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Volgend nummer 
verschijnt 

4 maart 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 28 februari 12.00 uur

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

Margriet Bolding13
maa r t

Optreden Margriet Bolding bij Museumboerderij De 
Karstenhoeve. In samenwerking met Het Huus van 
de Taol komt op vrijdagavond 13 maart Margriet 
Bolding uit Dwingeloo naar Museumboerderij De 
Karstenhoeve voor een try-out van haar nieuwe 
theatervoorstelling: “Familie te koop”. Margriet, 
geroemd om haar eigenzinnige humor en mooie 
liedjes, snijdt in haar theaterwerk zeer herkenbare 
thema’s aan. Waarom je hele leven aan dezelfde 
familie vastzitten? Verkoop ze en kijk of er mis-
schien wat leukers in de aanbieding is! Aangezien 
het meertmaond streektaolmaond is zal er zo nu en 
dan ook wat “Dreints”te horen zijn. 
Kaarten á € 12.50 zijn te bestellen via info@karsten-
hoeve.nl of telefonisch 0522-481447. 
De voorstelling begint om 20.00 uur. Deel open om 
19.30 uur.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21 
Ruinerwold.

Ledenvergadering 
Tuinkring Ruinerwold
 Op donderdagavond 12 maart aanvang 19.30 hou-
den wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Aanslui-
tend aan onze vergadering zal Heilien Tonckens, 
Groenontwerper, Tuin en Landschapsadviseur en 
voorzitter van stichting Springzaad, een voordracht 
verzorgen over kinderen en de tuin, hoe krijgen we 
onze (klein)kinderen het jaar rond naar buiten. Bij 
de voordracht, aanvang 20.30 in de Buddingehof 
zijn ook niet leden van harte welkom.

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 65 
plussers Samen Gezellig Eten in dorpshuis Buddingehof, 
om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 28 februari a.s.
Eventueel kan vervoer geregeld worden. U kunt zich 
opgeven bij:
Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.

Inleveren snoeihout
Er kan weer snoeihout worden ingeleverd voor het 
paasvuur op 1e paasdag op het land van de fam. 
Huizingh achter museumboerderij De Karsten-
hoeve. Het paasvuur wordt mede mogelijk gemaakt 
door Loonbedrijf Kleis te Ruinerwold. Snoeihout 
kan worden ingeleverd op:
Zaterdag 21 maart van 09.00 uur tot 12.00 uur en 
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 28 maart van 09.00 uur tot 12.00 uur en 
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 11 april  van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 
13.00 uur tot 16.00 uur
Het snoeihout en takken graag in hanteerbare 
stukken aanleveren. Boomstronken en stammen 
zijn niet toegestaan evenals geschilderd hout, rub-
ber, kunststof en chemisch afval. De bijdrage in de 

kosten bedragen € 5,00 voor een kleine aanhang-
wagen en € 10,00 voor een grote aanhangwagen of 
landbouwwagen. Voor info: telefoon 0522-481447 of 
info@karstenhoeve.nl.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜   19 februari Vrouwen van Nu Oosteinde, wereldreis 
op wielen, 20.00 uur de Kolonie

 ➜  19 februari Jokeren, 19.30 uur cafétaria ‘t Wold
 ➜  22 februari Vrij schaatsen leden Ijsclub R’wold, 

16.00 – 18.00 uur Kardinge Groningen
 ➜  23 februari Jubileumconcert Con Amore, 95 jaar 

bestaan, 14.30 uur Kerk Blijdenstein
 ➜  24 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, Culturele 

Commissie, 19.45 uur Uitgaanscentrum 
de Klok

 ➜  24 februari Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 
kantine

 ➜  26 februari VCR HS1 – Steggerda HS2, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  28 februari Klaverjassen KIOS, 20.00 uur  KIOS 
kantine

 ➜  28 februari Winter BBQ, 19.00 uur café de Kastelein
 ➜  28 maart Kidsbeurs voor KIKA, 19.00 – 21.30 uur 

Buddingehof
 ➜  29 februari Toneeluitvoering UDI, 14.00 uur  

café Centraal
 ➜  29 februari Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur  

café Centraal
 ➜  29 februari VCR DS1 – WIJan HendrikKO DS1, 

19.00 uur Sporthal
 ➜  3 maart Klaverjassen, 20.00 uur café de 

Kastelein
 ➜  4 maart VCR HS1 – Sport Vereent HS2, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  4 maart Jokeren, 19.30 cafétaria ‘t Wold
 ➜  5 maart Vrouwen van Nu Ruinerwold, Heite 

Zonderland, 19.45 uur  
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  7 maart VCRDS1 – VCM DS1, 19.00 uur Sporthal
 ➜  7 maart KIOS – Oerterp, 17.00 uur Sporthal
 ➜  7 maart Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur  

café Centraal
 ➜  9 maart Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜  10 maart Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  12 maart Café KWIS, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  13 maart Jubileumweekend 100 jaar KIOS
 ➜  13 maart KIOS Jubileum Pub Quiz, 20.00 uur 

Buddingehof
 ➜  13 maart De Bökkers, café Centraal
 ➜  13 maart Margriet Bolding, 20.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  14 maart Kroeg tot Kroeg loop
 ➜  14 maart Jubileum weekend 100 jaar KIOS,  

