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Keten United 19
janua r i

Keten strijden tegen elkaar bij 
zaalvoetbaltoernooi
Om het nieuwe jaar goed af te trappen organiseert 
Keten United een zaalvoetbaltoernooi. Op zondag 
19 januari strijden keten uit De Wolden tegen elkaar 
voor de titel in de sporthal in Ruinen. Het toernooi 
wordt afgesloten met een buffet voor alle deelne-
mers. 

In 2015 is het zaalvoetbaltoernooi in Ruinen voor 
het laatst georganiseerd. Het jongerenwerk van 
Welzijn De Wolden wil het toernooi met deze editie 
nieuw leven inblazen. Daarom zijn alle keetjon-
geren uit De Wolden uitgenodigd om zich aan te 
melden. Per keet mag er één team deelnemen en 
je kunt je opgeven met minimaal 5 en maximaal 12 
personen. Deelname is €7,50 per persoon voor het 
toernooi en het buffet. Geef je op vóór 19 december 
bij Mascha Konterman door te bellen of appen naar 
06-19003861.

Volgend nummer 
verschijnt 

27 december
Kopij inleveren voor donderdag 19 december, 12.00 uur

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

40 jaar Café Cafetaria ‘t 
Wold
Café Cafetaria ‘t Wold bestaat 40 jaar en daarvoor 
willen wij jullie bedanken! Vrijdag 20 december 
geven wij daarom de gehele dag 40% korting op alle 
bestellingen. Dat laat je niet schieten toch?

Ook willen wij via deze weg iedereen alvast fijne 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen!

Met vriendelijke groet, 

Patrick van Spil

Anneke wint HEEL KIOS 
BAKT GROEN
Op zondag 1 december werd in de aanloop naar het 
100 jarig jubileum van korfbalvereniging KIOS het 
bakspektakel HEEL KIOS BAKT GROEN gehouden. 
De jubileumcommissie had een mooie groep kandi-
daten aangemeld gekregen, variërend van 8 tot 79 
jaar. Ook de variatie in het aangebodene was groot, 
met heerlijke cupcakes, mooie taarten en ook wat 
hartigs. De jury bestaande uit Roelie Baas, Erwin 
Buld en Janneke de Lange hadden het er moeilijk 
mee, om de meesterbakker. van KIOS uit te kiezen. 
Na de wedstrijd van KIOS 1 werd in Dorpshuis Bud-
dingehof de winnaar bekend gemaakt, te weten An-
neke Vrieling. Met een prachtige 
taart van een ballerina met een 
mooie KIOS 100 jaar baljurk 
haalde ze net iets meer punten 
dan de nummer twee. 
Onder het genot van een 
drankje, de baksels en oliebol-
len die werd aangeboden door 
oliebol4u.nl werd aan de bar 
van het dorpshuis nog gezellig 
na gekletst en genoten, onder 
andere ook door de mooie 
overwinning van KIOS 1 tegen 
OKO/Bies, wat daarmee de 
koppositie wist te pakken. 



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 11 december Jokeren, 19.30 uur Cafétaria 
’t Wold

 ➜ 12 december Café KWIS, 20.00 uur café de 
Kastelein

 ➜ 14 december Kerstmarkt, 16.00-19.00 uur 
achter kerk Berghuizen

 ➜ 15 december VVRuinerwold – Havelte, 
14.00 uur Sportpark

 ➜ 15 december Kerstconcert Meppeler 
Mannenkoor, 17.00 uur Kerk 
Blijdenstein

 ➜ 16 december Klaverjassen en Jokeren VVR, 
19.30 uur kantine

 ➜ 16 december Buurtkamer, kerstbakje maken, 
09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 16 december Kerstdrive Bridge, 13.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 17 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Kerstavond, 17.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 17 december de Losse Flodder, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 17 december Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 17 december Klaverjassen, 20.00 uur café de 
Kastelein

 ➜ 18 december Vrouwen van Nu Oosteinde, 
Kerstavond, 20.00 uur café 
Centraal

 ➜ 20 december Regionale Kaartdag, 10.00 uur 
Buddingehof

 ➜ 21 december Concert Markiezin van Drenthe, 
20.00 uur Kerk Blijdenstein

 ➜ 22 december dj Maarten, 20.00 – 01.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

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

 ➜ 25 december De Wethouders, 21.30 café 
Centraal

 ➜ 26 december Ancora, 21.30 – 03.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 27 december KIOS Kerst Kaart Toernooi, 
19.30 uur Buddingehof

 ➜ 27 december Top 2000 QUIZ, 20.00 uur café de 
Kastelein

 ➜ 27 december Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜ 27 december Snertwandeling Berghuizen, 
start tussen 11.00 – 13.30 uur 
dorpshuis de Barg’n

 ➜ 28 december OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier 

 ➜ 28 december Vrij schaatsen leden IJsclub 
R’wold, 17.00 – 19.00 uur 
Kardinge Groningen

 ➜ 28 december MegaTeenageParty, 20.00 – 00.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 28 december Klaverjasmarathon Berghuizen, 
10.00 uur De Barg’n

 ➜ 30 december Klaverjassen en Jokeren VVR, 
19.30 uur kantine

 ➜ 30 december Buurtkamer, brunch, 09.30 – 
11.30 uur Buddingehof

 ➜ 6 januari Nieuwjaarsvisite St.Historie 
Ruinerwold, Thomasvaer en 
Pieternel 20.00 uur Buddingehof

 ➜ 7 januari Klaverjassen, 20.00 uur, Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 11 januari KIOS – UDIROS, 17.30 uur, 
Sporthal

 ➜ 11 januari KIOS Nieuwjaarsbingo, 20.00 uur 
KIOS Kantine

 ➜ 13 januari Klaverjassen en Jokeren VVR, 
19.30 uur kantine

 ➜ 14 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
jaarvergadering, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 15 januari Vrouwen van Nu Oosteinde, 
jaarvergadering, 20.00 uur de 
Kolonie

 ➜ 18 januari Gezamenlijke kaartdag VVR
 ➜ 22 januari VCR HS1 – Steevast HS3, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 26 januari Jokeren en Klaverjassen 

Toernooi, inschr.13.00, start  
14.00 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 26 januari KIOS – Wez.Handich/DOW,  
15.30 uur Sporthal

 ➜ 27 januari Klaverjassen en Jokeren VVR, 
19.30 uur kantine

 ➜ 28 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 31 januari Klaverjassen KIOS, 20.00 uur KIOS 
kantine

 ➜ 2 februari VVRuinerwold – Steenwijkerboys, 
14.00 uur Sportpark



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

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 15 december 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer, 15.30 uur ds. L. de Jong 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur R. Gosker
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

22 december 2019
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. R. van Ommen, 16.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
Gezamenlijke dienst in Ruinen.

24 december 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold
Hervormde Kapelgemeente,
22.00 uur Kerstnachtdienst te Blijdenstein

25 december 2019, 1e Kerstdag
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr T. Zijlstra
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. Beekman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J. W. Muis

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

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 06-83212071



Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu 25 november 
Afscheid Lammy
De vice voorzitter Jantje neemt het woord even 
en haalt Lammy naar voren, waar op deze avond 
afscheid als voorzitter van wordt genomen! Na 
6jaar als voorzitter gefungeerd te hebben neemt 
Lammy Stevens-Mulder afscheid. Op de tafels staan 
peren op een onderzetter met een foto van Lammy 
(je bent een toffe peer). Er worden briefjes uitge-
deeld met het refrein, we willen graag dat de zaal 
meezingt. Ieder bestuurslid en oud bestuursleden 
vertellen iets over Lammy met tussendoor het re-
frein!  Daarna wordt haar een cadeau aangeboden: 
2 aardewerk potten en een fotocollage!

