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kampioenschap Bull-riding. Wat is Bull-riding? Bull-
riding is het zo lang mogelijk blijven zitten op een 
mechanische stier. Het begint eerst rustig maar de 
‘stier’ gaat steeds meer bokken totdat zijn ‘berijder/
ster’ er af ligt. Wie het langst blijft zitten is kampi-
oen. Er zijn mooie prijzen te winnen. Vanzelfspre-
kend is er niet alleen maar Bullriding maar is het 
ook de bedoeling om een veiling te organiseren en 
een pubquiz. Ook gaat piratenzender ‘kelder FM’ life 
vanaf de locatie uitzenden.

Met deze activiteiten is het de bedoeling om geld in 
te zamelen voor nieuw materiaal en onderhoud 
Verschillende sponsoren hebben hun medewerking 
al toegezegd.

De Ruinerwoldse kampioenschappen Bull-riding 
worden georganiseerd op zaterdag 11 april vanaf 
15.00 uur en eindigen om 23.00 uur. Meer info bin-
nenkort op de Facebookpagina van de Woldruiters. 
Of stuur een app naar 06-49092681 / 06-30205125

Volgend nummer 
verschijnt 

18 maart 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 13 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Aanbod tweedehands baby- en 
kinderkleding en speelgoed in 
Buddingehof Ruinerwold
De gratis toegankelijke Kidsbeurs vindt plaats op 
zaterdag 28 maart 2020 van 19.00 tot 21.30 uur. 
Iedereen is welkom om voor een mooie prijs twee-
dehands baby- en kinderspullen in huis te halen. 
De organisatie heeft als doel om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor Stichting KinderenKankervrij 
(Kika). De Kidsbeurs is daarom zo opgezet dat er 
ruim aandacht is voor Kika. Het wordt iedereen 
gemakkelijk gemaakt om te doneren in de speciale 
collectebussen of via de loterij met spectaculaire 
prijzen. Dorpshuis Buddingehof doneert per con-
sumptie ook een deel aan Kika.

Tijdens deze zevende editie staan in de sporthal 
Buddingehof vijftig ruim opgezette kramen. Het 
aanbod van de standhouders is zeer divers en er 
wordt met de kleding rekening gehouden met het 
aankomende voorjaarsseizoen. Op de Facebookpa-
gina ‘Kidsbeurs voor Kika in Ruinerwold’ staat meer 
informatie over de Kidsbeurs. Ook staan er foto’s en 
video’s van voorgaande edities om alvast online wat 
sfeer te proeven. De Kidsbeurs is de perfecte gele-
genheid om gezellig samen te shoppen en achteraf 
iets te drinken, allemaal voor het goede doel!

Bull-riding
Open Ruinerwoldse kampioenschap 
Bull-riding in de manege van de 
Woldruiters aan het Dijkhuizen
Paardensportvereniging ‘De Woldruiters’ is begon-
nen met de organisatie van het Open Ruinerwoldse 

Beste mensen,
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele felicitaties, kaartjes en attenties die ik mocht 
ontvangen voor mijn 91 ste verjaardag van woens-
dag 19 februari jl.

Met vriendelijke groet, Hennie van Dijk-Schaapman



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 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,Gerda 

Marsman, 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
 ➜ 7 maart Taxatiemiddag 13.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 8 maart Concert Chacota, 15.00 uur Kerk 

Blijdenstein
 ➜ 9 maart Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜ 9-11 maart 4 ballen Biljart Toernooi, Buddingehof
 ➜ 10 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 11 maart VCR HS1 – Steggerda HS2, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 12 maart Café KWIS, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 12 maart Ledenver.Tuinkring,19.30 uur voor 

leden, 20.30 uur voor leden en niet 
leden.m.m..v. Heilien Tonckens, 
Buddingehof

 ➜ 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 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
 ➜ 16 maart Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 16-18 maart 4 ballen Biljart Toernooi, Buddingehof
 ➜ 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
 ➜ 21 maart Inleveren snoeihout, 09.00 – 12.00 uur en 

13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 21 maart Kroeg tot Kroeg loop, 16.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 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

 ➜ 25 maart Modeshow “de Smederije”, 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 27 maart Klaverjassen KIOS, 20.00 uur KIOS 
kantine

 ➜ 28 maart Karaoke show met DJ Sporieverdorie, 
21.00 uur café de Kastelein

 ➜ 28 maart Inleveren snoeihout, 09.00 – 12.00 uur en 
13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 28 maart Kidsbeurs voor KIKA, 19.00 – 21.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 29 maart VVRuinerwold – Donkerbroek, 14.00 uur 
Sportpark

 ➜ 29 maart Rondje Boerpad, 08.00-17.00 uur
 ➜ 30 maart Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 31 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 31 maart Klaverjassen, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 1 april VCR HS1 – Sport Vereent HS2, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 3 april Bezichtiging goederen veiling,  

18.00 – 20.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 4 april Bezichtiging goederen veiling,  

10.00 – 12.30 uur Karstenhoeve
 ➜ 4 april Antiek en Curiosa veiling, 13.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 4 april VCR DS1 – Reflex DS3, 19.00 uur Sporthal
 ➜ 4 april Middag Klaverjassen, 13.00 uur café de 

Kastelein
 ➜ 4 april Springwedstrijd pony’s BB t/m ZZ , 

09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜ 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

 ➜ 11 april Inleveren snoeihout, 09.00 – 12.00 uur en 
13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 11 april Ruinerwolds kampioenschap Bullriding, 
15.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 17 april Rock’n Roll avond m.m.v. The Spuny 
Boys, 21.00 uur café de Kastelein

 ➜ 18 april Voorjaarsconcert Sempre Sereno, 
m.m.v. accordeonver. Musetta, 20.00 uur 
Sporthal

 ➜ 18 april Clubdag Woldruiters, manege 
Ruinerwold

 ➜ 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

 ➜ 1 mei Bixie pony’s, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜ 2 mei Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2,  
09.00 uur Manege Ruinerwold



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.

