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Knieperties 15
decembe r

Zaterdag 15 december zal het weer heerlijk naar 
“Knieperties” ruiken in de Coop. 
De Vrouwen van Nu gaan “knieperties” bakken en 
verkopen. Voor in de winkel staat een tafel waar 
gebakken wordt. Dus als u naar huis gaat kunt u zo 
een zakje kopen voor bij de koffie. Ze hebben al een 
voorraadje, want er is ook al thuis gebakken door 
diverse leden. 

Volgend nummer 
verschijnt 

27 december
Kopij inleveren voor donderdag 20 december, 12.00 uur

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

De Coop Boodschappen bus
De Coop Boodschappen bus van Coop Koetsier& 
Medewerkers haalt mensen op die niet zelfstandig 
naar de supermarkt kunnen komen. De bus is ter 
beschikking gesteld door de zorggroep ‘Noorder-
boog’. Sietze Koetsier is eigenaar van de plaatselijke 
supermarkt Coop. Het initiatief is tot stand geko-
men toen Sietze steeds meer gevraagd werd om de
boodschappen te bezorgen in het Vonder en het 
winkeltje intern is beperkt en alleen maar voor de 
bewoners van het verzorgingstehuis beschikbaar.
Sietze is begonnen met het bezorgen van bood-
schappen maar liep al gauw tegen het probleem 
aan dat telefonisch bestellen best lastig is en de be-
woners het moeilijk vinden om online boodschap-
pen te bestellen via coop.nl. De bus die we ter
beschikking hebben is tijdelijk inzetbaar en geeft 
ons de gelegenheid om te kijken of er behoefte is 
aan deze extra service.

Welk probleem lost het op?
Veel ouderen in Ruinerwold kunnen niet meer 
zelfstandig naar de supermarkt. Als we een vast 
moment hebben elke week om boodschappen te 
doen kunnen de bewoners van het Vonder maar 
ook van de aanleunwoningen rekening houden met 
dit moment en zo hun wekelijkse boodschappen 
meenemen. Het is ook tevens een uitje want het is 
goed voor de sociale contacten en de Medewerkers 

van Sietze Koetsier zullen de klanten dan ook met 
open armen ontvangen en er is gelegenheid voor 
een kopje koffie/thee. Mensen die in het vonder wo-
nen komen zo ook nog eens in het dorp en zijn dan
minder afhankelijk van hun naaste omgeving.

Hoe werkt het?
Bij wijze van proef starten we op donderdag 13 
december en zullen we ook op 20 december dit 
herhalen. Vervolgens gaan we kijken hoeveel animo 
hiervoor is om dit structureel elke week aan te bie-
den. De kosten die gemaakt worden zijn in eerste
instantie voor Sietze en de ‘Noorderboog’ en zij zien 
het eerst als een stuk promotie. De boodschappen-
service is dus gratis.
Wanneer: Donderdag 13 december
Vertrek: 10:00 uur
Opstappen: bij ingang van het Vonder
Wilt u gebruik maken van de Coop Boodschappen 
bus of wilt u eer weten over dit initiatief? Neem dan 
contact op met:
John Duivestijn of Sietze Koetsier!



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 23 december 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. R.D. van Hornsveld
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. G.J. van Asselt
Geref. Kerk Vrijgemaakt R’wold/Koekange
11.00 uur ds. L. Sollie
15.30 uur ds. J. Oosterbroek

Kerkdiensten 24 december 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
22.00 uur ds. R. Kloosterziel, Kerstnachtdienst

Kerkdiensten 25 december 2018 1e Kerstdag
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. Van Rijswijk

 ➜  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

 ➜  22 december Volleybal Dames 1 – VCZ Zwolle 
DS 6, 19.00 uur Sporthal

 ➜  22 december Optreden Uffelter Mannenkoor 
Perenplein Coop

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

 ➜  24 december X-MAS PARTY met DJ Feest Roelof, 
21.00 uur café de Kastelein

 ➜  25 december De Wethouders,  21.30 uur café 
Centraal

 ➜  27 december KIOS Kerstkaarttoernooi,  
19.30 uur Buddingehof

 ➜  27 december TOP 2000 Quiz, 20.00 uur Café de 
Kastelein

Kerkdiensten 16 december 2018
Hervormde Kapelgemeente,

9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. M. van Rijswijk
15.30 uur ds. R.W.J. van Ommen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis 



Bedrijfsoverdracht?
Wij hebben kennis
van zaken!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 “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



Bridge
Uitslag van de 2e zitting van ronde 2 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 3 december 2018

Lijn A;
1 J Bennink & L Drost 61,50%
2 H Middelveldt & H Tissingh 58,00
3 H Reinders & G Scheper 57,00
4 R v Ommen & M Veldhuys 55,50
5 G Lensen & L Tissingh 51,00
6 R Nijland & J Schuphof 50,00
6 S Hempen & H Kuijer 50,00
8 H & P Bennink 49,50
9 O Hobma & J Vedder 49,00
10 G Wassing & R Knippels 43,00
11 D & M Geel 40,50
12 L Krapels & J Mansier 35,00

Lijn B;
1 E v’t Rood & E Wienen 62,58%
2 M Vedder & H Toet 62,00
3 L Boerhof & M Brals 60,54
4 M ten Kate & B Klomp 57,89
5 I & L vd Molen 53,21
6 J & J Scholte Albers 50,71
7 S & J Willijns 50,29
8 J Klomp & L Veen 49,71
9 J Koops & R Morsink 46,58
10 M Blaauw & K Scheper 45,18
11 L Stolte & J Inberg 43,88
12 T ten Heuvel & A Kreulen 42,38
13 H & H Hauwlo 41,79
14 R Hegeman & A Ridderman 33,42 

Stotijn notariaat & 
mediation neemt 
nieuwe vestiging 
Ruinerwold in gebruik
Dijkhuizen 7, Ruinerwold. Bij veel inwoners van Rui-
nerwold staat nog vers in het geheugen dat hier hun 
Gemeentehuis was gevestigd. Het oorspronkelijke 
pand werd hier in 1849 als eerste gemeentehuis van 
Drenthe gebouwd. In 1903 werd het min of meer 
herbouwd en vergroot. Sinds de gemeentelijke 
herindeling heeft het pand zijn functie als gemeen-
tehuis verloren. Tegenwoordig is het als ‘Business-
centrum Het Raadhuis’ in gebruik bij meerdere 
bedrijven en stichtingen. 