09.00 uur Buddingehof
 ➜  14 maart Jubileum/receptie/reünie 100 jaar 

KIOS, 14.00 uur Buddingehof
 ➜  14 maart KIOS feestavond/jubileum 100 jaar, 

19.00 uur Buddingehof
 ➜  15 maart VVRuinerwold – de Blesse, 14.00 uur 

Sportpark

 ➜  17 maart Klaverjassen, 20.00 uur café de 
Kastelein

 ➜  18 maart Vrouwen van Nu Oosteinde, vader Epke 
Zonderland, 20.00 uur de Kolonie

 ➜  18 maart Jokeren, 19.30 uur cafétaria ‘t Wold
 ➜  21 maart 25 jarig bestaan Spotlights, 20.00 uur 

Buddingehof
 ➜  21 maart VCR DS1 – MAZ DS1, 19.00 uur Sporthal
 ➜  22 maart KIOS – ZKC, 15.30 uur sporthal
 ➜  23 maart Start KIOS Paasbroodactie, 19.00 uur 

Ruinerwold/Oosteinde
 ➜  23 maart Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜  27 maart Klaverjassen KIOS, 20.00 uur  

KIOS kantine
 ➜  28 maart Karaoke show met DJ Sporieverdorie, 

21.00 uur café de Kastelein
 ➜  29 maart VVRuinerwold – Donkerbroek, 14.00 

uur Sportpark
 ➜  29 maart Rondje Boerpad, 08.00-17.00 uur
 ➜  31 maart Klaverjassen, 20.00 uur  

orpshuis Berghuizen
 ➜  31 maart Klaverjassen, 20.00 uur café de 

Kastelein
 ➜  1 april VCR HS1 – Sport Vereent HS2, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  4 april VCR DS1 – Reflex DS3, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜  6 april Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

slotavond en prijsuitreiking, kantine
 ➜  7 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

bijeenkomst samen met Oosteinde, 
19.45 uur Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  19 april VVRuinerwold – Zandhuizen, 14.00 uur 
Sportpark

 ➜  21 april Klaverjassen, 20.00 uur  
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  24 april Klaverjassen KIOS, 20.00 uur  
KIOS kantine

 ➜  28 april Klaverjassen, 20.00 uur  
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  10 mei VVRuinerwold – Kragenburg, 14.00 uur 
Sportpark

 ➜  13 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜  23 mei Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  24 mei VVRuinerwold – RKO, 14.00 uur 

Sportpark
 ➜  31 mei Kidsrun, 08.00 – 14.00 uur
 ➜  4 juli Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  25 juli Trekkerslep, 10.00 – 17.00 uur 
 ➜  3-5 augustus Fiets3daagse Ruinerwold 
 ➜  29 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  17 sept Vrouwen van Nu Ruinerwold, Gezond 

ouder worden met voeding, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  26 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Eendagsbestuur, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok



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 23 februari 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. de Vries 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. M. v. Rijswijk
15.30 uur stud N. Dijksterhuis
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. L. de Ronde

Kerkdiensten 1 maart 2020
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. J. Beekhuis
15.30 uur ds. T. Wendt
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten

Ruzie in de familie?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een 
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Hersenstichting 2020
Ook dit jaar hebben we samen weer een mooi be-
drag opgehaald voor de HERSENSTICHTING. En dat 
is 1810.56 euro. Alle collectanten en gevers hartelijk 
dank. Mooi, dat eenieder zich weer heeft ingezet 
voor dit goede doel. Gr. Geesje van den Berg.

Zonnebloem gasten 
genoten van voorstelling
Ongeveer dertig gasten van de Zonnebloem afde-
ling de Wolden bezochten zaterdag de toneelvoor-
stelling van toneelgroep UDI in Veeningen. Door vrij-
willigers werden ze uit alle hoeken van de gemeente 
naar Veeningen gebracht. Daar werd door de spe-
lers van UDI het blijspel “Een paar tinten vrolijker 
graag” opgevoerd. Het stuk speelde zich af in een 
modezaak, waarvan de eigenaresse het nogal hoog 
in haar bol had. Haar secretaresse werd met allerlei 
lastige karweitjes opgezadeld, er waren een paar 
schilders bezig die nog  geen cent betaald hadden 
gekregen waardoor hun vrouwen verhaal kwamen 
halen en er werd een monsieur uit Parijs verwacht 
die de hele kleding collectie zou kopen. Het waren 
de ingrediënten die leidden tot veel komische en 
hilarische taferelen. Het publiek genoot met volle 
teugen van de soms zeer ondeugende en pikante 
situaties. Na afloop van het stuk vond de trekking 
van de verloting plaats, waarna rond kwart over vijf 
de zaal leeg liep en iedereen huiswaarts keerde. 
De volgende activiteiten van de Zonnebloem zijn: 
op 11 maart een soepfeest in Oosteinde en op 9 
april “Op adem komen met muziek”. 