Lammy houdt een speech en bedankt de leden 
bestuur en oud bestuursleden voor de fijne jaren 
die ze gehad heeft en dat het haar  eerst wel moeite 
koste om het los te laten! Ze haalt herinneringen op 
van de afgelopen 6 jaar en wenst Alida als nieuwe 
voorzitter veel succes! 

Daarna gaat onze dorpsgenoot Jan Wieringa een 
lezing geven over: De wondere wereld van Tenen 
en Voeten! Hij heeft in 1967 een schoenenzaak in 
Meppel gehad en werkt nu 30 uur in de week thuis 
en heeft veel belangstelling voor voeten en tenen 
waar hij d.m.v. voetafdrukken veel over iemand kan 
vertellen!

Hij vertelt wat je allemaal kunt zien aan je voeten 
n.a.v. foto’s en platen, die hij als documentatiema-
teriaal heeft uitgestald en er mee door de zaal gaat 
of ze door laat geven aan de hand van zijn verhaal!

Wethouders in 
Ruinerwold
Traditioneel is er op eerste kerstdag weer live mu-
ziek bij café Centraal in Ruinerwold. De Wethouders 
gaan er op woensdag 25 december een swingend 
en spetterend feest van maken. Twee scheurende 
Telecasters, een zware baslijn en een stevige drum-
partij. 

“Wij zijn ervan overtuigd dat er toch niet veel mooi-
ers is dan je jack-plug in die versterker klappen, 
die stokken uit de houder trekken en het volk eens 
duidelijk laten horen hoeveel vermogen die units 
van ons produceren”. Vanaf het moment dat de 
eerste klanken de speakers verlaten, is de spanning 
weg en beult het volk mee met diverse rock-‘n-roll 
platen. Elke avond is er weer één om in te lijsten. De 
Wethouders brengen rock, zoals het gebracht hoort 
te worden; met een bende lol en gein. Aanvang 
22.00 uur.

Wat zeggen voeten over ons zelf? Het dragen van 
bepaalde schoenen (b.v. hoge hakken) wat zegt dat 
over een persoon? Voeten zijn allemaal verschillend 
geen enkele voet gelijk! Ook lopen doen we op onze 
eigen manier en hij verklaart wat daar achter schuil 
gaat. De linker- en de rechtervoet geven ook ver-
schillende items aan, links het gevoel en rechts het 
verstand. De tenen (stand, lengte, aantal e.d.) geven 
hem ook aanwijzigingen over de persoon.

Een persoon uit de zaal mag haar voeten bloot ma-
ken en daar maakt hij een afdruk van zowel lopend 
als staand en dan laat hij haar door de zaal lopen 
en laat de afdruk daarbij zien. Aan de hand daarvan 
vertelt hij over verschillende kenmerken die daaruit 
komen. Je staat versteld wat hij daar aan kan zien!

Voor de pauze en aan het eind heeft hij nog 2 toe-
passelijke gedichtjes: Schoenveter en Voeten. In 
de pauze en na de tijd kunnen mensen met vragen 
naar hem toekomen!
Een interessante lezing en de voorzitter bedankt 
hem hiervoor met als dank een attentie!

De volgende bijeenkomst is de kerstavond verzorgd 
door de feestcommissie 17 december. 
Aanvang: 17.30 uur



 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

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 

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.

‘



Als ik val, dan val ik toch 
wel…
Dat klopt. Maar…..het is maar net HOE je valt. 
Iedereen kan leren vallen, jong en oud. Als we ouder 
worden, gaat het vaak/ vaker “mis” als we vallen, 
omdat we minder soepel zijn. De kans dat er wat 
gebroken wordt tijdens een val, neemt toe met het 
stijgen van de leeftijd.

Wij zijn verhuist van Haakswold naar de Mickel-
horst, alleen onze handelsonderneming blijft eerst 
gewoon aan het Haakswold totdat er een nieuwe 
loods gerealiseerd is.
Dus wij zijn gewoon iedere dag geopend in de win-
termaanden van 09.00 – 17.00 uur.
Mocht ik er een keer niet zijn bel, dan gerust  
06-22208256  dan helpen we u zo spoedig mogelijk.
Verder wensen wij een ieder een gezond en voor-
spoedig 2020 toe.

Handelsonderneming
Fam. Lankhorst

Willem en Klaasje Dekker wensen iedereen prettige 
Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020

Op deze manier wil ik iedereen Gezegende Kerstda-
gen en een Goed en Gelukkig Nieuwjaar wensen.
 
Gé Koning

Voor iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 
jaar 2020 gewenst.

Hendrik en Hennie Hauwlo

Ik wens familie, buren en vrienden prettige Kerstda-
gen en een gelukkig en gezond 2020

Roeffie Morssink-Mulder

Kerstgroet’n uut ‘t Wold

Kerststalletje
Het perfecte plaatje van eeuwen her
Jozef, Maria en het pasgeboren kind 
op het rieten dakje een stralende ster

Het perfecte plaatje van eeuwen her
levend gespeeld of klein, van ver
vaak van hout, nu ook 3D geprint

Het perfecte plaatje van eeuwen her
de herdertjes en het kleine kind

© Gerdina, www.gerdina.nl

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 27 
december a.s. Eventueel kan vervoer geregeld wor-
den. U kunt zich opgeven bij:

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

Door middel van het volgen van de cursus “Vallen 
Verleden Tijd” laten wij u letterlijk vallen en op-
staan. Door te ervaren hoe je het is om weer even 
kind te zijn en gebruik te maken van de vaardighe-
den die wij allemaal als kind geleerd hebben. Deze 
cursus is speciaal bedoeld voor mensen van 65 jaar 
en ouder die ooit een valpartij hebben meegemaakt 
of dat willen voorkomen. 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt ge-
geven op de dinsdag MIDDAG van 13:00-14:15 uur in 
de Buddingehof. Dit valt samen met het gymnastiek 
uur van Norbert Baas.
De eerste bijeenkomst is op 21 januari 2020 (de 
laatste is op 17 maart).
Wie durft zich aan te melden?
U kunt daarvoor terecht bij Fysiotherapie Ruiner-
wold (loop gerust even binnen of stuur een mail 
naar info@fysiotherapieruinerwold.nl, ook kunt 
bellen naar 0522-481804). 

Namens Fysiotherapie Ruinerwold,
Bernard Boensma & Sarieta Oldenburger



	 Wilt	u	tijd	over
houden	voor	zaken	die	u
	 wel	leuk	vindt?

Wat wij voor u kunnen doen
      Administratie

      Jaarrekeningen

      Prognoses en rapportages

      Belasting zaken  

      Starters ondersteuning

Werkwijze  
U geeft aan wat uw voorkeur is 
en wij passen ons hierop aan.