‘
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 8 maart 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H. de Vries
15.30 uur ds. J.H. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur dienst zonder drempel

Kerkdiensten 11 maart 2020
Hervormde Kapelgemeente, Geref. Kerk 
Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 Biddag Gezamenlijke dienst, in de Kapel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J. W. Muis

Kerkdiensten 15 maart 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. H. Linde
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur Greetje Agterhuis, predikant in opleiding
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer, 15.30 uur stud E. de Braak
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. C. Huisman



Wat doet je bedrijf precies?
Samen zijn wij KIOS. Korfbalvereniging te Ruiner-
wold. De letters KIOS staan voor Korfbal Is Onze 
Sport. KIOS is vanzelf in eerste instantie een sport-
vereniging, maar is als vereniging met haar vrijwil-
ligers erg actief in het organiseren van vele activitei-
ten voor jong en oud. Samenhorigheid kenmerkt de 
vereniging, waarin iedereen wordt opgenomen in 
een warme en sportieve omgeving.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
KIOS bestaat dit jaar al 100 jaar !!!
Dit wordt gevierd met een groots jubileum feest op 
14 maart aanstaande. 

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat 
is jouw functie? 
KIOS heeft een 190 leden, van jong tot oud. Op 
dit moment ben ik lid van de Vrienden commissie 
(Sponsor commissie) en als commissie onderhouden 
we de contacten met ‘de vrienden van KIOS’. Vrien-
den leven met elkaar mee, wij als KIOS vinden dat 
het beide kanten op hoort te gaan. Daarom noemen 
wij de bedrijven die ons sponseren onze vrienden.

Vertel eens iets over jezelf. 
Ik ben geboren en getogen in Oosteinde, opge-
groeid aan het laatste deel van de Dr. Larijweg, op 
de boerderij van mijn ouders. Ik voel mezelf een 
op en top plattelander en een trotse Ruinerwolder 
en Drent. Opgeleid in de Landbouw sector in de 
breedste zin. Na jaren actief te zijn geweest in deze 
sector als adviseur en Sales manager, sinds enkele 
jaren werkzaam bij Kok Lexmond, met een vestiging 
in Meppel als Kok Meppel. Het bedrijf is actief in de 
recycling, mobile puinbrekers, handel in primaire 
en secundaire bouwstoffen, transport, verhuur van 
grondverzetmaterieel en GWW Hier ben ik actief als 
vestiging leider/projectleider/accountmanager. Ik 
ben dus veelal onderweg maar gebruik de vestiging 
in Meppel als uitvalbasis en wordt geacht van daaruit 
te ondernemen. Het zal niet verbazen dat ik ook een 
verleden als korfballer heb. Vanaf mijn 8e jaar (jon-
ger mocht je toen nog geen lid worden) op het fietsje 
achter van Oosteinde naar Ruinerwold voor de sport. 
Jaren jeugdtrainer geweest en een aantal jaren ook 
van senioren. Daarnaast ook als hoofdtrainer bij een 
aantal verenigingen in Zuid - West Drenthe. Zelf speel 
ik al jaren geen korfbal meer door een rug kwetsuur. 
Samen met een paar, van kleins af, vrienden, zijn we 
trouwe supporters van het vlaggenschip van KIOS.

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Korfbalvereniging KIOS Ruinerwold
Naam: André Meijer

Wat vind je het leukste aan je werk? 
De naam “vrienden commissie” dekt de lading 
eigenlijk al. Wij houden contact met vrienden, wie 
wil dat nu niet? Dat doen we vanuit de vereniging 
die als een grote open familie voelt. We zijn dus wel 
vrijwilliger, maar wat we doen voelt niet als werk.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Je doet het naast je dagelijkse baan en dus is het 
met de tijd wel eens passen en meten.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 
Ik ging al frequent mee als introducee met mijn 
goede vriend Louis van ’t Zand , eigenaar van schil-
dersbedrijf Ensing. Toen ik voor de tweede periode 
in de vriendencommissie kwam, vonden wij in de 
commissie het logisch om lid te worden van een 
vereniging van onze vrienden en potentiele vrien-
den. Daarnaast ben ik persoonlijk natuurlijk on-
dernemer in loondienst dus voel ik me beslist geen 
vreemde eend in de bijt.

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onder-
neemt? 
Dat is een schot voor open doel denk ik. Als onderne-
mers kom je uiteindelijk allemaal dezelfde hobbels 
tegen, hoewel die voor kleine(re) en grote(re) be-
drijven niet altijd gelijk zullen zijn, kan er met elkaar 
over spreken veel voordeel opleveren. Daarnaast kan 
een goed contact onderling ook goede mogelijkhe-
den geven voor samenwerking en elkaar versterken.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Heb al eerder genoemd een trotse Ruinerwolder te 
zijn, hier zal die uitleg dan wel moeten komen denk 
ik. Ik waardeer haar landschap, de initiatief rijke 
bewoners en daarmee de levendige samenleving.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
KIOS bestaat 100 jaar, ik heb er alle vertrouwen in 
dat deze levendige goed georganiseerde vereniging, 
met de ondersteuning van al haar vrienden, en door 
de inzet van alle vrijwilligers blijft bloeien. SAMEN 
ZIJN WIJ KIOS      KIOS GAAT ERVOOR

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Vanzelf nodigen we de lezers van ‘Op ’t Wold’ van 
harte uit bij de wedstrijden op hoog niveau, spekta-
kel gegarandeerd. Nu nog in de zaal, in het voorjaar 
weer op de prachtige eigen accommodatie.



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

Kios Ruinerwold start met een midweek korfbalteam! 
 
 

In het nieuwe seizoen van 2020/2021 en is op zoek naar 
spelers/speelsters die doordeweeks willen korfballen! 

 

In voorbereiding hierop 
organiseren wij het volgende: 

 
EEN VRIJE INLOOP TRAININGSAVOND: 

vanaf:    25-2 (na de vakantie) februari 2020 
Wanneer:   Elke dinsdag avond 
tijd:    19:30 uur t/m 20:30 uur 
waar:    sporthal Ruinerwold 
Wat:   vrij mee trainen met Kios 3 & 4   

 
Lijkt het jou leuk om mee te trainen kom dan naar de 

sporthal op dinsdagavond. 
 

Heb jij al belangstelling/interesse voor het midweek 
team? 

 
Neem dan contact op voor meer informatie met: 

Stephan van Dijk 
vandijkstephan@gmail.com 

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 sinds 01-01-2020.

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

ZATERDAG 7 MAART

Kom proeven!Kom proeven!
Zaterdag maken wij 
heerlijke soep met onze 
eigen verspakketten!

Speeltuinvereniging de Woldklimmers
Statiegeldactie:
Lever uw lege fl essen in en steun het goede 

doel: een nieuwe speeltuin in Ruinerwold Zuid. 

Wij verdubbelen de gehele opbrengst!

Druk op
de knop voor 

het goede
doel!  

eigen verspakketten!eigen verspakketten!eigen verspakketten!