Sinterklaastoernooi 
BC Ruinerwold
Op 28 november hielden wij een leuk clubtoernooi-
tje. Omdat het bijna sinterklaas was deden we dit 
onder het motto”wie goed is krijgt lekkers”. Het was 
weer een leuke avond met pepernoten en ander 
lekkers. Er werd flink gestreden en op eind van de 
avond hadden we een prijsje voor de winnaar bij de 
heren en de dames. Dicky van Ginkel en Rolf Wil-
tinge bleken het beste te zijn. Volgend jaar gaan we 
de strijd weer met ze aan.

Toen er dit najaar kantoorruimte rechts aan de 
voorzijde bij de entree vrijkwam en notaris Johan 
Stotijn hierover in gesprek raakte met de eigenaar 
van het gebouw, hakte hij de knoop door om naar 
deze plek te verhuizen. Al in 2016 besloot Stotijn no-
tariaat & mediation de dienstverlening wat dichter 
bij de klanten uit Ruinerwold en omgeving aan te 
bieden en vestigde het notariskantoor zich hier op 
het bedrijventerrein De Hoge Akkers. De locatie Dijk-
huizen 7 heeft met haar trapgeveltjes en markante 
uurwerk een karakteristieke uitstraling. Bovendien 
heeft het een prominentere en herkenbare plek in 
het dorp, direct aan de rotonde. Bezoekers kunnen 
parkeren aan de overkant van het gebouw. 
De openingstijden van het full-service notariskan-
toor blijven in Ruinerwold vooralsnog op dinsdag-
middag van 13:00 tot 17:00 uur en op vrijdagoch-
tend van 8:30 tot 12:30 uur. Vanzelfsprekend blijven 
klanten welkom op onze vestiging in de Wijk. Daar 
zijn we van maandag tot en met vrijdag van 08:30 
tot 17:00 uur geopend. Op dinsdag bovendien van 
17:00 tot 20:00 uur.
Er is behoorlijk wat animo vanuit Ruinerwold, Rui-
nen en de omgeving. Mensen vinden het toch wel 
prettig om dichter bij huis met ons om tafel te gaan. 
Ook voor ouderen is het een uitkomst, dat merken 
we. We zijn en blijven graag een notariskantoor dat 
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is, ook 
wat ligging betreft.
Meer informatie www.stotijnnotariaat.nl



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

Nu verkoop van verschillende soorten: 
Strooisel (ook voor huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

kleinhuisdierenvoer, paardenbrok, 
schapenbrok

Voor de winter:
Strooizout  vetbollen
pindanetjes  vogelzaad

Plosplan palletkorrel

Losse compost en 
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar
Alles voor uw tuin op voorraad

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

CARBID

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 



Mededeling dorpshuis 
Buddingehof
Jerry Dekker is tijdelijk uit de roulatie door in ver-
band met hartproblemen. 
Zolang het nodig is zal Ageet Bos fungeren als aan-
spreekpunt voor het dorpshuis.
 
Wij hopen op een spoedig herstel van Jerry.
 
Bestuur Buddingehof

Zij is een van ons (een 
kerstverhaal)
De oude oma is al over-oma.  In haar meisjesjaren 
was het een dartel kind. Bij het ouder worden was 
ze rustiger geworden. Ze had haar kinderen zien op-
groeien en dacht dan aan haar eigen jeugd. Die was 
zo anders geweest. Als je niet-kerkelijk bent groot 
geworden, dan kun je moeilijk begrijpen, dat...Daar 
stonden haar gedachten stil. Ze sprak weinig over 
geloven met haar kinderen. Bij haar kleinkinderen 

Dinie Nijstad wenst familie, buren en vrienden
prettige Kerstdagen en een gezond 2019

Langs deze weg wens ik een ieder
fijne Feestdagen  en een Gezond 2019.
Jantje Meijer-Mulder

Jan Kalter en Stien v.d. Klocht wensen
iedereen een gezond en gelukkig 2019

Ik wens familie, buren en vrienden prettige
Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019
Roeffie Morssink-Mulder

Ik wens mijn vrienden, buren en bekenden fijne
Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Tina Veld

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2019.

Willem en Klaasje Dekker

Op deze manier wil ik iedereen een Gezegende 
Kerstdagen en een Goed en Gelukkig Nieuwjaar 
wensen, dat 2019 voor jullie een gezond en liefdevol 
jaar wordt.
 
Gé Koning

Kerstgroet’n uut ‘t Wold
bemerkte ze nauwelijks besef van zaken, die in 
haar jeugd zo belangrijk waren geweest. Dat was 
ze “gewoon” gaan vinden.  Inmiddels is ze 102 jaar. 
Stralend met een grote bos bloemen in haar hand 
had ze in de plaatselijke krant een pagina voor haar 
zelf gehad. Een beetje vergeetachtig, maar vrolijk en 
opgewekt.
Tijdens de kerstdagen ligt oma in haar bed. Zij 
denkt aan vroeger. In gedachten ziet ze de oprijlaan 
naar de kerk. Drie wijze mannen uitgebeeld als stro-
poppen wijzen kerkgangers en voorbijgangers op 
het te gebeuren kerstfeest. Iedereen is druk bezig. 
De kosteres veegt de vloer aan. De hulpkoster legt 
de liturgieën klaar. Het mannenkoor van de kerk 
zingt kerstliedjes. De dominee zoekt nieuwe woor-
den om het verhaal levend te houden. Alle mensen 
betrokken bij kerk en samenleving willen opnieuw-
ook dit jaar-  kerstfeest vieren op gebruikelijke en 
stijlvolle wijze. Oude oma kan de snelheid van dat 
levensgebeuren niet meer bijbenen. Stil en verlaten 
ligt ze eenzaam in haar bed wachtend op wat de 
nacht haar brengen gaat.
In die nacht gebeurt er iets wonderlijks. Veel men-
sen, die in de kerk zitten te luisteren naar de mooie 
gedachten over kerst en uit volle borst kerstliederen 
zingen, denken niet aan de geboorte van een nieuw 
kerstkind op aarde. Oma had zich dat heel veel ke-
ren afgevraagd. Gaat de hemel open, als ik sterf. In 
die nacht is het gebeurd. Oma hoort iets. Wat jonge-
ren niet horen tijdens lawaai, waar ouderen zoeken 
naar antwoorden, hoort de oude oma de kraak van 
een scheur. Zij sterft in alle bescheidenheid.
Haar kinderen, klein- en achter kleinkinderen delen 
in het nieuwe jaar aan alle mensen mee: ‘onze al-
lerliefste moeder, die met ons allen een was, heeft 
in de kerstnacht ons verlaten’. Een Kerstkind werd 
geboren.
Kesip ( met dank aan allen, die ons voorgaan)



Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Ma 24 Dec:
Gratis entree!
aanvang 21:00

X-MAS PARTY
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Schoonheidssalon 

 

Stralend de Feestdagen in!  Maak nu uw afspraak 

Extra geopend: 
Do. 20 dec. 9:00 - 17:00 
Ma. 24 dec. 9:00 - 13:00 

 

Dijkhuizen 8b, Ruinerwold        
 06 14 30 50 56 | www.huid365.nl | huid365@gmail.com 

 

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies 



Het kerkelijk erf is weer 
prachtig winter klaar 
gemaakt!!
Een grote groep mannen hebben enorm veel klus-
sen rondom de kerk en de pastorie gedaan. Er is 
enorm veel werk met zijn allen verricht.
Gelukkig was er nog wel even tijd om gezellig met 
elkaar te genieten van een kop koffie met traktatie ( 
de vrijwilliger bakker ook bedankt)
Zowel de vaste tuinploeg en de extra tuinmannen 
bedankt voor jullie inzet. Hopelijk weer tot de vol-
gende tuin Doedag. SV  De Losse Flodder

SV De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  27-11-2018

Poule A
1 Johan Klok 282 
2 Gert Dunning                          277
3 Alfred Vrieling        275
4 Johnny Ringeling     274

Poule B
1  Johan Nijboer    275 
2 Gerrit Figeland 273 
3 Leffert Klok 272
4 Henri Jans  267
5 Michiel van Berkum 238

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  04-12-2018

Poule A
1 Johan Klok  281 
2 Alfred Vrieling / Anne Jan Dunning  280
3 Johnny Ringeling            273
4 Gert Dunning   271
 
Poule B
1  Gerrit Figeland  280 
2 Johan Nijboer      275  
3 Ronald Lankhorst  271
4 Henri Jans   269
5 Luuk Nijmeijer  260

Lever liedjes aan voor 
de Top2000dienst!
 Eind van dit jaar, op zaterdagmiddag 29 december, 
houdt de Bartholomeuskerk op Bijdenstein voor de 
eerste keer een Top2000dienst! In de dienst staan 
liederen centraal die in de laatste week van het jaar 
in de Top2000 op de radio te horen zijn. De orga-
nisatie roept iedereen op liederen voor die dienst 
aan te leveren. Ze is vooral benieuwd naar liederen 
die een bijzondere boodschap bevatten over het 
goddelijk-verrukkelijke dat je in het leven tegen 

Optreden Mannenkoor 
Uffelte
Op zaterdag 22 december komt het mannenkoor 
Uffelte allerlei kerstliederen zingen op het peren-
plein (voor de Coop) aan de havelterweg.
 Het Mannenkoor Uffelte - opgericht in 1996 -, o.l.v. 
Bert Koster, brengt u een gevarieerd programma 
met Nederlands, Drents, Engels en Duitstalige lie-
deren. Het koor bestaat uit 30 leden, voor een groot 
deel wonend in Uffelte en aangevuld met leden uit 
Havelte, Ruinen, Ruinerwold en Dwingeloo.

kunt komen. Liederen over wat er in ons aardse 
bestaan meer is tussen hemel en aarde, of liederen 
die zich verwonderen. Spreekt de inhoud van een 
lied je bijzonder aan of heeft een lied voor jou een 
speciale betekenis omdat je er iets speciaals mee 
hebt beleefd? Dien jouw lied dan in, met je verhaal 
erbij! Je mag met maximaal drie liedvoorstellen 
komen. Uit de inzendingen selecteert de voorbe-
reidingscommissie een mooi programma voor 29 
december, misschien word je wel gevraagd om in de 
dienst zelf toelichting op je lied te geven. Inzendin-
gen zijn welkom tot woensdagavond 26 december 
(2e kerstdag), 24:00 uur. Mail ze naar Georg Naber, 
gnaber@hetnet.nl of bel ze door via 0522-471543. 
De Top2000dienst op 29 december begint om 17.00 
uur. Achteraf is er Glūhwein.





Snertwandeling op 28 
december in Berghuizen
Kom de nieuwe wandelpaden ontdekken tijdens 
een lange of kortere wandeling in en om Berghui-
zen.
Al langere tijd wordt er door een aantal enthousi-
aste vrijwilligers gewerkt aan nieuwe wandelpaden 
langs bosranden, akkers en sloten. Hierdoor zijn 
er leuke ommetjes vanuit Berghuizen ontstaan en 
tijdens de snertwandeling kunnen deze paden door 
wandelliefhebbers verkend worden. De tocht gaat 
zoveel mogelijk langs natuurlijke paden, dat loopt 
leuk maar houd er rekening mee dat het hier en 
daar wat nat en ruig kan zijn. 
De start is in het Dorpshuis ‘De Bargn’. Er kan geko-
zen worden voor een lange route van ca. 8 km maar 
omdat de route uit twee lussen bestaat kan er ook 
gekozen worden voor een kortere versie. Starten 
kan tussen 9.00 en 11.00 uur ’s ochtends. Onderweg 
krijg je een warme drank bij de theeschenkerij van 
Kwekerij van Dijk en na afloop kun je in het dorps-
huis genieten van een goed kop snert. Kosten voor 
deze tocht zijn 4 euro per persoon.

