote frustratie van de thuisploeg. Een Friese 
heer had zichzelf niet onder controle in 2 

duels en dit leverde hem tot 2 maal geel, dus 
rood op. 
 
Om de wedstrijd in het slot te gooien kwam 
Jurgen Lucas binnen de lijnen. 4 doelpunten 
uit 7 schoten gooide de wedstrijd in zijn slot. 
Via 18-25, 19-27 en 21-30 met nog 10 minu-
ten te gaan was het gespeeld. Mooi was dat 
beide ploegen het er niet bij lieten zitten en 
gewoon door gingen met scoren. Met nog 2 
heerlijke blokjes door Janita Zantinge cruis-
de Kios naar de eindstreep. Dit resulteerde 
met 24-31, 27- 34 in een 27-35 overwinning 
voor de Ruunerwoldigers. 
 
Een heerlijke pot waar van alles in gebeurde 
en lekker veel doelpunten vielen. 
 
Scores: Luco Zantinge 6x, Martijn Ziel 6x, 
Jurgen Lucas 4x, Rogier Nijdam 4x, Ernst 
Kuik 4x, Daniek van der Wal 4x, Ineke Slomp 
3x, Janita Zantinge 3x, Marlissa Noord 1x 

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 

               

 
      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 
 
 



Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Zondag 24 Dec:
Gratis entree!
aanvang 21:00

X-MAS PARTY

1e kerst
dag gesl

oten

2e kerstd
ag geope

nd vanaf
 19:00

KIOS kerstkaarttoernooi 

Wat: Klaverjassen en Jokeren

Waar: De Buddingehof te Ruinerwold

Wanneer: 29 december 2017

Tijdstip: vanaf 19.30 uur inschrijven
20.00 uur start

Inschrijfgeld: 4 euro (direct betalen)
 

Er vallen mooie vleesprijzen te 
winnen en daarnaast is er ook 

een verloting.  

ter van meet af aan een geweldige wedstrijd te 
keepen, waardoor Ruinerwold de openingsfase 
ongeschonden doorkwam. Ruinerwold werd 
enkele malen gevaarlijk, maar was onzorgvuldig 
in de afronding. Na een half uur spelen kreeg 
Ruinerwold een ingooi aan de linkerkant, welke 
vervolgens tot een voorzet van Wietse Wagenaar 
leidde. De bal werd dicht op het vijandelijke doel 
aangenomen door Kristian de Bruin en deze 
schoof de bal beheerst achter doelman Timmer: 
1-0. Ruinerwold in extase en vuurwerk de lucht in. 
Ruinerwold redde vrij eenvoudig de rust met een 
1-0 voorsprong, dit tot ergernis van onder meer 
spits Drenth. Laatstgenoemde liet zich in de rust 
van zijn slechtste kant zien, om zich vervolgens de 
tweede helft helemaal niet meer te laten zien.

In de tweede helft had Valthermond voorname-
lijk de bal en Ruinerwold loerde op de counter. 
De gasten gingen vrij snel over tot het gooien 
van lange ballen in niemandsland, hetgeen Knol 
goedkeurend aanschouwde. Naarmate de eind-
fase naderde ontstonden er enkele hachelijke mo-
menten voor het Ruinerwoldse doel, waaronder 
na een schot op de paal van Te Velde. Het mocht 
echter niet zo zijn voor de gasten en Ruinerwold 
begon steeds meer zicht op de overwinning te 
krijgen. Na 6,5 lange minuten blessuretijd, on-
danks het uitblijven van blessurebehandelingen, 
floot Mulder voor de laatste keer en had Ruiner-
wold een stunt weten neer te zetten. 

Na de wedstrijd bleef het nog lang gezellig in de 
kantine, mede mogelijk gemaakt door de muzi-
kale verzorging van Erjan Bos en alle vrijwilligers. 
Ruinerwold heeft het stokje van hekkensluiter 
overgedragen aan Raptim en speelt zodoende 
aankomende zondag een erg belangrijke 6 pun-
ten wedstrijd tegen directe concurrent Lemeler-
veld. Bij winst sluit Ruinerwold aan, bij verlies zal 
het voorlopig nog een tijd in de directe gevaren-
zone moeten verblijven. Tot zondag!