2.79

3.39

3.39

3.39



Nieuwe coordinator 
taalpunt De Wolden
Vanaf 13 januari is Annet Hofstra de nieuwe coördi-
nator van het Taalpunt De Wolden. Zij is de opvol-
ger van Job van Haaften die eind december 2019 
gestopt is. De taalcoördinator is ervan overtuigd dat 
iedereen, ongeacht leeftijd of opleiding, zijn taal-
vaardigheid met hulp kan verbeteren. 

Annet Hofstra is al meer dan 30 jaar actief in het on-
derwijs en sinds 2018 voor taalpunten in Zwolle en 
Hoogeveen: ‘’Ik vind het belangrijk dat mensen we-
ten dat je altijd beter kunt worden in het schrijven, 
lezen of spreken van de Nederlandse taal. Ook het 
leren werken met computer of smartphone hoort 
daarbij. Het is als met alle dingen die je leert. Als je 
het niet goed onderhoudt, verlies je je vaardigheid 
en wordt het steeds lastiger om te doen.’’

Meer zelfvertrouwen
Inwoners kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij 
het Taalpunt. Daarnaast verwijzen bibliotheken, 
Welzijn De Wolden, gemeente en vrijwilligersorga-
nisaties mensen door en geven bekendheid aan het 
aanbod. Het gaat om praktische vragen: van hulp 
bij het leren voor een theorie-examen, het begrijpen 
van bijsluiters van medicijnen, het kunnen lezen van 
de krant tot het bijhouden van een agenda. ‘’Het is 
net waar je tegenaan loopt. Eigenlijk gaat het altijd 
om zelfredzaamheid. De begeleiding draagt vaak bij 
aan meer zelfvertrouwen. Deelnemers voelen zich 
prettiger, of zelfs gelukkiger. Daar doen we het voor.’’

Begeleiding door vrijwilligers
Het Taalpunt werkt met vrijwilligers, ook wel taal-
coaches genoemd. ‘’Wanneer iemand zich voor 
hulp aanmeldt, doe ik zelf de intake om te bespre-
ken wat hij of zij graag wil bereiken. Daarna kop-
pel ik de deelnemer aan een vrijwilliger. Belangrijk 
is dat het klikt. De contacten zijn wekelijks en de 
begeleiding kan variëren van een paar maanden tot 
een paar jaar.’’ 

Aanwezig in bibliotheken
De diensten van het Taalpunt zijn gratis. Voor infor-
matie en intake is Annet Hofstra op dinsdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur in de eerste even week van de 
maand aanwezig in de bibliotheek van Zuidwolde. Op 
donderdagmiddag komt ze op afspraak naar de bibli-
otheek van Ruinen, Ruinerwold of De Wijk. Informeer 
bij de balie of mail naar info@taalpuntdewolden.nl.

Pandemie
Op 30 januari 2020 riep de Wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO) de uitbraak van een nieuw coro-
navirus uit tot een internationale bedreiging voor 
de volksgezondheid. Wat begon in een provincie in 
China heeft nu al de hele wereldeconomie in zijn 
greep. Het nieuws staat bol van feiten en fabels. De 
website van het RIVM heeft inmiddels de records ge-
broken. Angst voor een onbekende ziekte doet veel 
mensen zoeken naar antwoorden op vragen als: 
‘Heeft het dragen mondmaskers zin?’
Ondertussen zijn de kippen opgehokt vanwege een 
uitbraak van vogelgriep en vechten miljoenen mensen 
tegen ongeremde celdelingen in hun eigen lichaam. 
Wat is de grootste dreiging in je leven?
Fabels vinden hun weg langs de vele mediakanalen 
en worden steeds fantastischer naarmate de ge-
ruchten gaan.
Feit is dat je langer leeft als je gewoon door gaat 
met adem halen.

© Gerdina, www.gerdina.nl

Jantje Beton collecte
2 t/m 7 maart komen er weer collectanten bij u aan 
de deur voor Jantje Beton. Wist u dat de helft van 
de opbrengst naar Speeltuinvereniging de Wold-
klimmers gaat? Een mooi initiatief dus!

Geen geld in huis? 
Dan kunt u betalen via een QR-code die aan de col-
lectebus hangt.

Collectant gemist? 
Maak dan gebruik van de online collectebus. De link 
is te vinden op de Facebookpagina van de Wold-
klimmers.



 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!

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 

Middag klaverjassen
Zat 4 April

om een half varken
aanvang 13:00
10,- inleg p.p.

opgave aan de bar
of via 0522-482354/481979

Ruiner
wold

Eetcafe de Kastelein



Avond vol antiek 
Antiek was het wat de klok sloeg maandagavond 24 
februari bij de Vrouwen van Nu in Ruinerwold. De tafels 
lagen bezaaid met mooie antieke voorwerpen, die mee-
genomen waren door de bijna 60 bezoekers die aanwezig 
waren op deze avond die georganiseerd was door de cul-
turele commissie. Aan het eind van de avond gingen veel 
mensen toch enigszins teleurgesteld naar huis, omdat de 
antieke waarde niet helemaal goed was ingeschat door 
de trotste bezitters. De emotionele waarde was vaak ho-
ger dan de marktwaarde en de meesten concludeerden 
dat die emotionele waarde van groter belang is dan het 
geld dat een voorwerp in de handel opbrengt.
Op uitnodiging van de commissie cultuur verzorgde de 
heer Jan Menger, antiquair uit De Blesse een interes-
sante avond. Hij nam de bezoekers mee in de wereld van 
het antiek, waarin hij zelf al ruim veertig jaar werkzaam 
is. Hij begon de avond met de boodschap dat de antiek-
markt volledig is ingestort, een van de oorzaken is dat de 
generaties na ons geen belangstelling meer hebben voor 
opoe’s kastje, lepeltje of een ander voorwerp uit vervlo-
gen tijden. “Een Friese staartklok”, zo vertelde Menger, “ 
leverde in de goede tijd zeker 1000 gulden op, nu staan 
ze soms op Marktplaats voor 75 gulden. Ook een strijk-
ijzer van meer dan 100 jaar oud leverde destijds bijna 
300 gulden op, nu staan ze soms te koop bij de kringloop 
voor € 3,95”.
De heer Menger kon bij elk voorwerp vertellen wat de 
herkomst was en wat de geschatte waarde is. Er kwa-
men prachtige voorwerpen voorbij, zoals een zilveren 
beursjes, prachtige reukflesjes, een tabaksdoos van een 
paar honderd jaar oud, oude munten met afbeeldingen 
van Wilhelma of Willem III, postzegels, prenten, zilveren 
armbanden, zilveren lepeltjes, prachtig gedecoreerde 
tegeltjes en mooi porselein. Alles vertegenwoordigt per 
stuk een waarde van  € 30,- tot € 150,-. De heer Menger, 
terwijl hij ons een vaas toont:” deze vaas van Satsuma 
porselein is prachtig, komt uit Japan en is met de hand 
gemaakt, mooi van kleur, echt antiek. De waarde is zeer 
gering, want in de jaren twintig kon men bij Van Nelle 
sparen voor dat porselein, waardoor er heel veel van op 
de markt is en daardoor niet veel waard is”. 
Het meest waardevolle stuk van de avond was een mooi 
schilderij met een landelijk tafereeltje, geschilderd en 
gesigneerd door A.J. Swartz, van de Haagse School, 
waarde tussen de €400,- en €500,-. Het meest opvallende 
stuk van de avond was een eierkoker en ook de kersen-
ontpitter was een verassend voorwerp voor de antiquair. 
Na al deze informatie werden alle voorwerpen door de 
eigenaren weer in de oude kranten of doeken gepakt en 