de tolgaarder, de kosterswoning, de boerderij van de 
fam. Mulder, de pastorie en de begraafplaats. 
Dat dit interessante gebied veel mensen aanspreekt, 
blijkt wel uit de toename van donateurs en het aantal 
stemmen dat Rabobankleden hebben uitgebracht, 
via een Rabobankactie, op de Stichting Vrienden van 
Blijdenstein.
De voorzitter, Jacob van der Veen, schoof later op de 
avond aan en nam een cheque mee met het resultaat 
van deze actie: € 1037,25. Alle stemmers hartelijk 
dank! Het is fijn om te merken dat Vrienden van Blij-
denstein door zoveel mensen wordt ondersteund.
Ondersteunen kan ook door heerlijke Blijdensteinwijn 
te kopen. Wanneer u daar belangstelling voor heeft, 
kunt u contact opnemen via info@vriendenvanblij-
denstein.nl 
op 8 en 9 december Wilt u Vriend of Boezemvriend 
worden? Ga dan naar www.vriendenvanblijdenstein.
nl en meld u aan via het aanmeldformulier op de site.

Samen gezellig eten
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 28 
december a.s. Eventueel kan vervoer geregeld wor-
den. U kunt zich opgeven bij:

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

Badmintonclub 
Ruinerwold
Natuurlijk vinden wij van de badmintonclub bad-
minton een geweldige sport. En natuurlijk vinden 
wij dat we een prachtig clubje hebben. En ja, bla bla 
bla. Maar kom zelf eens kijken of we gelijk hebben. 
Je kunt bij ons vrijblijvend drie keer meespelen om 
te kijken of het je wat lijkt. Mocht je nog niet met 
badminton bekend zijn,dan hebben wij wel een rac-
ket voor je en helpen we je met het spel. We begroe-
ten graag een aantal sportievelingen uit Ruinerwold 
of omgeving. Ben je ouder dan 16 jaar en ben je toe 
aan een sportieve uitdaging?

Woensdagavond 20.15 uur in de sporthal de Bud-
dingehof Ruinerwold.    

www.badmintonclubruinerwold.jouwweb.nl
Graag tot ziens 

Stichting Vrienden van 
Blijdenstein ontvangt 
geldbedrag
Op donderdagavond 29 november heeft een aantal 
belangstellenden de inloopavond bezocht in de Bud-
dingehof om te luisteren naar de presentatie over 
het gebied Blijdenstein door Frans Bork. Deze had 
zich flink verdiept in de geschiedenis en wist aardige 
wetenswaardigheden te vertellen over o.m. de kerk, 



 
 
 

 
De Stichting Historie van Ruinerwold 
nodigt u uit om  

7 januari a.s. 
met Thomasvaer en Pieternel terug te 
blikken op de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar 2018.        
 
Het aanvullend programma wordt 
verzorgd door het gemengd koor 
Spotlight met vele Nederlandstalige 
liedjes, toppers van toen en nu. 
 
AANVANG: 
20.00 uur in dorpshuis de Buddingehof,  
zaal open om 19.30 uur. 
Entree: € 10,- (inclusief consumpties). 

 
 

 

 

Sing-in 
Chr. Muziekvereniging 

‘De Bergklanken’ 
o.l.v. Alfred Willering 

16 december 2018 
Aanvang 15.30 uur 

Gereformeerde kerk Berghuizen 
 

Gratis 
Toegang 

Kerst   

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

Let op! U kunt ook terecht op onze nieuwe vestiging: Dijkhuizen 7 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

altijd scherp!

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

STOTIJN 
notariaat & mediation



Vrouwen van Nu  
Oosteinde naar het 
Tapijtmuseum
We vertrokken 27 november s, middags naar Genemui-
den waar we om half 2 werden verwacht in het tapijt-
museum. Bij aankomst gingen we met de trap of lift 
naar de ontvangstruimte, waar we begonnen met koffie 
of thee en Genemuider Brok.  Daarna kregen we uitleg 
door de voorbeelden die op de tafels lagen, zoals biezen, 
kokos, sisal en verschillende soorten, vloerbedekking, 
kunstgras en het nieuwste product een wielkast voor de 
auto. De eerste producten zijn natuurlijk, de tweede zijn 
kunstvezels. 
Als afsluiting van het verhaal kregen we een film te zien 
over het oogsten van de biezen, deze groeiden in de 
Zuiderzee in de slik door de invloeden van en eb en vloed, 
maar nu het een meer is en zonder getijden, zijn de vel-
den met biezen helemaal verdwenen.
Ook lieten ze zien over der verwerking van de biezen 
matten en hoe ze vloerbedekking machinaal maakten 
met verschillende onderlagen.
Na de film gingen we een etage lager, naar de biezenaf-
deling, wat je er allemaal van kan maken.
Dit lag allemaal uitgestald, vloerkleden, vloerbedekking, 
pantoffels, tassen en, onderzetters, enz. Daarna gingen 
we naar de handwerkafdeling, waar ze aan het biezen 
vlechten waren, deze mensen kunnen dit erg snel. Hoe de 
biezen matten werden gemaakt, zowel grote en kleine. 
Ook hoe ze werden afgewerkt lieten ze zien. En een 
kokosmat in verschillende patronen en hoe je die vervol-
gens afwerkte. Ook maakten ze er tassen in verschillende 
patronen, waarvan enkele dames er een hebben gekocht.