Zoer Administratie
Blankenstein 110
7943 PE  Meppel

(0522) 480118  
info@zoeradministratie.nl  
www.zoeradministratie.nl

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

jtb-media

Allround ICT & Telecom dienstverlener
Verkoop en reparatie van telefoons, computers,

laptops en tablets

SIM Only abonnementen 
Abonnementen met toestel

Kijk voor een volledig overzicht van al onze 
diensten snel op onze website!

www.jtb-media.nl

Jeroen ten Brink    |    Westerweiden 29    |    info@jtb-media.nl    |    t: 085 30 10 725

Adverteren?

www.optwold.nl



Het verhaal van de 
herder en zijn engel
Heel lang geleden woonde in een ver land een 
fantastische herder. De mensen vonden hem een 
fantast. Maar wat de mensen ook van hem vonden, 
de herder was heel trouw in zijn werkopvatting. Elke 
morgen stond hij vroeg op, maakte de deur van de 
kooi los en liet zijn schaapjes overal grazen. Langs 
wegen, in bossen en op de hei. De mensen vonden 
de herder erg jong maar gunden hem van harte zijn 
enthousiasme voor zijn werk. Zo ging de herder elke 
dag met zijn kudde op pad. Soms zelfs tot in de laat-
ste nachtelijke uurtjes van de dag. En zo gebeurde 
het, dat de herder in de nacht van het jaar onzes 
Heren, het jaar nul, een bijzondere ervaring kreeg. 
Terwijl het duister was, stond hij ineens in het volle 
licht. Het was alsof een grote schare van engelen 
hem omringden. De schapen, die inmiddels lagen 
te herkauwen op de heide -sommigen waren zelfs in 
slaap gevallen- stonden verschrikt op en dachten, 
dat de nieuwe dag was aangebroken. Maar de her-
der wist wel beter, want één van de engelen zong 
voor de herder een prachtig lied: Sta op, neem uw 
stok op en wandel. Het waren woorden gesproken 
vanuit een lichtflits. Het was ook zo voorbij, want 
een tel daarna was alles weer in volkomen rust. De 
herder en de schapen, ieder op eigen wijze, vonden 
het een vreemd gebeuren. De herder kon de volgen-
de dag niet laten het aan alle mensen te vertellen. 
“Een fantastisch gebeuren”, zo zei hij dan. Maar de 
meeste mensen vonden hem daarom een fantast, 
zo jong nog en dan al zo veel praatjes. Ze konden 
er met hun verstand niet bij. Het verhaal, van die 
herder in die nacht is al die jaren, al die eeuwen 
daarna, eigenlijk nooit geloofd.
Maar toch, die jonge herder is heel oud geworden. 
Duizenden jaren later loopt zelfs één van zijn naza-
ten over de hei. Hij is op hoge leeftijd en heeft een 
hutje op het Dwingelderveld.  Het bossen- en hei-
gebied tussen Dwingeloo en Ruinen. Hij loopt daar 
als gepensioneerde elke dag rond met zijn stokske. 
Soms zelfs in de nacht als hij de slaap niet vat. Dan 
voelt hij een oud en vertrouwd geloof in eigen fan-
tasie en eigen kracht. Overdag als de herder in zijn 
eentje wandelt, denkt hij vaak: wat is die wereld ver-
geleken bij mijn jeugd toch veel veranderd. Gelukkig 
is mijn geest scherp en zijn mijn ogen nog actief. Ik 
zie meer dan menig ander mens. Zelfs in de nacht. 
In de kerstnacht loopt de oude herder zijn vertrouw-
de rondje over zijn geliefde hei voor de zoveelste 

Het kerkelijk erf 
Blijdenstein is weer 
prachtig winter klaar 
gemaakt!!
Een grote groep mannen hebben enorm veel klus-
sen op het erf van Blijdenstein 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. 
Zowel de vaste tuinploeg en de extra tuinmannen 
bedankt voor jullie inzet. 
Hopelijk weer tot de volgende tuin Doedag.

keer. Hij stapt stevig door. Niet dolend, maar echt 
lopend, stap voor stap. Wat hem overkomt, valt hem 
gewoon toe. In een lichtflits ziet hij, dat 2 mannen 
afval dumpen op de hei.  Die flits is de engel van 
aleer. De engel houdt niet op met verschijnen en 
schijnen. De oude man zucht van verdriet en denkt: 
ik zeg hiervan niks. Straks zeggen de mensen ook 
van mij: wat een fantast! Bovendien ben ik oud, heel 
oud, wat kan ik daaraan doen? “Ga slapen” zegt 
de engel. Sluit je ogen, je hebt inderdaad genoeg 
gedaan, je bent te oud. Vermoeid strompelt de her-
der naar zijn hutje op de hei.  Hij zoekt zijn kooi op, 
denkt nog even aan zijn schaapjes en heeft die nacht 
nog nooit zo heerlijk geslapen als voorheen.  Het is 
voor hem een eeuwig durende slaap geworden.
De volgende morgen loopt een vrouw met een hond 
over het fietspad langs de hei. Haar hond ruikt iets. 
Het blijft maar snuffelen. Ze vindt een kenteken-
plaat. Wat vreemd denkt ze: is hier een auto ge-
weest? Midden op hei? Dat mag toch niet. Wat ligt 
daar verder op?  Chemisch afval? Ik geef het door, 
zegt ze tegen haar hond.  Met hulp van de politie 
zijn de daders de volgende dag opgespoord!
Beste mensen: niemand weet van de lichtflits van 
de engel. Niemand weet, dat een lichtflits de man-
nen op de vlucht dreef. Niemand beseft, dat daarna 
het kentekenbewijs uit de auto slingerde. Niemand, 
behalve u en ik, wij als lezers, wij weten het, maar 
het verhaal van  de herder en zijn engel? Om dat 
verhaal te geloven kost ons toch wel heel veel in-
spanning.    

S.G.



Warme snert

Gegrilde kippenpoten
Spareribs

  Oliebollen van Bakkerij 
Steenbergen

Iedere zaterdag vanaf 11:00

Oliebollen van Bakkerij Oliebollen van Bakkerij 

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

van onze

slager willem

de perfecte rollades

Wie kent ze niet? De handgeknoopte 
rollades met onze speciale kruiden. 

H.O.H. rollades, fi let rollades, 
runderrollade van de lende.runderrollade van de lende.

gemaakt door willem.
boordevol koetsiers 

rookworst!



De varkenshoeder

Kerstverhaal 2019
“Jezus! Nee toch”. De woorden kwamen rauw uit zijn 
keel. Daar lag hij in de drek tussen de slachtrijpe varkens 
terwijl het bloed langs zijn nek gutste. Dit is foute boel. 
Als ik niet snel wegkom vreten ze me op. En jawel, daar 
kwamen ze al op het bloedplasje af. Varkens die bloed   
proeven kunnen in verscheurende monsters veranderen, 
dat wist Joris maar al te goed. Met een vlijmende pijn in 
zijn schouder rees hij razendsnel op, schopte een varken 
van zich af. Via een omgekeerde emmer kon hij met 
haast bovenmenselijke inspanning zich optrekken aan 
een leidingbuis van de grote voercontainer in de hoek 
van de stal. Daar zat hij nu op een soort eilandje midden 
in de stal met onder zich een meute krijsende varkens.
“Jezus! nee toch”, klonk het nogmaals terwijl het bloed 
langs zijn arm naar beneden droop. Even drong het tot 
hem door dat het toch wel raar was om Jezus’ naam op 
zo’n manier te gebruiken. Jezus? Daar had hij immers 
niets meer mee....... Nu eerst zorgen dat het bloeden 
stopt. Hij kon het zelf niet zien, maar vermoedde een 
flinke jaap in zijn hals. Met zijn zakdoek veegde hij zijn 
hals een beetje schoon en drukte daarna met zijn arm de 
wond zo goed mogelijk dicht. 
Daar zat hij nu met onder zich de bloeddorstige varkens, 
hij kon nergens heen. Slechts hopen dat hij bij bewust-
zijn zou blijven en dat er spoedig iemand eens zou gaan 
kijken waar hij zo lang bleef.