Inzamelingsactie voor 
Douwe Egberts punten 
wederom succesvol
De kerken in De Wolden hebben in december voor 
het tweede jaar meegedaan met de landelijke actie 
van de Voedselbanken en Douwe Egberts. Door het 
hele land werden in december DE-waardepunten 
ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde 
punten om in pakken Aroma Rood en verhoogt dit 
aantal met 15%. Dit betekent dat 400 ingezamelde 
punten al één pak koffie opleveren. Vorig jaar le-
verde deze actie zo’n 130.000 pakken koffie op voor 
voedselbanken in het hele land. De actie in De Wol-
den is boven verwachting verlopen. Er werden maar 
liefst 330.000 punten opgehaald. Dit aantal is goed 
voor 830 pakken koffie. Zo kan de voedselbank hun 
klanten de komende tijd en pak koffie verstrekken. 
Zij zullen daar erg blij mee zijn!
Diaconaal Verband De Wolden bedankt namens de 
kerken in De Wolden iedereen hartelijk die punten 
voor deze actie heeft ingeleverd.  

Tonie Mulder, voorzitter Voedselbank Meppel, neemt 
de in De Wolden ingezamelde DE-punten in ontvangst 
van Henk Vrijhof, voorzitter Diaconaal Verband De 
Wolden. 

Jaarvergadering 
Loopgroep
Woensdag 5 februari hield de Loopgroep Ruiner-
wold haar jaarvergadering. Tijdens deze vergade-
ring wordt het gehele loopjaar besproken. Zoals de 
bijzondere prestaties van diverse leden. Worden 
de sportiefste man en vrouw van het jaar bekend 
gemaakt. Dit jaar werden Willem Soer en Tialda Ot-
ter gekozen als sportiefste leden. De atleten werden 
unaniem benoemd door het bestuur, de trainer Dirk 
Koning en assistent-trainer Peter van t`Rood. Een 
welgemeend en hartelijk applaus was hun toege-
deeld. Na de vergadering was er gastspreker Henk 
de Haan over zijn voetbalverleden met mooie anek-
dotes. Een mooie avond met een mooie  afsluiting.



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.

‘

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN VANAF 55 JAAR

Meer bewegen voor ouderen vanaf 55 jaar via 
Stichting Sport en Beweeg.

iedere dinsdag vanaf 13.00 in de sporthal. 

Aankomende 10 weken in samenwerking met
 fysiotherapie Ruinerwold
 ( valpreventie en training )

Verzekerden bij zilveren kruis kunnen het bedrag terug 
krijgen sinds01-01-2020.



Dorpshuis de 
Buddingehof staat bol 
van de activiteiten
Dat het afgelopen maanden topdrukte was in jullie 
Dorpshuis zal je vast niet zijn ontgaan. Vogelweelde, 
Dogdance, Tomasvear en Pieiternel, de Buurtkamer, 
diverse kaartdagen, vele vergaderingen en 
bijeenkomsten, de groeiende koersballers groep en 
de enthousiaste wereld(volks)dansers zijn zo maar 
een greep uit de vele activiteiten. En dan hebben we 
het nog niet eens over de Ruinerwoldse sporthal. 
Waar afgelopen weken honderden sporters en 
publiek van alle leeftijden voor zeer diverse 
sporten de hal hebben bezocht. En zo fungeert de 
dorpshuis ontmoetingsruimte vaak als een gezellig 
netwerk/nazitplek aan de bar, en zo toveren we 
hem int weekend om tot een fijne sportkantine 
met zitjes voor een lekker kopje koffie of thee. Dat 
waar ook van de snelle snack kaart gretig gebruikt 
gemaakt wordt. Topdrukte is het met de KIOS 
thuiswedstrijden, De korfbalclub die hun 100 jarig 
bestaan een weekend lang gaat vieren in het hele 
gebouw met een zeer gevarieerd programma.            
Ook voor niet leden zekers toegankelijk. Check de 
site van KIOS voor meer informatie. 

Nieuw dit jaar is op Zondagmiddag 1 Maart de leg-
puzzelwedstrijd (16/19uur). Welk team van 4 per-
sonen maakt het eerst een puzzel van 1000 stukjes 
klaar. Geef je nog snel even op en doe gezellig mee! 
Ook leuk om te vermelden is het Vierballen Biljart 
toernooi, waar maar liefst 32 biljarters aan mee 
doen. Op de middagen en avonden van 9,10 en 11 
Maart worden de voorrondes gespeeld. Op 16 en 
17 Maart de kwart en halve finales en op Woens-
dagavond 18 Maart de grote finale! Zekers leuk om 
even te komen kijken. En zo verwelkomen we op 
zaterdagavond 21 Maart zangkoor de Spotlights 
met hun 20 jarige jubileum feest, waar druk voor 
gerepeteerd wordt. En let op, met een gast optre-
den van de fonkelnieuwe Boerenblond. Dat wil je 
niet missen.
Ook voor de kinderen is er volop vertier, zo hadden 
we onlangs in Jeugdsoos de Miete maar liefst 62 
kinderen die meededen aan de Spooktocht. Check 
hun facebook voor alle toffe komende activiteiten.  
En natuurlijk hebben we in de vakantie weer het 
mega springkussenfestijn op 18 en 19 Februari. Een 
sporthal vol survivalbanen en springkussens! Over-