KIOS langs Wez Handich
Zondagmiddag startte voor KIOS 1 het zaalseizoen met 
een wedstrijd tegen Wez Handich uit Rottevalle. De 
Friezen zijn altijd een geduchte tegenstander voor de 
Spekbraanders. 
Snel afstand nemen was het devies van trainer Christian 
Lucas. Want zolang de Friezen maar een kleine illusie 
hebben dat hier wat te halen valt, dan wordt het nog 
heel lastig. Naar deze woorden werd goed geluisterd. 
KIOS opende furieus met 3-0. Het kon niet voorkomen 
dat het nog 3-2 werd, maar daarna schakelde KIOS bij 
en liep het uit naar een gat van 4 punten, 11-7. Vlak voor 
rust werd deze nog iets verder uitgebouwd naar 14-9. 
In de tweede helft hetzelfde beeld. KIOS domineerde de 
wedstrijd en zorgde ervoor dat de Friezen niet terug in 
de wedstrijd konden komen. Met 17-11, 20-14 en 21-15 
controleerde de Ensing equipe de strijd. Jurgen Lu-
cas, Ernst Kuik en Marlissa Noord maakten plaats voor 
Martijn Ziel, Rogier Nijdam en Iris v.d. Belt voor meer en 
nieuw elan. Hierdoor kon KIOS verder uitlopen naar een 
eindstand van 30-20.
KIOS 2 won zondagmiddag ook zijn openingsduel tegen 
Groen Geel 3 uit Wormer. De gasten zijn een vaste waarde 
in deze klasse, maar KIOS had eigenlijk geen kind aan hen. 
De ploeg van Klaas Jan Slomp won met 25-20 en ook zij 
startten het seizoen dus goed.
Doelpuntenmakers KIOS 1: Daniek v.d. Wal 6x, Janneke 
de Lange en Jurgen Lucas beide 4x, Marlissa Noord en 
Ramon Karsten beide 3x, Ernst Kuik, Martijn Ziel, Janita 
Zantinge en Iris v.d. Belt allen 2x, Luco Zantinge en Ro-
gier Nijdam beide 1x

KIOS moeizaam langs ZKC
Vanmiddag moesten zowel KIOS 1 als 2 en 3 aantreden in 
Zuidwolde tegen respectievelijk ZKC’19 1, 2 en 4. 
KIOS 3 won de eerste wedstrijd redelijk eenvoudig van 
ZKC 4 met 14-22. Na een gelijk opgaande eerste helft, 
maakte KIOS 3 in de tweede helft het verschil.
Daarna was de beurt aan KIOS 2 om aan te treden tegen 
ZKC 2. KIOS 2 begon voortvarend aan de wedstrijd en stond 
al snel op een 1-6 voorsprong. ZKC 2 krabbelde op en kwam 
weer redelijk de terug. Echter, liet KIOS 2 het telkens niet 
gebeuren en scoorde goed mee. De achterverdedigende 
tactiek van de thuisploeg hielp niet. De frustraties bij een 
heer van ZKC 2 liepen wat hoog op. Hij kreeg geel voor te 
veel commentaar, waarop hij de kaart van de scheidsrech-
ter afpakte en weggooide. Dit leverde hem rood op. Desal-
niettemin, KIOS 2 won overtuigend van ZKC 2 met 16-23.
Daarna was het de beurt aan de beide vlaggenschepen. 
Al snel zag het er naar uit dat dit een gelijk opgaande 
strijd zou gaan worden. KIOS en ZKC waren vandaag lek-
ker aan elkaar gewaagd. De scores gingen om en om en 
als er een gaatje van 2 doelpunten was gemaakt, werd 
deze snel weer teniet gedaan. Met 3-4, 5-4, 6-7, 11-11 en 
12-12 gingen beide ploegen de rust in. 

Een mooie eerste helft kregen de vele aanwezige toeschou-
wers voorgeschoteld. Het was weer een echte derby die we 
allemaal toch even gemist hebben. Dit siert beide ploegen, 
want het was hard, maar zeer fair. 
In de tweede helft hetzelfde beeld. Beide ploegen gaven 
elkaar geen centimeter en beiden creëerden vele kansen. 
Van 14-13 en 16-16 kwam ZKC op een 18-16 voorsprong. 
Was een lichte stunt in de maak voor promovendus, dat 
op papier de mindere was, maar dit in het veld echt niet 
bleek. De jonge ploeg kon de voorsprong niet volhouden 
en zagen KIOS met 20-20 en 20-21 der op en der over 
gaan. KIOS liep uit naar een 20-23 voorsprong. Bij een 
marge van 4 was het definitief gedaan, maar zover kwam 
het niet. ZKC scoorde de 21-23. Met nog 8 minuten ging 
het publiek er nog maar eens goed voor zitten. Telkens 
maakte KIOS een marge van 3, maar ZKC beet iedere keer 
weer van zich af. Op 23-26 was het dan toch definitief het 
verzet gebroken en ging deze mooie derby de boeken in 
met een eindstand van 24-27.



VVR pakt punt tegen 
koploper Ter Apel’96
Na het gelijke spel bij SVV’04 trof Ruinerwold vanmiddag 
een favoriet voor het kampioenschap. Het nog ongesla-
gen Ter Apel’96 kwam op bezoek, wat Ruinerwold de 
mogelijkheid gaf om te stunten. 
Het tweede van Ruinerwold gaf in ieder geval het goede 
voorbeeld. Het zette thuis Emmeloord 3 met 1-0 aan de kant. 
Hoewel Kees van Dijk geen geweldige openingsfase kende, 
herstelde hij zich goed. Op basis van dit herstel mocht hij ook 
vanmiddag nog even invallen bij het eerste elftal. Zoals je 
mag verwachten scoorde Marcus Koetsier de enige treffer en 
verdeelde Reinout Stevens het spel als vanouds.
Om 14.00 uur startte Ruinerwold overtuigend met haar 
missie om Ter Apel’96 te verslaan. Het eerste kwartier was 
sterk, hoewel Ruinerwold niet tot scoren kwam. Naarmate 
de eerste helft vorderde, kwam ook Ter Apel’96 in haar 
spel. De jeugdige ploeg combineerde af en toe aardig, 
maar werd eveneens niet heel gevaarlijk. Het leek erop 
dat beide ploegen zonder doelpunten aan de thee gingen, 
maar niets bleek minder waar. In de 39e minuut leverde 
aanvoerder Jalving de bal in bij De Boer. Die nam de bal 
goed aan en schoot fraai van 20 meter in de kruising: 1-0.
Ruinerwold dacht met een voorsprong de rust in te gaan, 
maar Ter Apel’96 kwam drie minuten later op schitte-
rende wijze op gelijke hoogte. Egbers schoot uit een vrije 
trap, zoals Roberto Carlos in zijn beste tijd, keihard raak: 
1-1. Toch een domper voor Ruinerwold, hoewel het te-
rug kon kijken op een prima eerste helft. Nadat het vorig 
jaar in dezelfde periode thuis van koploper Valthermond 
won, wist het dat een soortgelijke stunt mogelijk was. 
In de tweede helft kreeg Ruinerwold daar dan ook de 
mogelijkheden voor. Kleene kreeg een paar flinke kansen, 
maar had het vizier niet op scherp staan. Ook Ter Apel’96 
werd gevaarlijk, maar onder andere Heeres maakte het 
doelman Knol niet lastig genoeg. Ruinerwold kon het tem-
po van Ter Apel’96 lange tijd goed bijbenen, maar richting 
het laatste kwartier vloeiden de krachten weg. Dit was dan 
ook de fase waarin Ter Apel’96 alsnog de overwinning had 
kunnen pakken. Mede dankzij een uitstekend optreden van 
Knol kwam Ter Apel’96 echter niet meer tot scoren.