Het was alweer maanden geleden dat Joris met een 
verhitte kop bij zijn ouders wegtrok. De eeuwige tafelge-
sprekken over boeren die moesten vechten tegen regels 
en de alsmaar aanhoudende drang van zijn ouders, dat 
hij toch samen met broer Jan de melkveehouderij zou 
overnemen. Het ging hem steeds meer tegenstaan. Jullie 
bekijken het maar! 
Met een rugzak op en een paar bagagetasjes was hij op 
zijn fiets gestapt en in zuidelijke richting gereden. Fiet-
sen was Joris’ lust en leven, maar dat hij dat zo lang zou 
gaan volhouden ......
Vanaf Maastricht volgde hij een route voor fietsers naar 
Santiago de Compostella. Op zijn derde overnachting 
ontmoette hij Fons een jonge knaap die zijn priester-
opleiding had opgegeven. Fons hoopte tijdens de reis 
klaarheid in zijn leven te krijgen over wat hij nu verder 
zou gaan doen. De vier volgende dagen reden ze samen. 
Op sommige moeilijke bergpassen moest er met fiets 
en al geklauterd worden en waren ze blij dat ze elkaar 
konden steunen. De vierde nacht overnachtten ze in 

een klooster. Na het eten sloeg Fons een klein Bijbeltje 
open hetgeen bij Joris een reactie uitlokte: “Jezus! Nee 
toch”. Wat bedoel je Joris? ‘Nou ja, ik dacht dat jij met je 
opleiding ook je geloof wel had opgegeven’. Ha ha, nee 
hoor. Voor mij is het nog steeds “Jezus!  Ja toch!” Maar 
dat wil niet zeggen dat ik dus ook maar priester moet 
worden. Joris voorzag diepgaande gesprekken en daar 
had hij geen zin in. De volgende dag nam 
hij afscheid en besloot langs de Dordogne naar het oos-
ten te fietsen. Fons gaf hem als afscheid een klap op zijn 
schouder: “Weet je wat het verschil is tussen jou en mij?” 
Joris haalde zijn schouders op.
“Ik ben op zoek naar datgene waarvoor jij op de 
vlucht bent”. 
Joris wist hier niet goed raad mee. Goeie reis Fons en 
bedankt voor je korte vriendschap.

Enkele maanden was hij al van huis en de herfst was 
ook al bijna voorbij. Hij moest een keer een beslissing 
nemen, zo kon hij niet doorgaan wist hij. Op zijn telefoon 
zag hij dat zijn banksaldo nog maar zeer minimaal was. 
De Vogezen, de Jura, de Elzas en ook nog een stuk langs 
de Moezel en de Rijn, hoelang wil ik dit nog volhouden? 
Uiteindelijk passeerde hij met gemengde gevoelens de 
Nederlandse grens. Wat moet ik vertellen als ik weer 
thuiskom? “Hier is de verloren zoon?” 
Al fietsend door Brabant besloot hij eerst eens bij neef 
Gerrit in Gemert aan te gaan. Gerrit had de varkenshou-
derij van zijn vader overgenomen ondanks dat hij eerst 
het onderwijs in wilde. Hoe maakte hij die omslag?

“Kijk nou. Joris! Hoe kom jij hier verzeild?” Een hartelijke 
begroeting van Lieneke. “Je treft het niet jongen. Gerrit 
is door zijn rug gegaan en moet plat blijven liggen en in-
tussen moet ik de beesten nalopen”. ‘Nou, dan tref jij het 
wel, ik heb voorlopig niks om handen, dus kan ik jullie 
mooi helpen tot neef weer overeind denkt te komen.
En zo was Joris tussen de varkens gekomen. Nog even 
op een omgekeerde emmer staan om een nieuw licht-
peertje in de fitting te draaien. Hij moet zijn evenwicht 
zijn kwijt geraakt. Rakelings viel hij langs het stalen 
separatiehek maar wel met zijn hals in de ophangbeugel 
waarmee je de hekken kon koppelen. 
Hij wist dat Lieneke naar de supermarkt was en zo zat 
hij intussen al bijna twee uur op zijn eilandje boven de 
varkens. Het gekrijs was afgenomen, maar hij vertrouw-
de de beesten nog niet. Eindelijk gaat de staldeur open: 
“Joris waar ben je? Kom eens kijken, er is een lammetje 
geboren!” Het was Marijke, het dochtertje van Gerrit en 
Lieneke. Marijke wil je vlug mamma roepen en zeggen 
dat er hier iets fout is gegaan?



Door met de separatiehekken te schuiven wist Lieneke 
een corridor tussen de varkens te maken en met de toe-
geschoven ladder kon Joris voorzichtig weer naar bene-
den. “Jong wat zie je wit, wat zal jij het benauwd hebben 
gehad, dat had slecht kunnen aflopen, je moet wel een 
beschermengel hebben gehad”.    Een engel .....?     Joris 
werd stil van de gedachte. 
In huis in de woonkeuken begreep hij waarom alles zo 
lang had geduurd. Lieneke had met de kleine Marijke 
een kerstboom opgetuigd. Verhip ja, het is bijna Kerst, 
hij had er totaal niet aan gedacht. 
“Ik was bang dat het er bij in zou schieten”, sprak Lie-
neke toen ze zijn ogen zag: “Dank zij jouw hulp heb ik 
hier tijd voor kunnen maken”. Gerrit, languit op de bank, 
mengde zich in het gesprek: “Man wat mogen we God 
dankbaar zijn voor de afloop. Ik moet er niet aan den-
ken; Joris door mijn  varkens opgevreten, pal onder onze 
neus en dat vlak voor Kerst”. 

Nadat de dokter de wond had gehecht en verbonden 
was het tijd voor de warme maaltijd en daar had Lieneke 
veel aandacht aan besteed. Tjonge, wat een feestmaal, 
sprak Joris. “Zo is het ook bedoeld. Dank zij jouw hulp 
kon ik vandaag uitgebreid inkopen. En hebben we niet 
een driedubbele reden voor een feest?” Joris keek haar 
vragend aan: “Omdat jij het er zo goed vanaf bracht, 
omdat er een kerstlam geboren is, én ........ omdat we 
vanavond mogen vieren dat Jezus voor ons op aarde 
kwam”.

Plots gaat de deur van het achterhuis open: “Toe maar”, 
zegt Marijke en duwt een mekkerend schaap naar bin-
nen samen met haar pasgeboren lam. “Niet in huis Marij-
ke”, roept Lieneke. “Jawel hoor”, reageert Gerrit: “Deze 
keer mag het. Een lam met Kerst. Hoe mooi wil je het 
hebben in de Kerstnacht? Heeft Jezus zich niet steeds 
met een lam vergeleken?

Joris moest terugdenken aan de benauwde uren op de 
voercontainer. Daar zit ik nu als varkenshoeder, maar 
van hoeden is nu geen sprake. Hij dacht aan het laatste 
gesprek met zijn ouders. Samen met Jan het bedrijf 
voortzetten. Dat betekent ook dat hij de minder be-
gaafde Jan onder zijn hoede moet nemen. “Ben ik mijn 
broeders hoeder?”, had hij zijn vader voor de voeten 
gegooid. Ook kwam de opmerking van Fons bij hun 
afscheid in herinnering;   Hij op zoek, ik op de vlucht?   
Fons had een blije uitstraling. Moet ik ook maar eens op 
zoek gaan in plaats van vluchten? Trouwens: die be-
schermengel; waar kwam die rust in hem vandaan toen 
hij daar zo in angst zat? ‘t Was soms net alsof hij er niet 
alleen was.

Die nacht ging Joris samen met Lieneke en de kleine Ma-
rijke naar de kerstnachtdienst in de plaatselijke kerk. De 
pastoor sprak erover hoe belangrijk het is dat mensen 
zich met elkaar verzoenen en dat Christus juist naar ons 
toe gekomen is om ons daarin te helpen.