Van Pesach naar Pasen
Woensdagochtend 4 maart 2020 wordt er in vereni-
gingsgebouw ‘De Venehof’, Kerklaan 18 in Koekange 
weer een interkerkelijke koffieochtend gehouden, 
waarvoor je hierbij van harte wordt uitgenodigd!
Marijke van Dijk komt spreken over:
VAN PESACH NAAR PASEN
Marijke zal in haar lezing aandacht geven aan hoe 
het Oude Testament verteld over het feest van 
Pesach en wat de verschillen en overeenkomsten 
zijn met het in het Nieuwe Testament beschreven 
Pasen, zoals de christenen het vieren.
Tevens zal ze stil staan bij de vraag wat Jezus’ kruis-
dood met Pesach te maken heeft, waarbij ze ook 
aandacht zal geven aan het thema vergeving.
Zo mogen we onderweg naar Pasen bemoedigd 
worden door Gods genadevolle bevrijding door zijn 
zoon Jezus Christus. 
Ook zullen we weer samen God groot maken met 
onze liederen. Hendrik Snel zal ons hierbij begelei-
den.
Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur 
sluiten we de ochtend af.
We hopen je te ontmoeten!
Werkgroep Koffieochtenden Ruinerwold-Koekange
Jolanda Tempelman

dag voor het basis onderwijs, en op de dinsdag-
avond organiseren we voor teams vanaf 16 jaar m/v 
een echte stormbaan battle! Geef je op als team van 
4 personen, wie is het snelst op de vele banen? 
Mocht je nog opzoek zijn naar een eigen flexibele 
werkruimte? Aan de voorkant van het dorpshuis 
is nog een fijne werkplek beschikbaar met eigen 
ingang en toilet/keukentje. Ook hebben we zaal 2 
voorzien van een nieuw geluiddempende systeem-
plafond, weg is de vervelende galm. Een perfecte 
ruimte om met groepen tot 50 personen te verga-
deren of een (verjaardags) feestje in te geven. Meer 
informatie is te vinden op Facebook of Instagram 
of op de site van Dorpshuis Buddingehof. Of wat 
natuurlijk altijd kan is even binnenlopen, we zijn er 
alle dagen.( 9-12/13-17/19-23uur) Tenzij anders ver-
meld mbt grotere activiteiten. Wees welkom in jullie 
dorpshuis, laten we welzijn. www.buddingehof.nl 
mfc.buddingehof@gmail.com tel: 0522-481340 / 
mob: 06-23244866



Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.D
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De kruiswoorden
Het is een oude eerbiedwaardige traditie om in 
de weken voorafgaand aan Pasen stil te staan bij 
de laatste woorden van Jezus, uitgesproken als 
gekruisigde. Wie de teksten over de kruisiging in 
de 4 evangeliën leest, die merkt grote onderlinge 
verschillen. Elke evangelist legt een eigen accent. In 
ieder evangelie spreekt Jezus andere woorden aan 
het kruis. Door ze samen te voegen komen we tot 
het getal van de volheid: zeven.
De kruiswoorden zijn beladen woorden, die elk in 
hun beknoptheid een bijzonder lading en inhoud 
laten horen. Iedere evangelist wil in de eigen keuze 
van deze laatste woorden, iets van het eigene van 
dat evangelie laten horen. Samen beschrijven ze 
hoe Jezus heeft geleefd en hoe hij gestorven is als 
een ‘man van smarten’ die tot op het laatst Gods 
nabijheid zocht en vond in het Woord van God, zelfs 
in de diepste verlatenheid. Dat leven van zoeken en 
vinden, zoeken en (door God) gevonden worden; 
dat leven heeft hij volbracht. We hopen van harte 
dat de kruiswoorden in die zin ook voor ons troost-
rijke woorden mogen zijn. En dat we in deze vespers 
al iets van de draagkracht van het lijden en sterven 
van Jezus Christus op het spoor kunnen komen. Om 
uiteindelijk Pasen te kunnen vieren.

Opzet van de vespers in de 40-dagentijd; aanvang 
telkens 19.00 uur.
1 maart  locatie Protestantse gemeente Koekan-

ge, voorganger ds Henriëtte de Graaf.  
tekst  Lucas 23: 34 “Vader, vergeef hun, 
want ze weten niet wat zij doen”

8 maart  locatie: Gereformeerde Kerk R’wold-
Koekange te Berghuizen, 
Voorganger ds Jan Muis  
tekst Johannes 19: 26,27 ‘Dat is uw 
zoon.’ ‘Dat is je moeder.’

15 maart  locatie: Hervormde gemeente Blijdens-
tein, 
Voorganger ds Marianne Gaastra. 
Tekst Lucas 23: 43 ‘Ik verzeker je: nog 
vandaag zul je met mij in het paradijs 
zijn.’

 22 maart  locatie: Hervormde Kapel te Ruinerwold 
Voorganger ds Krijn de Graaf 
Tekst Matth 27: 46 ‘Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten?’

Start verkoop KIOS 
Jubileum verloting
In het kader van het jubileum van KIOS 100 jaar or-
ganiseert korfbalvereniging KIOS een jubileum ver-
loting ter dekking van de kosten van deze jubileum-
viering. Met dank aan een groot aantal sponsoren/
vrienden van KIOS is een fantastisch prijzenpakket 
beschikbaar, zo stelt Ensing Schilderwerken/Vast-
goed Onderhoud een bon van EUR 750 ter beschik-
king als hoofdprijs. Daarnaast zijn onder andere een 
minuut gratis winkelen te winnen bij COOP Koetsier, 
een hardhouten tuinbank van Timmerman Sierbe-
strating, een VIP arrangement voor 2 personen bij 
FC Emmen (beschikbaar gesteld door Vriend Sport 
en Fashion te Meppel) en vier x een ballonvaart, 
die zijn aangeboden door Toyota van der Linde te 
Meppel. Naast al deze mooie prijzen zijn er nog vele 
andere prijzen te winnen. 
De loten kosten € 2,50 per stuk of 5 voor € 10,00. Je 
krijgt dan namelijk een bonuslot. De leden van KIOS 
gaan op pad om deze loten te verkopen, maar wil 
je sowieso loten kopen en daarmee KIOS steunen, 
stuur dan een mail naar kiosruinerwold@gmail.
com met je contactgegevens, dan zal er zo spoedig 
mogelijk contact worden opgenomen. 