Na 93 minuten strijd en prima voetbal moest Ter Apel’96 
het tweede puntverlies van de competitie slikken. Voor 
Ruinerwold betekende het punt een resultaat waar het 
vooraf zeker voor getekend had. Het gelijke spel hielp te-
vens het Ruinen van Johnny Wassenaar in haar titelrace. 
Daarbij had het wel geholpen als Ruinen van nummer 
laatst Sleen had gewonnen, wat helaas niet zo mocht zijn.
Aankomende zondag wacht Ruinerwold opnieuw een 
topper. Het speelt dan tegen de nummer 2 van de 
ranglijst, EMMS. Wederom een interessante wedstrijd, 
zo besefte ook Bert de Boer na de wedstrijd: ‘Volgende 
week spelen we thuis tegen EMMS, dan moeten we weer 
aan de bak’. Helaas volgt na een thuiswedstrijd meestal 
een uitwedstrijd. Dat is komende zondag niet anders. 
Om 12.15 uur vertrekt de bus naar Slagharen. Tot dan!

Als laatste gingen we naar de machineafdeling, waar we 
een demonstratie kregen. Ze lieten ons zien hoe deze 
matten en traplopers vroeger op verschillende oude 
machines en manieren werden gemaakt.  Ik kan me voor-
stellen dat ze vroeger allemaal lawaaidoof zijn geworden, 
wat een herrie zeg! Maar wel heel mooi en interessant 
om naar te kijken.
Na afloop hebben we de vrijwilligers bedankt voor hun 
uitleg en inzet, want het museum draait op vrijwilligers.
Met een goed gevoel keerden we weer huiswaarts.

Stratenzaalvoetbal 
25 jarig bestaan 
“prijsvraag”
In januari 2019 wordt het 25 jarig bestaan gevierd v/h 
stratenzaalvoetbaltoernooi op de vaste locatie “de Buddin-
gehof”.
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) budget 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 toevallig 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 wedstrijd 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.



Schuilkerk*
     kerstverhaal

De klap kwam hard aan. Janieke brulde nog: 
‘Hé kijk uit!!!’. Te laat: haar fiets sloeg om 
en met haar hoofd knalde ze onbarmhartig 
op de stoeprand. Een wandelaar zag hoe 
haar tegenligger, een jonge knaap nog, vlug 
zijn mobieltje opraapte, op zijn fiets stapte 
en maakte dat hij wegkwam. De man stak 
de straat over en boog zich over het slacht-
offer. Gelukkig, de ademhaling was oké. Er 
kwam een straaltje bloed uit haar neus en 
haar arm lag er vreemd bij. ‘Mevrouw kunt 
u me verstaan?’ Er volgde slechts een zwak 
gekreun. Waar haal ik zo gauw hulp van-
daan op deze afgelegen plek? Hij keek op en 
merkte verbaast dat er licht brandde in de 
oude Broederkerk. Het oude gebouw, ooit 
gebouwd als zogenaamde schuilkerk buiten 
de bebouwde kom van het dorp stond im-
mers al jaren leeg. 

De klok sloeg zeven. Carola merkte dat ze 
schrok. ‘Tjonge, dat ik op m’n ouwe dag nog 
zo gespannen naar een ontmoeting uitzie’. 
Tien minuten later stopte een auto voor 
haar deur en hoorde ze een portier dicht-
slaan. ‘Ongeveer zeven uur’, had hij ge-
schreven: dat zal hem dus zijn! Er klonk een 
langdurig belsignaal in de gang. Langzaam 
kwam ze overeind en probeerde kalm te blij-
ven. Weer klonk het doordringende belge-
luid. ‘Nou nou, er is toch geen brand?’
Voor de deur stond een politieagent: “Goe-
denavond. Bent u mevrouw Schoonder?’ 
Carola knikte. Ik hoop niet dat ik u al te zeer 
laat schrikken, maar ik heb helaas geen 
goed nieuws. Uw dochter Janieke is slacht-
offer van een verkeersongeluk. Ze is enige 
tijd buiten kennis geweest. Ze is goed opge-
vangen maar kan daar niet blijven. Toen we 
haar vroegen naar een relatie in de buurt, 
gaf ze uw adres op’.

Om kwart over zeven stopte Karel voor de 
deur van Veenwerf 17. Er reed juist een auto 

weg en zo had hij een mooie parkeerplek. 
‘Was dat een politieauto .......?’ 
Met een grote bos bloemen stapte hij niets-
vermoedend naar de voordeur. Ondanks dat 
er licht brandde werd er op zijn aanbellen 
niet opengedaan. ‘Wat krijgen we nou? 
Een beetje onthutst, te meer omdat de 
woonkamer toch verlicht was, reed hij naar 
het 10 km verderop gelegen restaurant “Het 
Parelhoen”. Daar zou hij met Carola zijn/hun 
eerste kennismaking aan een etentje kop-
pelen. 
Nee er had zich geen mevrouw Schoonder 
gemeld. Gedesillusioneerd schoof hij aan 
een tafeltje en bestelde koffie. 