gingen weer mee naar huis, op weg naar een mooi plekje 
waar het voorwerp met veelal emotionele waarde nog 
jaren mag staan pronken. 

Hemelwater (ps.51)
Heerlijk om na een warme dag te douchen. Als bakken 
uit de hemel stort het water op het naakte lichaam. In 
de badkamer liggen de vieze kleren op een hoopje. Ze 
ruiken naar het zweet van de dag. Het lichaam schuimt 
en het gebruik van veel shampoo verspreidt een aange-
name geur. Heerlijk om schoon de avond in te gaan. Alle 
vuil aan de buitenkant stroomt weg via een gootje, dat 
het water afvoert naar de riolering van de grote stad. Uit-
eindelijk zal elke druppel zijn weg terug vinden naar de 
bron van het begin om vervolgens als nieuw hemelwater 
in regen neer te dalen op de aarde. Maar dan zonder die 
zweet en weet van vroeger. Zo verfrist water opnieuw lijf 
en leden. De mens wordt er monter van.  Hij is als nieuw. 

Hemelwater laat sporen na. Die zijn weliswaar tijdelijk, 
maar ze zijn aan de buitenkant van het lichaam wel 
te zien. Maar in het lichaam: wat gebeurt daar? Zijn 
daar ook sporen van verandering? Van buiten schoon, 
maar hoe vanbinnen? Als het douchewater het lichaam 
schoonmaakt, maakt dan dat water ook de gedachten 
helder en zuiver? Gedachten als: waar komt de mens 
vandaan, waar gaat de mens naar toe, wat blijft er van 
de mens over. Er zijn veel zaken en belangen, die maken 
dat een mens ook vanbinnen heel erg kan “zweten”. Zijn 
geest kan vuiler zijn dan zijn lichaam. Maakt hemelwater 
zijn geest ook schoon? Is daar een middel voor? De stand 
van wetenschap heeft daarvoor geen reinigingsmiddel 
op de markt gebracht.  Nog steeds hangt alles  af van hoe 
de mens kiest in het leven te staan. Met of zonder ge-
dachte aan begin en einde van het leven, met of zonder 
een versregel uit ps. 51, die luidt: 

“Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, dat ik in trouw en 
recht voor u zal leven, opdat ik waarlijk zuiver ben van 
zin, hebt gij uw wijsheid in mijn hart gegeven”. 

Zuiver hemelwater als blijk van wijsheid! In de douche 
stroomt dat water met vele stralen neer. Zonder water 
en zonder wijs met dat water om te gaan, weten wij, dat 
geen mens kan leven. Iedereen wil douchen, maar is ie-
dereen ook zo wijs om te beseffen, dat hemelwater ook 
voor binnenin belangrijk is?     

S.G.





100 jarig Jubileum KIOS!
Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het zover: we 
gaan 100 jaar KIOS groots vieren.

Het programma ziet er als volgt uit:
Op Vrijdagavond is er:  19.00 – 21.00 uur: “Foute 
party” in de Miete  ( C en D jeugd)  
20.00 uur: start PUB quiz  (inloop 19.30 uur)
Er kunnen nog een aantal teams bij deze pub quiz, 
er zijn al 18 teams.
Maak een groepje (3-5 pers.) met sportgenoten, 
vrienden, buren, familie en geef je op bij: gwenvan-
debelt@hotmail.com

Zaterdagmorgen in de sporthal:
  9.30 – 10.30 : spel activiteiten voor de allerjongsten 
(Welpen en F jeugd)
11.00 – 12.30 : Lasergamen voor de A en B jeugd
13.00 – 14.30 : Jubileum spektakel voor C, D  en E 
jeugd

In het dorpshuis begint om 14.30 uur de receptie 
voor bijna 250 personen  (inloop vanaf 14.00 uur)
Tijdens deze receptie zullen er een 3 tal sprekers zijn 
en 2 groepjes oud- en huidige KIOS spelers, die iets  
vertellen over hun KIOS tijd. Ook zal er een power 
point presentatie te zien zijn op een groot scherm 
van allerlei foto’s.
Direct na het openingswoord zal het jubileumboek 
worden aangeboden.
Een speciale commissie heeft een fantastisch mooi 
jubileumboek gemaakt, veel foto’s, mooie  inter-
views, feiten, wetenswaardigheden en wat al niet 
meer.  Het boek is nog te bestellen via de website en 
tijdens en na de receptie in de Buddingehof te koop 
voor € 7,50. 

Er zal in zaal 3 een expositie zijn over KIOS:  Veel 
fotoboeken, plakboeken, notulen vanaf 1920, heel 
oude rekeningen, informatie, kleding, foto’s uit het 
archief van de Stichting Historie Ruinerwold enz.

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 

Na de receptie (rond 17.15 uur) start in de sporthal 
een demonstratie van de huidige selectie. De trai-
ners en spelers geven u een indruk van een thuis-
wedstrijd van KIOS.