 29 maart  locatie: Gereformeerde Kerk Vrijge-
maakt te Koekange 
Voorganger..?  Tekst Johannes 19: 28 “Ik 
heb dorst.”

 5 april  locatie: Protestantse gemeente IJhorst-
De Wijk 
Voorganger ds Geertsma 
Tekst Johannes 19: 30 “Het is vol-
bracht.”

Spotlights zingt 25 jaar 
Dit jubileum wordt gevierd op zaterdag 21 maart 
2020 met een gevarieerd muzikaal op treden.
Het programma bestaat uit Nederlands- en Engels-
talige liederen en het merendeel van het  muzikale 
programma wordt vier- of meer stemmig gezongen.



Bridge
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 2 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 3 februari 
2020.

Lijn A
1 J de Boer & G Wassing 61.00%
2 H Tissingh & W Niemer 60.00
2 E v’t Rood & E Wienen 60.00
4 L Krapels & J Mansier 59.00
5 O Hobma & J Vedder 53.50
5 G Lensen & L Tissingh 53.50
7  R Nijland & J Schuphof 51.00
8  H & P Bennink 49.50
9 M Brals & R v Ommen 47.00
10  J & J Scholte Albers 40.50
11 H Reinders & G Scheper 36.50
12 H & R Kuik 28.50

Lijn B
1 M Blaauw & K Scheper 62.50%
2 D & M Geel 61.43
3 J Bennink & L Drost 60.36

Het thema van deze avond is: 
DIVERSITY
Want, we zijn allemaal verschillend maar toch zo 
gelijk en ieder beleeft muziek op zijn/haar manier 
en heeft er zijn/haar eigen gevoel en herinneringen 
bij.
Wij als koor proberen iedereen met onze verschil-
lende muziekstukken te bereiken, vandaar het 
thema DIVERSITY oftewel DIVERSITEIT.
Ook zetten we onze jubilarissen in het zonnetje. Er 
zijn 7 leden die al 25 jaar meezingen en 2 leden die 
12 ½ jaar meezingen.
Onze feestavond wordt aangevuld met het optre-
den van de cabaretgroep BOERENBLOND 
uit Ruinerwold. Wie kent ze niet? Wat zullen ze ons 
brengen?
Al met al wordt het een muzikale en fijne avond. We 
hopen dat u gaat genieten van de muziek en met 
een glimlach en een goed gevoel naar huis zal gaan!
Locatie : Dorpshuis Buddingehof
   Dijkhuizen 66
   7961 AM Ruinerwold
Entree :  10 Euro ( incl.kop koffie/thee en plakje 

cake)

4 A Flier & L Stolte 58.57
5 T ten Heuvel & A Kreulen 56.07
6 R Kleene & J de Vries 52.86
7 I & L vd Molen 51.43
8 R Hegeman & A Ridderman 47.86
9 H & H Hauwlo 46.79
10 J Klomp & L Veen 46.07
11 R Knippels & A Beltman 45.36
12 J Koops & R Morsink 45.00
13 A & J Pinxterhuis 44.64
14 M Vedder & H Toet 41.79
14 J Inberg & J ter Heide 41.79
16 S Hempen & H Kuijer 37.50

Eindstand ronde 2

Lijn A
1 L Krapels & J Mansier 56.95% gem.
2 O Hobma & J Vedder 56.78
3 H Tissingh & W Niemer 56.54
4 J de Boer & G Wassing 54.70
5 E v’t Rood & E Wienen 51.53
6 J & J Scholte Albers 51.13
7 R Nijland & J Schuphof 50.80
8 G Lensen & L Tissingh 50.17
9 R v Ommen & M Velthuys 50.10
10 H & P Bennink 49.42
11 H Reinders & G Scheper 44.65
12 L Boerhof & M Brals 43.85
13 H & R Kuik 38.10
De nr’s 11, 12 en 13 gaan naar lijn B.

Lijn B
1 R Knippels & A Beltman 56.19 % gem.
2 T ten Heuvel & A Kreulen 55.33
3 I & L vd Molen 51.92
4 M Blaauw & K Scheper 51.71
5 R Kleene & J de Vries 51.41
6 D & M Geel 50.91
7 J Koops & R Morsink 50.69
8 J Bennink & L Drost 50.34
9 R Hegeman & A Ridderman 49.95
10 S Hempen & H Kuijer 49.70
11 A Flier & L Stolte 49.67
12 J Inberg & K Tissingh 47.86
13 M Vedder & H Toet 44.76
14 H & H Hauwlo 43.94
15 S & J Willijns 42.71
16 J Klomp & L Veen 36.21
De nr’s 1, 2 en 3 gaan naar lijn A.