Franklin van Den Dool

Kerst vieren in 2019 in 
de Bartholomeuskerk te 
Blijdenstein 
Dinsdag 24 december - 19 uur – 
Kerstviering voor jong en ouder met het kerstverhaal 
en de musical ‘Operatie Kerstpost’, opgevoerd door jon-
geren uit Ruinerwold en omgeving.

Dinsdag 24 december - 22 uur – 

Kerstnachtdienst 
De gezamenlijke kerken van Ruinerwold (Kapel gemeen-
te, Geformeerde Gemeente Berghuizen en de Hervorm-
de Kerk Blijdenstein) organiseren ook dit jaar weer een 
kerstnachtdienst.
Vanwege het vertrek van Roel Kloosterziel en verplichtin-
gen elders van de predikanten van de Kapel en Berg-
huizen wordt de dienst geleid door ds. Leddy Karelse 
(predikant Noorderboog Meppel).
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de muziek-
vereniging De Bergklanken.
De dienst begint s ’avonds om 22 uur.
Na afloop van de dienst is er, evenals in voorgaande 
jaren, de gelegenheid samen glühwein of warme choco-
lademelk te gebruiken onder de twaalf-apostelenboom.

Woensdag 25 december - 10 uur
Kerstmorgendienst met medewerking van het kerkkoor 
‘Con Amore’,
onder leiding van Trijnie de Boer en pianobegeleiding 
van Tieme Slomp.
Zij laten mooie kerstliederen horen en er zal veel samen 
gezongen worden met orgelbegeleiding van mevr. Alie 
Zwikker.

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD VOOR DEZE 
KERSTVIERINGEN



Zwaarbevochte 
overwinning voor KIOS 
De zaalcompetitie is dan eindelijk  begonnen voor de 
KIOS selectie. Voor het 1ste en het 2de stond het uitduel 
tegen AKC uit Almelo op het programma. Dus met de 
gehele selectie op pad. Het 2de speelde een zeer goede 
wedstrijd en was duidelijk de beter.  De einstand was 
hier dan ook 19-32. Een belangrijke en mooie overwin-
ning van 2de van KIOS.
Dan nu over na het vlaggenschip. Het doel voor de 
Ensing equipe dit seizoen is duidelijk. Boven in mee 
draaien in de eerste klasse en strijden voor het kampi-
oenschap. Hiervoor moet meteen een moeilijke horde 
worden genomen, de uitwedstrijd tegen AKC. Een ploeg 
met veel ervaring dus altijd lastig. 
Het 1ste van KIOS begon met de volgende opstelling 
aan de wedstrijd. Aanval: Jurgen, Martijn, Daniek en Iris. 
Verdediging: Rogier, Henk-mart, Janita en Marlissa. He-
laas begon het 1ste niet zoals het 2de dat deed met veel 
doelpunten. Integendeel zelfs, al snel stond het 6-0 voor 
de Almeloërs, Dit kwam door een zeer scherp AKC en 
een wat minder scherp KIOS. De aanvallen waren prima 
alleen de bal wilde er maar niet in. KIOS moest dus in de 
achtervolging. Na 8 minuten vond KIOS dan eindelijke 
de korf. Maar steeds wanneer KIOS scoorde, scoorde AKC 
mee. Het gat bleef in het begin 6 punten, 7-1,8-2,9-3,10-
4. Na een kwartier spelen kon KIOS het gat wat verklei-
nen naar 4 verschil door 2 doelpunten van Janita. 10-6. 
KIOS kwam steeds meer in de wedstrijd, verdedigde 
steeds beter en maakte de kansen af. Hierdoor werd het 
gat verkleind naar 2 en was het  weer een wedstrijd. De 
ploegen zochten de kleedkamer bij een stand van 14-11.
Christiaan Lucas deelde de ploeg mee om door te gaan 
met wat ze aan het doen waren. Hard werken en positief 
blijven, alles was nog mogelijk. En het spel was helemaal 
niet verkeerd alleen de kansen moesten beter worden 
afgerond.  
In de rust kwam Ramon in het veld voor Henk-mart voor 
wat meer rebound kracht.  AKC opende de score na rust, 
weer een verschil van 4. Maar snel was het gat al weer 
2 door doelpunten van Marlissa en Ramon. Dit verschil 
bleef gedurende het begin van de 2de helft. 15-13, 16-14, 

17-15, 18-16. De ploegen waren erg aan elkaar gewaagd 
en het was nog lang niet gespeeld. Na 10 minuten spelen 
in de 2de helft scoorde KIOS 4 maal achter elkaar waar-
door het voor het eerst in de wedstrijd een voorsprong 
pakte, 18-19. Maar AKC reageerde meteen en bracht de 
stand gelijk. 19-19. Met nog 10 minuten op de klok zou 
het dus een spanende wedstrijd blijven. KIOS ging door 
en pakte een verschil van 2 en hield dit een aantal minu-
ten vast. 19-21, 20-22. Hierna maakte AKC de aansluiting 
treffer met nog 5 minuten op de klok. Het bleef span-
nend. Beide ploegen verdedigde goed. Tot dat Ramon 
het gat weer naar 2 bracht met nog 2 minuten te spe-
len. AKC kon geen goede aanvallen opbouwen en KIOS 
gooide de wedstrijd op slot door doelpunten van Martijn 
en Jurgen. Eindstand 21-25.
Een zeer zwaarbevochte overwinning voor de Spek-
braanders, maar een hele belangrijke. Volgende week 
speelt de KIOS selectie thuis. KIOS 2 speelt zondag 1 
december tegen SCO 3, en KIOS 1 speelt die dag tegen 
OKO/Bies 1. 

Doelpuntenmakers: Janita 6 maal, Martijn 5 maal, Rogier 
3 maal, Henk-mart, Marlissa, Ramon, Daniek en Jurgen 
allen 2 maal, Iris 1 maal.

KIOS houdt de punten in 
Ruinerwold
De KIOS selectie speelde afgelopen zondag haar eerste 
thuis wedstrijd. Het 2de van KIOS moest aantreden 
tegen SCO 3. Het 2de begon goed aan de wedstrijd en 
creëerde  een voorsprong, maar kon deze gedurende de 
tweede helft niet vast houden. Waardoor het verloor met 
16-18.
Het vlaggenschip van KIOS moest aantreden tegen OKO/
Bies uit opende. Geen onbekende tegenstander voor 
de Ruinerwolders, omdat ook al op het veld tegen deze 
ploeg werd gespeeld. Toen won KIOS nipt. Dus we moes-
ten dan ook alles behalve onze tegenstander van van-
daag onderschatten om ook deze wedstrijd te winnen. 
De Ensing equipe begon met de volgende opstelling. 
Aanval: Iris, Daniek, Rogier en Martijn. Verdediging:  
Marlissa, Janita, Ramon en Henk-mart. KIOS begon de 
wedstrijd niet scherp, Ronde kansen niet goed af en 
verdedigde slap. Wat resulteerde in een 0-3 voorsprong 
voor de gasten uit opende. Hierdoor nam coach Christi-
aan Lucas meteen een time out om dit aan te kaarten 
bij zijn ploeg. Gelukkig nam de ploeg dit snel op en 

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 



Arend Hester 5.043 pnt 9e prijs
Herman Lugtenberg 4.942 pnt 10e prijs
Albert Jalvingh 4.927 pnt
Henk Zantinge 4.888 pnt
Arjan Koster 4.870 pnt
Louis van ‘t Zand 4.795 pnt
Hans Nijmeijer 4.654 pnt
Roelie Baas 4.621 pnt
Henk Dalmollen 4.618 pnt
Henk Kleene 4.595 pnt
Josien Wagenaar 4.443 pnt
Andre Meijer 4.378 pnt
Arend Nijboer 4.267 pnt
Erwin Flik 4.158 pnt
Joop Timmerman 4.146 pnt
Eppie Meekhof 3.865 pnt
Hennie Hörman 3.863 pnt
Roel Jalvingh 3.753 pnt
Henk Baas 3.749 pnt poedelprijs
Dina Jalvingh 3.110 pnt