Rond 18.00 uur staat er dan een maaltijd klaar van 
Mark Emmink Catering.
Om 19.30 uur start voetbaltrainer Foppe de Haan  
met zijn verhaal voor ruim 260 belangstellenden
Na zijn verhaal , rond 21.00 uur, volgt de trekking 
van de verloting door Foppe en notaris Stotijn.  We 
zijn heel blij dat alle loten al zijn verkocht.  Bedankt 
allemaal.
En dan ………………… stoelen en tafels uit de zaal 
met hopelijk vele handen en:

FEEST  “KARAMBAM”

Dit slotfeest met Karambam is voor KIOS leden (oud 
en nieuw), supporters, sponsoren, aanhang van 
de leden, bevriende leden van onze Ruinerwoldse 
sportverenigingen, vriendengroepen van onze le-
den, enz. ……..     Komt allen, kan zonder opgave!
Kortom voor: IEDEREEN DIE K.I.O.S. EEN WARM 
HART toedraagt!        Aanvang 21.30 uur

We hopen dat het een fantastisch, onvergetelijk 
jubileum wordt!

KIOS wint in de laatste 
minuut
Afgelopen zaterdag moest het vlaggenschip aantre-
den tegen Udiros in Nieuwehorne. De friezen staan 
één na laatst. Deze plek betekend een beslissing 
wedstrijd. Daar wil Udiros dus niet eindigen. Het 
heeft de punten hard nodig omdat het tegen directe 
concurrenten laat liggen.  Wellicht zit er voor de 
ploeg bonuspunten in tegen KIOS. Helemaal geen 
rare gedachte want in Ruinerwold won de ploeg van 
de Ensing equipe. Voor KIOS is het al een tijd het 
zelfde verhaal. Van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. 
Zelf de punten binnen halen en dan maar zien waar 
we eindigen. 

De Spekbraanders starten de wedstrijd in de vol-
gende opstelling. Aanval: Ramon, Henk-mart, 
Daniek en Sandra. Verdediging: Martijn, Janita, Mar-



lissa en Frank die speelde voor Rogier. KIOS opende 
de score door een afstand schot van Ramon, maar 
Udiros antwoorde snel met 3 doelpunten, 3-1. KIOS 
toonde meteen veerkracht en bracht te stand weer 
gelijk. Het werd al snel duidelijk wat de verdedigen-
de tactiek was van Udiros. Veel druk op de balbezit-
ter en de rest  meekijken om ballen te plukken. Met 
deze tactiek had KIOS het lastig. Aanvallen werden 
moeilijk opgezet en de afronding liet te wensen 
over. Gedurende de 1ste helft raakte Henk-mart ern-
stig geblesseerd, na een gewonnen rebound duel 
ging zijn schouder uit de kom. Gelukkig kon deze 
snel weer worden teruggezet. Patrick Roelevink 
kwam voor Henk-mart in het veld. Na deze blessure 
waren de ploegen erg gewaagd aan elkaar. Hierdoor 
gingen de ploegen rusten bij een stand van 11-11. 

Het was dus wel duidelijk dat het een lastige avond 
werd. KIOS moest hard blijven werken en proberen 
onder de verdedigende druk uit te korfballen.  He-
laas begon Udiros juist scherp aan de 2de helft met 
2 doelpunten. 13-11.  Gelukkig kwam KIOS weer 
langs zij door doelpunten van Janita en Marlissa. 
Hierna bleef het een spannende wedstrijd. Beide 
ploegen gaven elkaar niks. Voor een plegen van 
een tactische wissel aan KIOS kant, kwam Bart van 
de Linde een paar minuten in veld om zo Patrick te 
wisselen van vak met Frank. Steeds scoorde Udiros 
eerst en moest KIOS in de achtervolging. 15-15,16-
16 tot aan 19-19. Het was alles behalve een mooie 
wedstrijd, het tempo lag laag en opgelegde kansen 
gingen er niet in. KIOS maakte het zich zelf er moei-
lijk. De laatste minuut ging in, zoals eerder gezegd 
kan KIOS het niet permitteren om hier punten de 
laten liggen. Met nog een paar minuten op de klok 
versierde KIOS een vrije bal. Aan Janita de taak om 
KIOS op voorsprong te schieten, de druk was hoog 
want nog geen 1 vrije bal was direct gemaakt door 
KIOS. Maar Janita hield het hoofd koel en scoorde 
de vrije bal. Udiros had nog zo’n 30 seconde om 
gelijk te maken, maar de KIOS verdediging hield het 
offensief tegen. Winst voor de Spekbraanders.  Weer 
2 belangrijke punten. 

En ook het vernoemen waard. KIOS 2 speelt een 
uitstekend zaal seizoen en wil zich zo snel mogelijk 
veilig spelen. KIOS 2 speelde afgelopen zondag een 
belangrijke wedstrijd tegen directe concurrent AVO 
3. In een goede wedstrijd kon ook KIOS 2 de punten 
meenemen naar Ruinerwold.  Nu heeft de KIOS 
selectie een weekje rust. De eerst volgende wed-

strijden van de selectie zijn wederom uitwedstrij-
den op 29 februari en 1 maart. KIOS 1 speelt tegen 
hekkensluiter De waterpoort en KIOS 2 speelt tegen 
koploper KZ 5. 

Doelpuntenmakers:  Ramon 7 maal, Janita 4 maal, 
Daniek, Martijn en Marlissa 2 maal, Henk-mart, San-
dra en Patrick 1 maal. 

Uitslag Klaverjassen 
Kios 28 februari 2020
Naam totaal 

Roel Jalvingh 5.403 1e prijs
Hans Jonkers 5.271 2e prijs
Hans Nijmeijer 5.153 3e prijs
Arend Hester 5.078 4e prijs
Hilly Spijkerman 5.063 5e prijs
Koop Hester 4.818 6e prijs
Richard Waninge 4.716 7e prijs
Henk Baas 4.650 8e prijs
Albert van ‘t Ende 4.647 9e prijs
Korrie Boxum 4.642 10e prijs
Eppie Meekhof 4.636
Wim Kolk 4.582
Hennie Hörmann 4.460
Roelie Baas 4.449
Karin de Jonge 4.445
Egbert Wever 4.370
Arjan Koster 4.317
Arend Jan Wind 4.300
Henk Zantingh 4.297
Henk van den Berg 4.287
Marcel Waninge 4.034
Albertje Kloosterman 3.939
Roelof Essing 3.669 poedelprijs
Dina Jalvingh 3.654

Kom je de volgende keer ook? Vrijdag 27 maart.
Aanvang 20.00 uur, inschrijven vanaf 19.30 uur.



Dwars door de Bijbel
Op zondag 8 maart speelt verhalenverteller Kees 
Posthumus zijn voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ 
in de Bartholomeuskerk, Blijdenstein (Ruinerwold).
De voorstelling wordt gespeeld tijdens de kerk-
dienst. Het begint om 10 uur en duurt iets langer 
dan een uur.