Carola was zeventig en inmiddels vijf jaar 
weduwe. Haar dochters woonden zelfstan-
dig. Wieteke was getrouwd, had drie kinde-
ren en woonde in Gravemeer. Janieke was 
na een kinderloos huwelijk gescheiden, 
woonde aan de andere kant van het dorp en 
was maatschappelijk werker.
 
Met hartsvriendin Marjon was Carola on-
langs een week met vakantie in Duitsland 
geweest, een Rijncruise, en dáár was alles 
begonnen. 
Twee weken later ontving ze een brief met 
als afzender ene Karel Karmenier. 
Licht geschrokken ging ze zitten: ‘Karel Kar-
menier? Het zal toch niet ..............? 
Na vijf minuten opende ze langzaam de 
enveloppe.

Dag mevrouw Carola,

Uw vriendin Marjon, mijn buurvrouw, ver-
telde me veel over u en ook dat u waar-
schijnlijk niet onverschillig tegenover een 
nieuwe relatie staat. In de geest van  “niet 
geschoten is altijd mis”, heb ik de moed 
opgevat u deze brief te schrijven. Ik woon 
in Gaasterveen en ben sinds vier jaar we-
duwnaar. Ik ben .............

Carola had tijdens het lezen een rode kleur 
gekregen: ‘Dit is mijn Karel van toén’, sta-
melde ze terwijl ze nietsziend op de letters 
staarde. 
Karel en zij, hun liefde werd niet toegestaan. 
Karels ouders behoorden tot de Jehova’s 



Getuigen en Carola kwam uit een Gerefor-
meerd gezin. Deze relatie was taboe van 
beide kanten. De gedwongen breuk had 
haar veel pijn gedaan. Ze trouwde uiteinde-
lijk met Herbert Schoonder en mag terugkij-
ken op een goed huwelijk. Maar toch ...........: 
Karel vergeten ...........? Als ze haar oude 
jeugdfoto’s zag, kwam altijd weer de vraag: 
Hoe zou het nu met hem zijn? Ik hoop maar 
dat hij toch gelukkig is geworden.

‘Waar brengt u me, naar de Broederkerk? 
Wat moet ik daar, die staat toch al jaren 
leeg?’ 
In de oude consistorie was het behaaglijk 
warm. Daar trof Carola Janieke, liggend op 
een stuk van een oude kerkbank en met een 
arm in een mitella. Dokter Harmsen begroet-
te Carola: ‘Zo, kom je je dochtertje ophalen?’ 
Hij grinnikte er schalks bij: ‘Ze is er redelijk 
goed vanaf gekomen, arm uit de kom, maar 
die zit inmiddels weer op zijn plaats, een 
paar blauwe plekken en een lichte hersen-
schudding. Het zou goed zijn als ze een paar 
dagen bij jou kan bivakkeren om op verhaal 
te komen. Ik breng jullie wel even thuis. 
Een paar mensen met een getinte huids-
kleur hielpen hen met de bagage. ‘Haar fiets 
bewaren we hier wel zolang’, sprak iemand 
die duidelijk de leiding in de kerkruimte had.

Nauwelijks was dokter Harmsen vertrokken 
en had Janieke zich op de bank uitgestrekt, 
of daar rinkelde opnieuw de deurbel.
Met een schok kwam Carola tot zichzelf: 
‘Karel ...........?’ 

Goedenavond. Ik ben Karel Karmenier. Ik 
was hier een uur geleden ook al. Bent u 
mevrouw Carola Schoonder? Carola keek 
hem verbouwereerd aan. Langzaam sprak 
ze zijn naam uit: ‘K á r e l .........???’ Er viel 
een onthutsende stilte, het was alsof de late 
bezoeker door de bliksem werd getroffen: 
‘K K Klaasje ........?’ stotterde hij, ‘Klaasje 
Langewaard ..........?’
‘Mam, wat is er, wie is daar?’, klonk het uit de 
kamer. 
Met de bos bloemen nog in zijn handen 
stapte Karel achter Carola aan de woonka-
mer in. ‘Ga zitten’, sprak Carola met trillende 
stem: ‘Ik moet jullie beiden wat uitleggen.

Na jaren klonken de klokken van de Broe-
derkerk opnieuw en werd er sinds lang weer 
een Kerstnachtdienst gehouden. Na jaren 
leegstand is het oude Godshuis gekraakt, 
met de bedoeling er uitgeprocedeerde 
asielzoekers een schuilplek te bieden. De 
initiatiefnemers hadden gehoord van kerk-
asiel in een kerk elders: ‘Dat kunnen wij ook 
wel in ons dorp proberen’, bedachten zij. Ze 
hadden zich het lot aangetrokken van twee 
gezinnen uit Azerbeidzjan van wie de kinde-
ren hier al meer dan vier jaar woonden. De 
pastoor en de dominee ter plaatse bemoei-
den zich ermee. ‘Nee, we gaan geen estafet-
te kerkdiensten regelen om zo de overheid 
de voet dwars te zetten. Maar we willen jullie 
wel steunen in het verzet tot uitzetting. Ook 
de dorpelingen verleenden hun bijval.
Na afloop van de kerstviering werd er war-
me glühwein gedronken. 
‘Mam, de warmte waarmee deze mensen 
me na mijn valpartij opvingen zal ik nooit 
vergeten. Voor het eerst voelde ik me daar-
door met de kerk en met Christus verbon-
den. Deze Kerstviering heeft heel veel voor 
me betekend. 
Ik ga me voor deze mensen inzetten, want ik 
geloof dat Christus dit van me vraagt’. 

Je hebt een schat van een dochter’, zei Karel, 
terwijl ze in het donker naar huis liepen. ‘En 
je dochter heeft een schat van een moeder. 
Van Klaasje heb je Carola gemaakt, maar 
verder ben je nog net zo lief als vijftig jaar 
geleden.