Kom je de volgende keer ook? Vrijdag 31 januari.
Aanvang 20.00 uur, inschrijven vanaf 19.30 uur.

herstelde de schade snel, 4-4. In de eerste helft waren de 
ploegen zeer gewaagd aan elkaar en vielen de scores om 
en om aan beide kanten. Dit kwam voornamelijk omdat 
KIOS niet goed genoeg verdedigde. Het grootste gevaar 
aan de kant van OKO/Bies kwam uit de dames en KIOS 
was niet bij machte om dit af te stoppen. Gelukkig was 
het aanvallende spel prima. Beide ploegen zochten de 
kleedkamer op bij een stand van 15-15.
In de rust werd al snel duidelijk gemaakt dat we nog 
dichter bij moesten verdediging om deze pot te willen 
winnen. KIOS kwam na de rust goed uit de kleedkamer 
en maakt meteen een gat van 2 punten. Helaas rea-
geerde OKO/Bies meteen en trok de stand gelijk.  Hierna 
kwam er een fase waarin KIOS oppermachtig was. Het 
zat verdedigend dicht omdat  vooral Marlissa en Iris hun 
tegenstanders geen centimeter meer gaven. Hierdoor 
kon KIOS 7 keer achter elkaar scoren wat resulteerde in 
een tussenstand van 25-17. Met nog 10 minuten op de 
klok, was al snel duidelijk dat de tegenstander hier geen 
antwoord meer op kon geven. En was de wedstrijd zo 
goed als afgelopen. In het slot van de wedstrijd kwam 
Jurgen in het veld voor Rogier en Iris kreeg een pu-
bliekwissel voor haar kwam Annemijn in het veld. Hierna 
werd de wedstrijd uitgespeeld en vielen aan beide 
kante nog een aantal doelpunten. Uit eindelijk floot de 
scheidsrechter af bij een stand van 31-25. 
Vooral door een goede tweede helft van KIOS blijven 
de punten in Ruinerwold. Door dit resultaat en ander 
uitslagen in de poule staat KIOS nu alleen boven aan in 
de eerste klasse. Hopelijk  kan KIOS dit vol houden tot 
en met het einde van het seizoen. Volgende week speelt 
de selectie weer thuis. Het 1ste speel op zaterdag tegen 
de waterpoort uit Sneek . I.v.m. met een concert in de 
sporthal begint deze wedstrijd om 10:45. Het 2de speelt 
op zondag om 15:30 tegen KZ.
Doelpunten: Ramon 6 maal. Rogier, Henk-mart, Daniek, 
Janita allen 4 maal. Iris, Marlissa en Martijn allen 3 maal. 

Uitslag Klaverjassen 
Kios 29 november 2019
Naam totaal
Roelof Essing 5.666 pnt 1e prijs
Korrie Boxum 5.476 pnt 2e prijs
Alice Lugtenberg 5.451 pnt 3e prijs
Koop Hester 5.254 pnt 4e prijs
Roel van der Linde 5.217 pnt 5e prijs
Sarino de Vries 5.162 pnt 6e prijs
Albertje Kloosterman 5.087 pnt 7e prijs
Karin de Jonge 5.086 pnt 8e prijs

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 2e zitting van ronde 2 van de bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 2 december 2019.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 64.50%
2 J & J Scholte Albers 63.00
3 J de Boer & G Wassing 60.50
4 G Lensen & L Tissingh 59.00
5 O Hobma & J Vedder 52.50
6 H Reinders & G Scheper 50.50
7 E Wienen & H Tissingh 45.00
8 L Boerhof & M Brals 42.00
8 R Nijland & J Schuphof 42.00
10 H & P Bennink 41.50
11 P & S Siepel 40.00
12 H & R Kuik 39.50

Lijn B;
1 R Kleene & J de Vries 61.67%
2 I & L vd Molen 55.00
3 J Koops & R Morsink 53.33
3 A Kreulen & J Inberg 53.33
3 A Beltman & R Knippels 53.33
6 D & M Geel 52.50
6 R Hegeman & A Ridderman 52.50
8 M Vedder & H Toet 49.58
9 S Hempen & H Kuijer 48.75
9 J Bennink & L Drost 48.75
11 A Flier & L Stolte 45.83
11 H & H Hauwlo 45.83
13 M Blaauw & K Scheper 40.83
14 S & J Willijns 38.75



Sociaal Oosteinde!
Op zaterdag 30 november werd de social sofa van 
Oosteinde onthuld door wethouder Hilda Mulder. 
Onder de noemer “Heel Oosteinde plakt” is het 
afgelopen half jaar door een groep fanatieke plak-
kers hard gewerkt om het door Chilaine Jonkers 
samengestelde ontwerp in mozaïek te verwerken. 
Het resultaat mag er zijn, maar eigenlijk is de bank 
vooral een belangrijk bijproduct, want het gaat om 
verbinding, nieuwe contacten en gezelligheid. Ook 
dat is gelukt!

Dit alles is mogelijk gemaakt door ondersteuning 
van Gemeente De Wolden via de regeling Initia-
tiefrijk De Wolden. Contactpersoon Rob Feijen van 
buurtteam Noord heeft namens de gemeente actief 
meegedacht met de enthousiaste inwoners. 
Hilda Mulder vertelde in haar verhaal dan ook aan 
het belang dat de gemeente stelt in verbinding in 
het eigen dorp: dit is wat een dorp leefbaar maakt 
en houdt. Er is dan ook door heel veel inwoners van 
Oosteinde op enige wijze een bijdrage geleverd. 
Onder het genot van een perencider en een kopje 
snert werd iedereen bedankt en de plaatsing op het 
kruispunt Dr. Larijweg / Hesselterweg gezamenlijk 
gevierd.

Het door Oosteinde zelf ontworpen en uitgevoerde 
kunstwerk tevens de voltooiing van de Dorpsvisie 
Oosteinde 2010-2020. Komend jaar gaat de Be-
langenvereniging Oosteinde met de inwoners een 
nieuwe visie opstellen om ook het komende decen-
nium verder te werken aan een levendig en brui-
send Oosteinde!

Vrouwen van Nu  
Oosteinde
Eendagsbestuur
Deze avond speelden voor de pauze het accordeon 
duo Eggie en Irjan uit Balkbrug, allemaal herken-
bare liedjes voor iedereen.
Ze begonnen met het bekende kleine cafe aan de 
haven, maar ook klassiekers van Doris Day en Ge-
orge Baker en Elvis Presley werden gespeeld.

Tussendoor werden er gedichten voorgelezen en 
leuke verhaaltjes verteld over vroeger.
En ze hadden verschillende attributen mee, die bv 
vroeger bij de slacht werden gebruikt.

Er werd geeindigd met een gedicht over vriend-
schap, en het lied We’ll meet again van Vera Lynn.

Na de pauze worden de aanwezige dames in zes 
groepjes verdeeld.
En worden de verzamelde foto’s uit de kindertijd 
van de aanwezige dames in verschillende enve-
loppen per tafel bekenen, ze moeten  proberen te 
raden wie het zijn.

De naam van degene die herkend werd moest inge-
vuld worden op een genummerd papier, het geen 
overeen kwam met het nummer achter op de foto.

Dit was een leuke bezigheid wat nog niet meeviel 
om te raden.
Bij sommige foto’s was het snel duidelijk, maar lang 
niet bij allemaal.
Nadat alles bekeken was, werden de foto’s via de 
beamer getoond op een scherm en stonden de 
namen er onder.