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Ge-
nesis naar Openbaringen, en weer terug. In tien-
tallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe 
liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem 
daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dap-
pere doorzetters en dwarsliggers. 
Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt 
bekijken. 
Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en 
die je aan het denken zetten.
Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, te-
leurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, 
vol geloof, hoop en liefde. Voor iedereen dus.
Van harte welkom.

Stotijn notariaat 
geeft lezing over 
levenstestament
Steeds meer mensen vragen zich af of een levens-
testament of algehele notariële volmacht ook voor 
hen van belang is. Stotijn notariaat & mediation 
hield hierover de laatste jaren regelmatig lezingen.  
De belangstelling voor dit interessante en actu-
ele onderwerp is hiermee dan ook gewekt en nog 

steeds groot. Op maandag 23 maart a.s. organiseert 
Stotijn notariaat wederom een gratis toegankelijke 
lezing in het clubgebouw van Muziekvereniging 
Wilhelmina in Hoogeveen en op woensdag 25 maart 
a.s. in het voormalige Raadhuis in Ruinerwold. 

Situaties als wilsonbekwaamheid door dementie 
of een beroerte, we denken er liever niet over na. 
Evenmin over het idee dat u in coma kunt geraken. 
Het zijn situaties die ons overkomen en overvallen. 
Met een Levenstestament of Algehele Volmacht 
zorgt u ervoor, dat wanneer zich zoiets voordoet, er 
in juridische zin voorzorgsmaatregelen zijn getrof-
fen voor uw naaste familie, financiën, uw onderne-
ming enzovoort. Een Levenstestament is een docu-
ment waarin u een aantal zaken vastlegt voor het 
geval er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u 
zelf niet meer kunt handelen en u bijvoorbeeld door 
een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent 
om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. 
Ook wanneer u bepaalde zaken niet zelf meer wílt 
regelen en het prettiger vindt dat een ander dat 
voor u doet, biedt een Levenstestament uitkomst. 
Het is hierbij erg belangrijk om te weten wat uw 
wensen zijn. Met een levenstestament houdt u zelf 
de regie over uw eigen leven, zaken en financiën, 
doordat u daarmee vastlegt wie voor uw zaken 
regelt wanneer u dat zelf niet (meer) kunt.  

U voorkomt gedoe, kosten en formaliteiten en dat 
de zaken die je hebt geregeld anders lopen dan je 
zou willen. Je voorkomt dat je vermogen op slot 
gaat of dat het op gaat aan AWBZ en zorgbijdragen. 
Een goed Levenstestament is essentieel, net als een 
‘normaal’ testament. Een Levenstestament kan al-
tijd worden gewijzigd of herroepen door een nieuwe 
notariële akte. Het document kan niet zomaar thuis 
worden verscheurd, zoals bij een codicil wel het 
geval is. 

Meer informatie over de lezingen, aanmelden, data 
en plaats vindt u op www.stotijnnotariaat.nl/lezing.  
Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze lezing. 
Doet u dat liever telefonisch, bel dan 0522 – 440 473.



T: 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

notariaat & mediation
Stotijn

LEVENSTESTAMENT EN ALGEHELE 
NOTARIËLE VOLMACHT

● Hoe houdt u zelf de regie bij wilsonbekwaamheid? 
    (Denk bijvoorbeeld aan dementie).

● Wie regelt uw zaken en behartigt uw belangen wanneer u dat
      zelf niet meer kunt?

● Wat zijn de voordelen van levenstestament/algehele volmacht?

● Waarom is dit belangrijk voor iedereen (ook wanneer u 
      getrouwd bent)?

Rosalie van den Berg, Rik de Jonge en Johan Stotijn ontvangen u 
graag en geven antwoord op al uw vragen.

U BENT VAN HARTE WELKOM 
OP MAANDAG 23 MAART IN HET CLUBGEBOUW VAN 

MUZIEKVERENIGING WILHELMINA: Groenewegenstraat 27B in Hoogeveen.

OF OP WOENSDAG 25 MAART IN DE RAADZAAL VAN HET RAETHUIS: 
 (oude gemeentehuis) Dijkhuizen 7 in Ruinerwold.

LEZING BIJWONEN? TELEFONISCH OF PER E-MAIL AANMELDEN KAN 
TOT 12:00 UUR OP DE DAG VAN DE LEZING.

Aanvang telkens om 19:00 uur  (inloop vanaf 18:45 uur).

Wees welkom!

Toegang, 

koffie en thee

 zijn gratis. 

A
LTIJD

 SCH
ERP!Burgemeester Veenhovenplein 1, de Wijk Dijkhuizen 7, Ruinerwold

Stotijnnotariaat & mediation nodigt u graag uit voor een informatieve lezing over:

 H. Tillemaweg 63b | De wijk | 0522 44 10 90 

DICHTBIJ

PERSOONLIJK

Meer info? www.atlassport.nl

F

Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Zat. 28 maart:
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Ruinerwold onderuit 
tegen titelfavoriet 
Steenwijkerwold
Onder genot van storm ‘Dennis’ speelde Ruiner-
wold tegen de gedoodverfde titelfavoriet Steenwij-
kerwold. Een bijzondere middag ook voor Jantinus 
de Vries, die zijn debuut als hoofdtrainer maakte. 
De openingsfase ging gelijk op. Ruinerwold kwam 
er een paar keer goed uit en Steenwijkerwold liet 
zich gelden middels een schot van Vroege dat op de 
lat waaide. Ruinerwold kwam er net lekker in toen 
Wagenaar een ongelukkige bal tegen de hand kreeg: 
penalty. Ten Wolde had hier geen moeite mee en 
plaatste de bal beheerst achter Knol. Het restant 
van de eerste helft was Steenwijkerwold de wat 
betere ploeg, maar grote kansen bleven uit. Ruiner-
wold had genoeg perspectief om zich de tweede 
helft naar een resultaat te spelen.
Helaas begon de tweede helft dramatisch. Simpel 
balverlies gaf Ten Wolde vanaf de middenlijn vrije door-
gang naar Knol en met enig fortuin schoot hij de bal in 
het dak van het doel: 0-2 in de 47e minuut. Een enorme 
domper voor Ruinerwold, omdat het nu ook wist dat 
Steenwijkerwold zich niet zenuwachtig zou gaan ma-
ken. Ruinerwold probeerde wel gevaarlijk te worden, 
maar de echte druk op Steenwijkerwold bleef uit. 