1. Wat doet je bedrijf precies?
De Kuuz’n bestaat uit een sportmasseur en een 
medisch pedicure.

2. Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
We zijn allebei al enige jaren bezig. Maar op deze 
locatie zitten we nu 2 jaar. 

3. Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en 
wat is jouw functie? 

We werken er in principe met z’n tweeën. We heb-
ben nu wel een uitbreiding van Ineke Joesten, po-
dotherapeut voor het screenen van de diabetische 
voet.

4. Vertel eens iets over jezelf. 
We proberen elke week 2 keer te sporten. En verder 
houden we van cabaret, lezen en lekker eten.

5. Wat vind je het leukste aan je werk? 
Ik (Marjan) vind het contact met de mensen toch 
wel het leukste. En het volgen van alle nieuwe ont-
wikkelingen op het gebied van de voeten. Er komen 
steeds nieuwe technieken en materialen die het 
werk boeiend houden.
Ik (Sandra) vind het leuk dat de mensen na een 
soms iets gevoelige behandeling beter in hun vel 
zitten. Er wordt niet alleen gekeken naar die ene 
pijnlijke plek maar naar het hele lichaam. Vaak 
komt de pijn namelijk ook voort uit een heel ander 
gebied dan de pijn.

6. Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
We zijn allebei heel goed in het uitstellen van de 
administratieve werkzaamheden.

geeft de pen door aan:
Bedrijf: De Kuuz’n
Naam: Marjan Boer  (medisch pedicure), Sandra Vellinga (sportmasseur)

7. Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 

We zijn net lid geworden. Dus we kunnen er verder 
nog niet zo veel over zeggen. Wel hebben we al veel 
positieve verhalen gehoord.

8. Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Het dorp Ruinerwold is een leuk dorp met vele 
activiteiten, waar we nu veel van horen en zien aan 
de kuuz’n.

9. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
We hopen nog vele jaren met plezier hier te mogen 
werken op deze mooie locatie. Door de informele 
sfeer hopen we dat iedereen zich hier prettig voelt.

10. Heb je nog een leuke anekdote? 
We vonden het erg lastig om een naam te beden-
ken voor onze praktijk. Toen waren we op bezoek 
bij Mevr. Moret (eigenaresse van het pand) en zei ze 
“Doe toch niet zo moeilijk. Gewoon De Kuuz’n, dat 
begrijpt toch iedere Ruinerwolder.” Dus dat is het 
inderdaad geworden.



Taxatiemiddag bij 
museumboerderij De 
Karstenhoeve
Op zaterdag 7 maart 2020 van 13.00 uur tot 16.00 
uur is er een taxatiemiddag van antiek en curiosa in 
museumboerderij De Karstenhoeve. 

Heeft u nog (oude) voorwerpen liggen dan is er deze 
middag gelegenheid om het te laten taxeren. Taxa-
teur dhr. Enno de Boer uit De Wijk is in De Karsten-
hoeve aanwezig om de waarde van de goederen 
vast te stellen en er wat over te vertellen. Aanmel-
den is niet nodig en de taxatie is gratis. U kunt deze 
goederen ook inbrengen voor de antiek- en curio-
saveiling op 4 april. Het is uiteraard ook mogelijk 
rechtstreeks goederen voor de veiling aan te bieden 
via onderstaand telefoonnummer.

Voor info: telefoon 0522-481447 of  
info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21 Ruinerwold.

KIOS blijft in de 
achtervolging
Door de storm Ciara moest het vlaggenschip onder 
winderige omstandigheden aantreden tegen OKO/
Bies uit en in Opende. KIOS speelde al 2 keer eerder 
tegen deze ploeg en had het 2 keer erg lastig. Om de 
2 punten mee te nemen naar Ruinerwold, moest er 
dus hard gewerkt worden.

De Ensing equipe startte in de volgende opstelling. 
Aanval: Ramon, Henk-mart, Sandra en Daniek. Ver-
dediging: Rogier, Martijn, Marlissa en Janita. KIOS 
opende de score uit een strafworp, maar meteen 
kwam het antwoord van OKO/Bies ook uit een 
strafworp. Dit waren al de voortekenen dat de bal 
vaak op de 2,5 meter werd gelegd door de arbiter in 
dienst. Hierna kon KIOS het eerste gat van 2 slaan. 
Dit gat stond een tijd op het score bord. Tot dat 
OKO/Bies weer langs zij kwam. Het eerste aanvals-
vak van KIOS had moeite op de juiste kansen te cre-
eren en te herhalen. Hierdoor kwam er meer druk 
op de verdediging die helaas toch het verschil van 

2 niet kon behouden. 6-6.  Hierna nam zelfs OKO/
Bies het initiatief. Gelukkig kon KIOS snel reageren 
en scoorde 4 maal op rij. 7-10. Richting het einde 
van de eerste helft kon KIOS dit gat zelfs uitbreiden 
waardoor de eerste helft eindigde bij een stand 
van 9-14. Geen verkeerde helft van KIOS, maar het 
moest wel beter en vooral slimmer verdedigen. De 
tegenstander scoorde voornamelijk uit standaard 
situatie, dit moest de 2de helft  beter. 