Franklin van Den Dool

* Soms stond een stadsbestuur de bouw van een 
kerk van ‘afwijkende signatuur’ toe, op voorwaarde 
dat hij niet opviel, in een achteraf steegje of buiten 
de bebouwde kom, verscholen dus. Zo ontstond de 
naam ‘schuilkerk’.



Gerrie Hempen – Prent 
(GB) voorgedragen als 
nieuwe wethouder
Gerrie Hempen – Prent, huidige fractievoorzit-
ter van Gemeentebelangen De Wolden is door de 
fractie voorgedragen als opvolger van wethouder 
Jan ten Kate. Jan ten Kate wordt op 18 december 
2018 geïnstalleerd als wethouder van de gemeente 
Hardenberg.

Fractievoorzitter
Gerrie Hempen – Prent zit sinds 2014 in de gemeen-
teraad voor Gemeentebelangen, ze is fractievoorzit-
ter sinds maart 2018. 
Gerrie Hempen – Prent is nu zelfstandig onderne-
mer en eigenaar van Prent Vormgeving, zij rond 
haar werkzaamheden af voor haar onderneming 
en zal zich na haar benoeming fulltime inzetten als 
wethouder. 
Ronald Brouwer, vicefractievoorzitter Gemeentebe-
langen: “Gerrie is zeer betrokken bij De Wolden. Als 
raadslid staat ze midden in onze Woldense maat-
schappij en dat zal ze als wethouder ook doen. Ze 
kan mensen verbinden met elkaar en is zeer waar-
devol voor onze gemeente.” 

Benoeming
Voor de benoeming van Gerrie Hempen – Prent als 
wethouder is de instemming van de raad nodig. Dit 
gebeurt op 20 december 2018 tijdens de raadsver-
gadering.

EMMS te sterk voor 
Ruinerwold
Na het veelbelovende gelijke spel tegen Ter Apel’96, 
mocht Ruinerwold zondag naar Slagharen. De 
busrit langs het Ponypark wekte bij velen een nos-
talgisch gevoel op, hoewel dit niet gold voor Alex 
van der Sterre. Als vaste klant wist hij als een soort 
tourgids iedereen bij te praten over de ontwikkelin-
gen in het park.

Om 14.00 uur ging Ruinerwold sterk van start in 
Slagharen. De eerste minuten leken veelbelovend, 
maar helaas kwam EMMS al gauw over de schrik 
heen. Binnen tien minuten kreeg de thuisploeg 
enkele opgelegde kansen, maar topscorer Anbergen 
had het vizier nog niet op scherp. Toch was het na 
een kwartier raak. Anbergen ontving opnieuw een 
prima voorzet en schoof beheerst binnen: 1-0.

Ook na de 1-0 was het voor Ruinerwold alle hens 
aan dek. EMMS kreeg enkele goede kansen, terwijl 
Ruinerwold niet heel gevaarlijk werd op de counter. 
Na 45 minuten werd de ruststand op 1-0 bepaald, 
wat voor Ruinerwold helemaal niet zo’n slechte 
tussenstand was. Een sterke tweede helft zou het 
spelbeeld nog prima kunnen keren.

De tweede helft startte Ruinerwold dan ook uit-
stekend. Het eerste kwartier speelde Ruinerwold 
brutaal en EMMS leek zich zorgen te gaan maken. 
Leider Eddy de Wit nam dan ook de tijd om het 
Ruinerwoldse publiek uit te leggen dat de gelijkma-
ker aanstaande was. Helaas stond het 2-0 voordat 
Eddy weer in de dug-out zat. Anbergen werd binnen 
de zestien gevloerd door doelman Knol en trad zelf 
aan voor de penalty. De topscorer van 3C schoot 
de strafschop feillos binnen, wat alweer de 18e (!) 
competitietreffer voor Anbergen betekende.

Na de 2-0 was het verzet bij Ruinerwold gebroken. 
Het kreeg zelf nog een paar mogelijkheden, maar 
dit gold ook voor EMMS. In de laatste twintig mi-
nuten werd het dan ook nog 3 en 4-0, door Van der 
Heyden en Kleinheerenbrink.

Voor Ruinerwold een wedstrijd om gauw te verge-
ten, want aankomende zondag komt Raptim naar 
Ruinerwold. De Coevordenaren staan bovenin de 
middenmoot, terwijl Ruinerwold inmiddels op een 
nacompetitieplek staat.

Tot zondag!
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KIOS Kerstkaart toernooi
 

Locatie: de Buddingehof

Datum: donderdag 27 december 2018

Tijdstip: vanaf 19.30 uur inloop en  
om 20.00 uur beginnen we

Wat kun je doen:  
Klaverjassen en Jokeren

Entreeprijs: 5 euro  
inclusief kop kopje koffie/thee

Tevens is er een verloting en zijn er 
mooie vleesprijzen te winnen!

 
Coop S.Koetsier 
& Medewerkers 

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

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 15 december Op 22 december optreden van 

Mannenkoor Uffelte 



AGENDA 

 

 

Algemene Ledenvergadering  Uitvaartvereniging Memento Mori 

 
 
Datum : Maandag  17 december 2018 
Plaats : Dorpshuis Buddingehof (Dijkhuizen 66 a Ruinerwold) 
Aanvang : 20.00 uur 
 
 
 

1. Opening. 
 

2. Vaststellen definitieve agenda + mededelingen.  
 

3. Verslag vorige algemene ledenvergadering.  
 

4. Jaarverslag secretaris. 
 

5. Jaarverslag penningmeester. 
 

6. Verslag kascommissie.  
 

7. Vaststellen vergoedingen per 01-01-2019.  
 

8. Vaststellen contributie per 01-01-2019.   
 

9. Renovatie van onze Aula. 
 

10. Bestuursverkiezing. ( niemand is aftredend ) 
 

      11. Rondvraag.  
 
12. Sluiting. 

 
Voor meer informatie over onze vereniging:  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl 
Of bij een van de bestuursleden. 
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Speelavonden elke woensdag van 20.15 tot 22.30 uur

Sporthal Buddingehof, Dijkhuizen 66,  Ruinerwold

Badmintonclub  Ruinerwold
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