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  20-02-2020

Poule A
1 Johnny Ringeling            290 
2 Johan Nijboer       285           
3 Alfred Vrieling 281
4 Anne Jan Dunning  280

Poule B

1  Luuk Nijmeijer    277 
2 Gerrit Figeland 266
3 Michiel van Berkum  265
4 Leffert Klok 264
5 Marcel van Urk 261

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  27-02-2020

Poule A
1 Johnny Ringeling           286 
2 Alfred Vrieling       285           
3 Anne Jan Dunning / Johan Klok 277
4 Johan Nijboer 272

Poule B

1  Luuk Nijmeijer    281 
2 Michiel van Berkum 271
3 Gerrit Figeland 270
4 Henri Jans 261
5 Lars Luten 258

Actief na Schooltijd
Heb je ze al zien hangen? De leden van het KC team 
zijn De Wolden rond geweest om de spandoeken 
weer op te hangen van actiefnaschooltijd. Dit ter 
promotie van de website www.actiefnaschooltijd.
nl. Actiefnaschooltijd is een website voor kinderen 
en ouders waarop allerlei naschoolse activiteiten 
te vinden zijn. Meld je dus gauw aan op de website 
en blijf op de hoogte. Het is geen weer om binnen te 
zitten en je te vervelen, dus kijk snel wat er bij jou in 
de buurt te doen is!
Het KC team bestaat uit jongerenwerkers en school 
maatschappelijk werkers van Welzijn de Wolden en 
sportfunctionarissen en cultuurcoaches van Ge-
meente de Wolden. Ben je een aanbieder en wil jij je 
aanbod ook op de website plaatsen, ook dan kan je 
een account aanmaken. Wil je meer weten, kijk dan 
even op de website www.actiefnaschooltijd.nl 

Na ruim een uur spelen beslisten de gasten het 
duel. Een schot van Kerstma werd van richting 
veranderd, wat Knol kansloos maakte: 0-3. Na de 
genadeklap probeerde Ruinerwold nog een sprank-
je hoop te creëren, maar een goal zat er niet in. 
Wel was er nog een zeer opmerkelijk moment voor 
aanvoerder Wilco Vroege. Hij gebruikte een scheld-
woord waar de scheidsrechter niet van gediend was 
en kreeg direct rood. 
Conclusie van de middag voor Ruinerwold: snel 
vergeten. Steenwijkerwold kan langzamerhand de 
platte kar afstoffen, want het moet raar lopen wil 
de ploeg van Gerjan van den Hoogen de titel nog 
mislopen. 



Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

 WARME MAALTIJDEN  -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 
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OOK ADVERTEREN?

KIJK OP 
WWW.OPTWOLD.NL



Bridgeuitslagen
Uitslag van de 1e zitting van de 3e ronde van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 17 februari 
2020

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 60.38%
2 L Krapels & J Mansier 57.88
3 R Knippels & A Beltman 57.50
4 J & J Scholte Albers 57.00
5 E v’t Rood & E Wienen 54.00
6 O Hobma & J Vedder 52.25
6 R v Ommen & J Koops 52.25
8 H & P Bennink 52.00
9 H Tissingh & W Niemer 48.00
10 R Nijland & J Schuphof 45.50
11 G Lensen & L Tissingh 44.25
12 T ten Heuvel & A Kreulen 38.00
13 I & L vd Molen 31.00

Lijn B;
1 H & H Hauwlo 67.92%
2 H Reinders & G Scheper 58.33
3 S Hempen & H Kuijer 54.58
4 D & M Geel 54.38
5 A Flier & L Stolte 52.92
6 J Bennink & L Drost 51.67
7 M Hoogeveen & K Visser 51.25
8 R Hegeman & A Ridderman 48.75
9 M Vedder & H Toet 47.92
9 J Inberg & J ter Heide 47.92
11 S & J Willijns 46.25
11 J Klomp & L Veen 46.25
13 M Blaauw & K Scheper 45.00
14 R Kleene & J de Vries 42.08
15 L Boerhof & M Brals 34.79

Jeugd zet wilde 
eend op de foto voor 
Vogelfestival
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van vijftien basisischo-
len in Westerveld en drie scholen in Ruinerwold 
gaan de komende weken op pad om de wilde eend 
te fotograferen.

Dat doen ze in het kader van een fotowedstrijd, 
die de Vogelwacht Uffelte e.o. heeft georganiseerd 
ter gelegenheid van een speciaal Vogelfestival. Dat 
festival vindt plaats op woensdag 29 april van ‘s 
morgens elf tot ‘s middags vier uur bij de Holtinger 
Schaapskooi in Havelte.

Op die dag tijdens de voorjaarsvakantie presente-
ren alle werkgroepen van de Vogelwacht zich. Zij 
willen dan met name jongeren laten kennismaken 
met allerlei aspecten van de natuur en met alles 
wat met vogels te maken heeft. 
  
De organisatoren van de fotowedstrijd hebben 
gekozen voor de wilde eend, omdat die in 2020 de 
‘vogel van het jaar‘ is. Een jury van regionale top-
natuurfotografen beoordeelt welke kinderen de 
origineelste, mooiste, leukste, verrassendste kijk 
op de wilde eend hebben. In elke leeftijdsgroep 
zijn drie prijzen te winnen. Tijdens het Vogelfestival 
zullen bovendien de negen beste foto’s op groot 
formaat worden tentoongesteld. Burgemeester 
Jager reikt op die dag de prijzen uit. De scholieren 
kunnen tot 15 april hun foto’s inzenden naar het 
e-mailadres jeugdcommissievwu@gmail.com . Met 
vermelding van hun naam, de naam van de school 
en de schoolgroep.

De Vogelwacht Uffelte e.o. heeft kortgeleden een 
nieuwe werkgroep Jeugd in het leven geroepen. 
Mede daarom heeft de Vogelwacht nog twee wed-
strijden uitgeschreven voor de scholieren van groep 
6, 7 en 8. Eén wedstrijd wie het mooiste logo van de 
Jeugdwerkgroep ontwerpt. En wie bedenkt de leuk-
ste naam voor die werkgroep? Die winnaars krijgen 
uit handen van de burgemeester een prachtige ver-
rekijker cadeau. Ook bij deze inzendingen dienen 
de kinderen hun naam, de naam van hun school en 
schoolgroep te vermelden.
  