KIOS begon de 2de helft hetzelfde als de eerste 
helft, met een benutte strafworp. 6 verschil. KIOS 
had hierna de wedstrijd goed onder controle. Het 
gat bleef steeds schommelen tussen de 4 en 6 
punten. Het leek er zelfs al een beetje op of OKO/
Bies al had opgegeven. Maar juist wanneer het gat 
het op zijn grootst was 12-20, begon KIOS minder te 
draaien en OKO/Bies beter. Zo werd het gat steeds 
kleiner en kleiner. 15-21 naar 19-23. Op dit moment 
was Frank Wagter in het veld gekomen voor Henk-
mart voor meer rebound kracht en kwam Julie 
Dingstee er voor Sandra aanvallend in voor meer 
aanvals dreiging. Dit resulteerde erin dat het 1ste 
aanvalsvak meer kon herhalen. Gelukkig rechte 
KIOS op tijd weer de rug. Wat resulteerde in een 
tussen stand van 20-26. Door het verschil kon coach 
Christian Lucas ook de andere reserves inbrengen. 
Ernst Kuik, Patrick Roelevink en Annemijn van der 
Wal mochten de wedstrijd uitspelen, zij kwamen in 
het veld voor Ramon, Frank en Sandra. Eindstand 
was uiteindelijk 21-28. Een belangrijke overwinning 
voor KIOS, die hierdoor de druk bij de concurren-
ten Wez handich en ZKC legt. Deze concurrenten 
stonden vandaag ook tegen elkaar, maar door een 
kapotte schotklok is deze wedstrijd niet gespeeld. 

Volgende week speelt KIOS tegen Udiros in Nieuwe-
horne. Wederom moet KIOS deze wedstrijd winnen 
op de druk erop te houden. Het zal niet makkelijk 
zijn want thuis verloor KIOS van Udiros. 
Doelpuntenmakers: Ramon, Rogier en Janita 6 
maal, Daniek 4 maal, Marlissa 3 maal, Henk 2 maal 
en Julie 1 maal. 



Rederijkerskamer UDI 
speelt Pension van 
lichte zeden
Zin in een avondje lachen, gieren en brullen? Kom 
dan naar één van de voorjaarsvoorstellingen van 
rederijkerskamer UDI! Op zaterdag 29 februari en 
7 maart zijn alle toneelliefhebbers om 20.00 uur 
van harte welkom bij café Centraal in Ruinerwold. 
De middagvoorstelling wordt zaterdag 29 februari 
opgevoerd om 14.00 uur. 

De rederijkerskamer speelt ‘Pension van lichte 
zeden’, een klucht in drie bedrijven geschreven door 
Carl Slotboom. Niesje Oetsen is regisseur en Janny 
Timmerman souffleur. Iedere dinsdag- en donder-
dagavond wordt er weer druk gerepeteerd. Eén ding 
is zeker de klucht werkt ook bij de spelers behoorlijk 
op de lachspieren. Niesje: “Pension van lichte zeden 
is een stuk met verschillende typetjes en vol verwar-
ring, maar ook verrassende wendingen.” 
Dit jaar heeft de rederijkerskamer een jonge debu-
tant op de bühne. Imre Gol komt UDI versterken. 
“Daar zijn we maar wat blij mee. We kunnen altijd 
jonge spelers gebruiken”, laat de regisseur weten.

Pension van lichte zeden
Als vrienden van Cor en Betty plotseling verhinderd 
zijn om op het huis te passen, waarvan de bewo-
ners op vakantie zijn, besluiten Cor en Betty dit dan 
maar te doen. Als er opeens een vreemde dame 
met haar zoon in de kamer staat, die beweren dat 
ze hebben gereserveerd, wil Betty hier het fijne van 
weten en belt haar vriendin. Zij vertelt dat het huis 
een vegetarisch pension is en een centrum voor 
spirituele levenshouding. Om geen problemen te 
veroorzaken, besluiten Cor en Betty niets tegen de 
gasten te zeggen en te doen alsof zij de bewoners 
zijn. De problemen beginnen pas goed als er ook 
gemasseerd en gemagnetiseerd moet worden.

Kaartverkoop
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn verkrijg-
baar bij kapsalon Van den Berg en café Centraal. Le-
den betalen €5,00 en niet-leden €7,50. De voorver-
koop geldt niet voor de middagvoorstelling. Deze 
kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen tijdens de verloting. Geluid 
en verlichting wordt verzorgd door Bart Kiers. De 

muziek is op 29 februari in handen van JH Producti-
ons en 7 maart door ER-geluidverhuur. 

75 jaar vrijheid
In het kader van 75 jaar vrijheid hebben de Stichting 
Zomerfeest Ruinerwold en de Stichting Historie van 
Ruinerwold de krachten gebundeld, we zijn bezig 
met het organiseren van een aantal activiteiten 
vóór en op 5 mei 2020.
Zo zijn we onder meer van plan een tentoonstelling 
op te zetten met allerlei attributen, foto’s, teksten 
etc. die betrekking hebben op de periode 1940 – ‘45. 
En uiteraard zijn we op zoek naar extra zaken die we 
daar kunnen exposeren.
Wie heeft er interessant materiaal wat daar ten-
toongesteld zou kunnen worden. Kijk anders eens 
even rond op zolder, vaak ligt daar nog wel het een 
en ander. 
Als u iets heeft voor ons dan kunt u het komen bren-
gen op het archief van de Stichting Historie, Dijkhui-
zen 66 (ingang bibliotheek), op woensdagochtend 
tussen 9 en 12 uur.
Ook kunt u even contact zoeken met
Frans Bork, Dijkhuizen 73, tel 06 - 51 26 89 88, of met
Albert Boverhof, Burg. Brouwerstraat 26, tel. 0522 – 
48 2082
N.B. bonkaarten, persoonsbewijzen en krantenar-
tikelen uit die periode, daarin zijn we al ruim voor-
zien.
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  KORFBAL IS EEN TEAMSPORT 
  IS REKENING HOUDEN MET ELKAAR 
  ONZE LEDEN HEBBEN PLEZIER 
  SPORTIVITEIT STAAT VOOROP! 
 