Op het eind van de avond werd er nog een mooi 
gedicht voorgelezen.
En rond elf uur, vrij laat dus werd de avond afgeslo-
ten.



Locatie “dorpshuis Buddingehof ”
Inschrijven vanaf 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

KERST KLAVERJASSEN 
& JOKEREN

Inschrijfgeld€ 5,00

27 december 2019



Kraggenburg en 
Ruinerwold komen niet 
tot scoren
Een duel in de subtop: dat was voor Ruinerwold 
alweer een tijdje geleden. Kraggenburg is goed aan 
het seizoen begonnen, mede doordat het dit sei-
zoen enkele goede versterkingen heeft gekregen. 
Op het authentieke sportpark werd om 14.00 uur 
afgetrapt.

In de eerste helft was Kraggenburg de bovenlig-
gende partij. Ruinerwold had geen aanvallers op de 
reservebank zitten, dus des te ongelukkiger was het 
vroege uitvallen van De Graaf en Herskamp. Jes-
per de Wit en Hogenhorst kwamen voor hen in de 
ploeg. Kraggenburg had het betere van het spel en 
kreeg enkele mogelijkheden. Dat laatste gold ook 
voor Ruinerwold. Met name Wagenaar had een kop-
bal van dichtbij een beter vervolg kunnen geven.

In de tweede helft nam Ruinerwold het heft in han-
den. De batterij leek een beetje leeg bij Kraggenburg 
en opbouwend, met name de doeltrappen, was het 
niet altijd even sterk. Ruinerwold verzuimde, on-
danks de ruimte, hele grote kansen te creëren. Het 
was dan ook Kraggenburg met de beste kans van de 
wedstrijd, 5 minuten voor tijd. Kramer schoot de bal 
in de korte hoek, waar hij de goed keepende Knol 
op zijn weg vond. 

De wedstrijd bewees dat een 0-0 wedstrijd lang niet 
altijd saai hoeft te zijn en na 90 minuten was een 
puntendeling wel terecht. Na 11 jaar hield Ruiner-
wold weer eens 4 competitiewedstrijden op rij de 0. 
De sterke verdedigende optredens van met name 
Louwes, Knol en De Wit droegen hier zeker aan bij.  

Zondag speelt Ruinerwold thuis tegen VWC en zal 
het graag 3 punten willen pakken. Tot dan!

Ruinerwold houdt weer 
de nul, maar wint niet

Na het gelijke spel tegen Kraggenburg, speelde 
Ruinerwold vandaag tegen het lager geklasseerde 
VWC. Ruinerwold miste 3 aanvallers, waardoor 
het enigszins improviseren was voor hoofdtrainer 
Benny Vissers. 

Ruinerwold kwam prima uit de startblokken en 
kwam er combinerend een paar keer aardig door-
heen. Tot grote kansen leidde het niet. Na een kwar-
tier begon VWC beter te voetballen en kreeg het en-
kele mogelijkheden. Knol was echter vastberaden 
om voor de vijfde keer op rij de nul te houden, wat 
na 11 jaar een nieuw record zou zijn. Beide ploegen 
legden veel energie in de wedstrijd, maar gescoord 
en echt goed gevoetbald werd er voor de rust niet. 

In de tweede helft waren beide ploegen aardig in 
balans. De Boer kreeg een goede kans, maar zijn 
schot spatte hard uiteen op de goed keepende 
Bron. Ook Loof kreeg een grote mogelijkheid, maar 
hij schoot wild over. Jager kreeg een kwartier voor 
tijd een uitgelezen mogelijkheid om VWC richting 3 
punten te schieten, maar werd op moment suprê-
me overmand door twijfels. Beide ploegen hadden 
de beste intenties, maar het kwam er allemaal ‘net 
niet uit’. Dit laatste gold overigens ook voor een bal 
welke Ruinerwold-grensrechter Van der Heul als 
ingooi beoordeelde.  

In de slotfase was het nog even stormen aan beide 
kanten, maar grote kansen bleven uit. Vissers pro-
beerde nog een Wijster-uit momentje te forceren 
met een invalbeurt van assistent-trainer Van Oost, 
maar het mocht niet baten. Na 93 minuten verbrak 
Ruinerwold het record door 5 keer de nul te hou-
den, maar speelde het ook opnieuw gelijk.

Zondag speelt Ruinerwold in Rutten tegen RKO, dat 
tot dusver de meeste doelpunten tegen kreeg in 
de competitie. Een uitgelezen mogelijkheid om in 
aanvallend opzicht een stempel te drukken. 

               

 
      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 
 
 



Meppeler Mannenkoor 
verzorgt sfeervol 
Kerstconcert in 
Blijdenstein
Het regionaal bekende Meppeler Mannenkoor 
verzorgt zondag 15 december een sfeervol Kerst-
concert in de Bartholomeuskerk op Blijdenstein 
in Ruinerwold. Onder leiding van dirigent Roelof 
Bosma uit Hoogeveen brengt het koor een breed 
kerstrepertoire ten gehore bestaande uit onder 
andere bekende Engelse en Duitse klassieke kerst-
nummers, maar ook prachtige nummers zoals het 
bekende Franse kerstlied Jesus chez les Bretons. 
Daarnaast worden er enkele delen gezongen uit de 
Mis voor de Vrede, in 2000 gecomponeerd door de 
Welshman Karl Jenkins.

Het Meppeler Mannenkoor werd al in 1926 opge-
richt en telt momenteel ruim 35 leden uit Meppel 

Het bestuur en 

de redactie van 

Op ‘t Wold 
wensen u 

prettige 

kerstdagen

en omstreken, waaronder ook uit de gemeente De 
Wolden. Het meerstemmig zingende koor kent een 
breed repertoire van zowel klassieke, religieuze, 
Slavische als moderne werken. De begeleiding van 
het koor op piano en orgel is in handen van Mannes 
Hofsink. Ook zal hij enkele improvisaties ten gehore 
brengen. 
Als solist treedt sopraan Judith Sportel op. Ter 
verhoging van de kerstsfeer worden enkele be-
kende kerstliederen in samenzang uitgevoerd. De 
Bartholomeuskerk aan Blijdenstein 3 in Ruinerwold 
is vanaf 16.15 uur geopend. Het concert begint om 
17.00 uur.

Kaarten voor het Kerstconcert van het Meppeler 
Mannenkoor zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhandel Riemer Barth in Meppel of via secretari-
aat@meppelermannenkoor.nl of op de dag zelf aan 
de entree van de Bartholomeuskerk.