Ruinerwold verliest in 
Emmeloord
In bijzonder slechte weeromstandigheden stond 
afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen SC Em-
meloord op het programma. Doordat Emme-
loord beschikt over een synthetische grasmat 
kon de wedstrijd gewoon zijn doorgang vinden. 
Ruinerwold had een prima generale repetitie in 
de benen want midweeks werd de (oefen)derby 
tegen Wacker met winst afgesloten. Na een lange 
busreis en prima warming up in de benen werd er 
om 14.00 uur afgetrapt. 

Ruinerwold begon het duel niet geweldig, want 
na vijf minuten had Emiel de Vries de 1-0 moeten 
maken. Hij schampte echter de bal, waardoor 
Knol van dichtbij redding kon brengen. Na deze 
waarschuwing kwam Ruinerwold beter in haar 
spel, hoewel de betere kansen voor Emmeloord 
waren. In de 32e minuut had Ruinerwold echter 
op voorsprong kunnen komen. Uit een corner van 
Erik Telkamp kopte Wietse Wagenaar net iets te 
hoog. Hoewel Wietse niet de lengte van zijn broer 
heeft was de kopbal prima, maar de lat bood red-
ding voor Emmeloord. 

Enkele minuten later verdween de bal alsnog 
in het net, ware het niet in het verkeerde doel. 
Sipma ontsnapte aan de aandacht van de Rui-
nerwoldse defensie en schoot de bal in de korte 
hoek langs Knol. Emmeloord had nog kansen om 
de score te vergroten, maar beide teams gingen 
uiteindelijk met 1-0 de rust.

In de tweede helft beet Ruinerwold meer van 
zich af en zette meer druk. Hier had Emmeloord 
zichtbaar moeite mee en toonde zich dan ook 
kwetsbaar. Hoewel Ruinerwold beter tot voetbal-
len kwam wist het niet echt uitgespeelde kansen 
te creëeren. Ruim twintig minuten voor tijd werd 
het dan ook bijna 2-0 nadat Bastian Tabak in een 
Emmeloordse counter hard op de onderkant van 
de lat schoot. Ruinerwold begon langzamerhand 
meer risico te nemen, bracht Bart Herskamp, Olle 
De Jong en Sem Hogenhorst in de ploeg, maar 
wist uiteindelijk het net niet te vinden. Een paar 
minuten voor tijd gooide Hans Langendijk de 

wedstrijd in het slot door een counter in de korte 
hoek af te ronden: 2-0. 

De blessuretijd werd zodoende een formaliteit 
in plaats van hectiek en Ruinerwold bleef met 
lege handen achter. Slecht was het gelukkig niet, 
hetgeen perspectief biedt voor zondag. Dan staat 
namelijk de thuiswedstrijd tegen Valthermond op 
het programma. Valthermond is de koploper in 2L 
en het zou geweldig zijn als Ruinerwold een stunt 
zou kunnen uithalen. Zeker de moeite waard om 
te kijken dus, helemaal aangezien er tijdens en 
na afloop van de wedstrijd feestelijke activiteiten 
rond het veld en in de kantine plaatsvinden, maar 
daarover later meer. Is er dan verder nog nieuws? 
Ja, Sem Hogenhorst is over een paar maandjes 
te  vinden in Beltschutsloot. Lekker schaatsen. 
Waarschijnlijk leest u deze boodschap met een 
nietszeggend gevoel, hetgeen ons zondag ook 
overkwam. 

Met hoop op beter weer en een goed resultaat 
zien we u graag zondag op het sportpark. tot dan.

Het bestuur en 

de redactie van 

Op ‘t Wold 
wensen u 

prettige 

kerstdagen