name per persoon: € 1,-, te voldoen bij de ingang. 
Aantal personen per team: minimaal 4, maximaal 
6. Geen team? Geen nood. Er is plaats voor 54 
personen en we formeren tussen 19.30-20.00 uur 
nog teams als er nog plek is. Dus doe 28 februari in 
Berghuizen mee aan deze leuke quiz met verras-
sende vragen over van alles. Wil je zeker zijn van een 
plekje?  
Teams kunnen zich voor de Schrikkelquiz opgeven bij 
de organisatie per email: shsteendam@gmail.com

KIOS Pubquiz
Op vrijdag 13 maart organiseert de acitviteitencom-
missie van korfbalvereniging KIOS weer de jaarlijkse 
KIOS Pubquiz. Dit jaar zal dit echter in het teken van 
het jubileum van KIOS 100 jaar zijn en staat inschrij-
ving ook open voor teams van andere verenigingen 
uit Ruinerwold. Aanmelden kan door het sturen van 
een mail naar gwenvandebelt@hotmail.com voor 1 
maart. Vermeld wel je teamnaam en de namen van 
de deelnemers. Deelname in volgorde van aanmel-
ding, vol=vol. 

Aanvang is 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en de lo-
catie dit jaar is Dorpshuis Buddingehof, wat het hele 
weekeinde voor KIOS de feestlocatie zal zijn voor 
deze jubileumviering.   

www.ruinerwold.info

Concert vrouwenkoor 
Chacota
Op zondag 8 maart is er een concert van vrouwen-
koor Chacota in de Kerk in Blijdenstein. Het koor 
staat onder leiding van dirigent Ceciel van der Zee. 
Het concert omvat muziek uit landen ten oosten 
van Europa. Daar zit volksmuziek bij begeleid door 
een klein Balkan orkest, maar ook klassieke muziek 
van Dvorák met als hoogtepunt de six choruses 
van Rachmaninov begeleid door piano. Dat laatste 
werk is het neusje van de zalm wat betreft vrouwen-
koormuziek. Het zijn zes prachtige tweestemmige 
liederen waarin de natuur, het land en het leven zelf 
bezongen worden. Deze werken hebben een enor-
me dynamiek. Aanvang 15.00 uur. Kaartjes €10,00 
(incl. hapje & drankje) zijn te koop via:  
Marieke Gerritsen 06-20558315.

Bökkers speelt bij Centraal
Bökkers speelt op vrijdag 13 maart wederom bij 
café Centraal in Ruinerwold. De onvermoeibare Sal-
landse rockband Bökkers trakteert zijn bezoekers 
in 2020 op een frisse piep in de oren. Waar andere 
bands alleen hun bleke, mensenschuwe gezichten 
laten zien tijdens hun jaarlijkse ZiggoDome-avond-
je, komt Bökkers gewoon dampend feestvieren bij 
jou in het dorp. Overal worden nummers als Annie 
uut de Bochte, Jezus en Baat Het Niet Dan Schaadt 
Het Niet luidkeels meegezongen.
Nadat de ballad Kold Bloed vorig jaar veelvuldig 
op de radio te horen was, zet de band in 2020 alle 
versterkers weer op 11 voor een ongekend rock n 
rollfeest. 

Statiegeld actie COOP 
voor speelplaats 
Buitenhof
Heeft u al gezien dat er al verscheidene speeltoe-
stellen geplaatst zijn op de speelplaats aan de 
Buitenhof (Ruinerwold Zuid)? 
Er ligt een prachtig plan wat al deels gefinancieerd 
is, maar om de speeltuin compleet te maken is er 
nog meer geld nodig.

Wilt u ons een handje helpen door uw statiegeld bij 
COOP Koetsier Ruinerwold te doneren?
Door de COOP wordt de opbrengst verdubbeld!
De actie loopt t/m 31 maart.

Namens de kinderen uit Ruinerwold alvast bedankt!

Schrikkelquiz: 
pubquiz in Berghuizen 
28 februari a.s.
Na de twee succesvolle Pubquiz edities in dorpshuis 
‘de Barg’n’ is de organisatie volop in touw met de 
“Schrikkelquiz”. Op de avond voor Schrikkeldag, 
aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur. Deel-



Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Winter BBQ
Samen met Jagermeister

leuke Jagermeister cadeaus!
15,- p.p. excl. consumptie

Vrijdag 28 feb:

Met opgave vooraf

OOK ADVERTEREN IN 

OP ‘T WOLD
KIJK OP 

WWW.OPTWOLD.NL
VOOR DE KOSTEN EN DE JUISTE FORMATEN



Speelavonden elke woensdag van 20.15 tot 22.30 uur

Sporthal Buddingehof, Dijkhuizen 66,  Ruinerwold

Badmintonclub  Ruinerwold
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