Op Sinterklaasgebied is 
in Ruinerwold van alles 
gebeurd
Zo kwam er eerst een filmpje online waarin te zien 
was dat de pieten al in Ruinerwold waren en ze gin-
gen onderzoeken of wij ook duurzaam zijn.
Het bleek dat wij in Ruinerwold goed op weg zijn 
wat dat betreft!
Zaterdag 16 November was de dag dat dik 250 
kinderen de Sint welkom heetten vanaf Uitgaans-
centrum de Klok om vanaf daar in een hele optocht 
naar Dorpshuis De Buddingehof te lopen.
Na wat praatjes met de kinderen heeft de Sint alle 
mooie knutsels gezien die de kinderen op school 
gemaakt hadden. ‘Prachtig!’ Aldus Sinterklaas.
Na ‘Dag Sinterklaasje’ gezongen te hebben was het 
tijd voor de pietendisco. Zowel de traditionele als 
de hippere liedjes kwamen voorbij.
Zaterdag 23 November had de Sinterklaascommis-
sie (die dit organiseren vanuit Speeltuinvereniging 
de Woldklimmers) een speurtocht georganiseerd 
genaamd ‘Piet is alles kwiet’. De pieten waren al 
druk aan het zoeken in de Vogelbuurt, maar helaas 
zonder resultaat. Gelukkig waren daar ruim 60 en-
thousiaste kinderen die de pieten konden helpen.
Zodra de kinderen alles gevonden hadden moesten 
ze Sinterklaas en zijn hoofdpiet zoeken. De gevonden 
letters vormden samen het woord ‘Duurzaamheid’. 
Eind goed al goed, de kinderen hebben alles terug 
gevonden. 
Nadat de kinderen gezamenlijk de Sint uitgezwaaid 
hadden was ook aan deze geslaagde middag een 
eind gekomen.
Wil je de pietenfilmpjes nog een keer zien? Kijk dan 
op You tube: Lekker ploggen piet.
Houdt de Facebookpagina van de Woldklimmers in 
de gaten want het schijnt dat Sinterklaas nog iets 
wil zeggen tegen de kinderen van Ruinerwold.

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  26-11-2019

Poule A
1 Johnny Ringeling  280 
2 Alfred Vrieling 276       
3 Anne Jan Dunning 271
4 Gert Dunning 267

Poule B
1  Henri Jans 278 
2 Paul de Vries 275 
3 Luuk Nijmeijer   274
4 Gerrit Figeland  272
5 Jan de Vries  250

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  03-12-2019

Poule A
1 Alfred Vrieling 285 
2 Johnny Ringeling 279      
3 Johan Nijboer 277
4 Anne Jan Dunning / Ronald Lankhorst 275
5 Johan Klok 264

Poule B
1  Luuk Nijmeijer   283 
2 Paul de Vries 281 
3 Henri Jans/ Gerrit Figeland 266
4 Leffert Klok 265
5 Jan de Vries  263

Snertwandeling
Houd u van wandelen?
Wilt u actief de kerstdagen afsluiten?
Kom dan op vrijdag 27 december 2019 naar Berg-
huizen.
Hier is een mooie wandeling uit gezet, in en rondom 
Berghuizen.
U kunt starten tussen 11.00 -  13.30 uur, in het 
dorpshuis “de barg ’n” in Berghuizen.
De afstand van de routes zijn ± 6 km en ± 12 km.
De kosten zijn: € 5,00 per persoon. En na de wande-
ling staat er een heerlijke kop snert voor u klaar.





VLINDERMAN 
GINDERMAN Afhankelijk

April 2012. Amper een week op ons nieuwe adres in Overasselt, vies en bezweet van het klussen, even een douche 
nemen. Sta je daar in je uppie, ingezeept en met een hoofd vol shampoo. Kraan open, even lekker afspoelen; Ha ha; 
komt er geen druppel water uit. Een storing noemen ze dat. Een regenton in de tuin, van 210 liter, is best een prettig 
idee. Maar als je ingezeept onder de douche staat heb je daar niet veel aan.

Hoe afhankelijk een mens kan zijn merkten we recentelijk 
nog eens. Nu echter geen verrassing. Keurig had netwerkbe-
heerder LIANDER ons vooraf per brief gewaarschuwd: “Op 
12 november, tussen 9.00 en 13.00 uur, kunt u tijdelijk, van-
wege werkzaamheden, van het elektronetwerk afgesloten 
zijn”. No problem, dachten wij, die dag zijn we immers weg.
Om half elf, koffietijd, zouden we bij onze vrienden zijn. Een 
ritje van ca. 50 minuten. Om half tien stapten we de deur 
uit, keurig op schema dus. Maar dan! De garageroldeur 
reageert niet op de afstandsbediening(!)(?).
Ja natuurlijk, die is ook van de stroom afgesloten. Dat 
waren we dus even vergeten. Waar heb ik de noodsleutel? 
Hoera, gevonden! Met de sleutel komt een cilinder naar 
buiten met daaraan een touwtje naar een ontgrendeling. Te 
hard getrokken; het touwtje breekt. Ik verlies daarbij mijn 
evenwicht en knal keihard achterover op straat. Schrikken! 
Gelukkig niets aan de hand, maar wat nu? Via mijn mobiel 
de installateur in Nederasselt gebeld: Ik kom er direct aan”. 
Mooi, dat zat dus even mee. Een half uur later: klop klop 
op het raam: “Uw deurbel doet het niet”. Nee klopt, er zijn 
hier wel meer dingen die het niet doen. Intussen zet Lies 
koffie; jawel, opgieten met een keteltje heet water dus. Best 

primitief in deze tijd. Het is half elf en de auto staat eindelijk 
buiten. Ik bel maar even met mijn vriend. Een aangeslagen 
stem aan de andere kant: “Jij belt vanwege mijn mailtje? 
Ja ik had je eerst geprobeerd te bellen maar dat lukte niet”. 
Dat kan. Zonder stroom geen email en doet ook de huis-
telefoon het niet. “Waar ben je nu?” Nog thuis. “Thuis? Ik 
dacht dat je voor mijn huisdeur stond. Ik heb daarop een 
briefje geplakt dat het bezoek niet door kan gaan, vannacht 
is namelijk mijn hoogbejaarde schoonmoeder overleden en 
we zijn nu dus op haar adres”. Oei, heftig.
Een dag met verdriet, condoleances en consternaties. 
Maar het manco met de garagedeur had toch ook nog iets 
positiefs, het bespaarde ons een vergeefse rit. Knippe-
rende wekkers en klokken opnieuw instellen, de voorkeuze 
zenders van je radio opnieuw inprogrammeren, ach, daar is 
overheen te komen. Maar je wordt er intussen wel eventjes 
heftig bij bepaald hoe afhankelijk je van de nutsvoorzienin-
gen bent.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Ben jij de FIFA Koning 
van De Wolden?
Young de Wolden organiseert in de kerstvakantie een FIFA 
toernooi voor jongeren vanaf 12 jaar. Er worden vier voor-
rondes gehouden waarbij je je kan plaatsen voor de grote 
finale in Uitgaanscentrum Klok in Ruinerwold! Tijdens de 
finale wordt er gestreden voor een leuke prijs en de titel 
FIFA Koning van de gemeente de Wolden! De voorronden 
en finale vinden plaats op de volgende tijden en locaties:

VOORRONDEN:
Donderdag 2 januari 14:00 Boerhoorn Zuidwolde
Donderdag 2 januari 19:00 Havezate De Wijk
Vrijdag 3 januari 14:00 De Poort Ruinen
Vrijdag 3 januari 19:00 Buddingehof Ruinerwold

FINALE:
Zaterdag 4 januari Uitgaanscentrum Klok Ruinerwold

Er wordt 1 tegen 1 gespeeld. Deelname aan het toernooi kost 
€2,50. Er wordt in poulesysteem gestreden, dus meerdere 
wedstrijden gegarandeerd! Inschrijven doe je door te appen 
naar jongerenwerker Ruben via 06-33703749 of stuur een 
berichtje via Instagram naar Young de Wolden via Instagram.
com/young_de_wolden. Van te voren inschrijven is niet ver-
plicht, maar wel verstandig want er zijn beperkt plaatsen. 

Voor ons onverwachts is overleden de partner 
van onze zus en schoonzus.

Jan Kalter

Wij wensen Stien en verdere families veel sterkte.

Jan en Jennie (beide in herinnering)
Willem en Nies
Henk (in herinnering) en Dinie
Dieks en Froukje (in herinnering)
Rika (in herinnering) en Klaas en Femmie
Marinus (in herinnering) en Roelie
Henny en Andries

Ruinerwold november 2019