25-jarig jubileumconcert van vierstemmig koor 

 
Onder leiding van: Gabriëlle de Graaf 

Pianobegeleiding door: Sven Jansen 

Thema: D I V E R S I T Y 
 

In samenwerking met: 

 

Datum: zaterdag 21 maart 2020 

Aanvang 20.00 uur 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Locatie: Dorpshuis Buddingehof 
Dijkhuizen 66, 7961 AM Ruinerwold 

Entree: 10 euro inclusief 1 kop koffie/thee met cake 

Inclusief grote verloting 
.  

 

 

 

 

Informatie: www.spotlightsruinerwold.nl 



Bijeenkomst 19 februari 
Vrouwen van Nu 
Oosteinde 
Marsmannetje op de fiets
Deze avond werd geopend door onze nieuwe 
voorzitter Elly Brinkman. Allereerst uitleg over de 
bestuur verdeling. 

Daarna heette ze  onze gastspreker van vanavond 
een hartelijk welkom.

Allereerst werden er enkele mededelingen gedaan. 
Het vermelden van de dans en zangdagen, de ge-
zamenlijke bustocht, paasactiviteit, de handwerk 
tentoonstelling enz.

Na de pauze kreeg Gerda Marsman uit Raalte het 
woord. Gerda vertelde in de inleiding dat ze haar 
eerste fietstocht maakte als tiener, daarna volgden 
vele fietsvakantie door verschillende landen in Eu-
ropa. Ze is nu 57 jaar en maakt  nog jaarlijks nieuwe 
fietstochten.

Ook  had ze  haar fiets (mountainbike met 27 ver-
snellingen) meegenomen. Ze  vertelde in haar inlei-
ding eerst wat ze  allemaal meenam in de fietstas-
sen voor onderweg. Alleen het hoog nodige.
Ze gebruikt om de route te vinden een kompas en 
kaart. Dit zit voorin in de fietstas aan het stuur.

Nadat ze de knoop doorhakte haar baan opzegde, 
haar huis verkocht en vervolgens op de fiets stapte 
naar Australië voor een reis van twee en half jaar. 
Daarna volgden nog vele landen zoals Alaska, Ca-
nada, Amerika, Nederland, Chili, Japan. Vaak is ze 
twee maanden onderweg.

Gerda vertelde bij ons over haar fietstocht in Japan. 
Japan het land van de reizende zon.

Aan de hand van vele foto’s vertelde ze over haar 
fiets avontuur door dit land . Haar grootste doel was 
om de Mount Fuji ( de hoogste berg van Japan) te 
aanschouwen. Dit was een pittige beklimming op 
weg naar de heilige berg. De tocht voerde langs vele 
tempels.

Ze vertelde verder hoe zij onderweg met veel 
respect werd ontvangen, bij mensen thuis of op 

Samenwerkings-
convenant OCO  
gemeente De Wolden
Tijdens een feestelijke bijeenkomst is het 
samenwerkingsconvenant tussen Stichting OCO 
en de gemeente getekend. Stichting OCO is in 
september 2019 gestart. De opzet van OCO is 
uniek in Nederland en daar is de stichting trots 
op!

Onafhankelijke cliëntondersteuners
OCO staat voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Wethouder Jan van ’t Zand : “Vanuit de Wmo heb-
ben gemeenten de wettelijke opdracht om cliën-
tondersteuning levensbreed, integraal en gratis aan 
te bieden aan de inwoners. Het is belangrijk dat de 
cliëntondersteuner onafhankelijk is en echt voor 
het belang van de inwoner op kan komen. Daarom 
heeft de Gemeente De Wolden er voor gekozen om 
een nieuwe stichting op te richten om de onafhan-
kelijkheid te waarborgen.”

In het stichtingsbestuur zitten vier inwoners van De 
Wolden. Het bestuur is nog opzoek naar een vijfde 
bestuurslid. De bestuursleden hebben affiniteit met 
het onderwerp, maar hebben geen verbinding met 
de gemeentelijke organisatie of een zorgaanbieder. 
Kees de Rijk is de voorzitter van Stichting OCO: “de 
cliëntondersteuners beschikken over kennis van het 
aanbod in zorg en hulpverlening. Ze luisteren goed 
naar de wensen van de inwoner. Ze zien mogelijk-
heden voor de inwoner en bespreken waar en bij 
wie de zorg of hulp kan worden verkregen. De on-

campings, die soms moeilijk te vinden waren. Ook 
zette ze haar tentje soms aan het strand of in een 
weiland. Overnachten in de natuur, koken op een 
houtvuurtje als het even kon zocht ze eten in de na-
tuur. Dat is haar grootste passie. 

Als afsluiting van deze reis verbleef ze nog een paar 
dagen in Tokio met 37 miljoen inwoners en een van 
de schoonste steden. Ze doorkruiste deze grote 
stad.
Ze vertelde boeiend, vol humor en met veel passie 
haar verhaal.



dersteuners verlenen zelf geen zorg en staan los van 
zorgorganisaties. Een cliëntondersteuner inscha-
kelen kost niets voor de inwoners van gemeente De 
Wolden.”

Waarom een 
samenwerkingsconvenant?
OCO handelt onafhankelijk, maar krijgt wel subsidie 
van de gemeente De Wolden. Daarom zijn er af-
spraken gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit en 
de toegankelijkheid van de onafhankelijke cliën-
tondersteuning. Stichting OCO helpt de gemeente 
daarnaast met het signaleren van trends en ontwik-
kelingen met als doel de kwaliteit van beleid en 
dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

www.stichtingoco.nl
Op de website, die tijdens deze bijeenkomst werd 
gelanceerd, is alles gemakkelijk en uitgebreid terug 
te vinden over wat de stichting doet. Op stichtin-
goco.nl staan de cliëntondersteuners benoemd met 
hun verschillende expertises. Chantal Wachtmees-
ter die als bestuurslid verantwoordelijk is over de 
communicatie is trots op het resultaat: “de website 
heeft een vriendelijke uitstraling en is heel toegan-
kelijk en gemakkelijk in gebruik.”

Contact met stichting OCO
De cliëntondersteuners zijn zowel per email info@
stichtingoco.nl als telefonisch 085-0013157 bereik-
baar. Als u interesse heeft om deel te nemen aan 
het bestuur, neem dan contact met OCO op via 
bestuur@stichtingoco.nl.

WWW.RUINERWOLD.INFO

Eerste provinciaal 
monumentenschildje 
Dijkhuizen 111
Vanmorgen is het eerste monumentenschildje voor 
provinciale monumenten in Drenthe in gebruik 
genomen door gedeputeerde Cees Bijl. Het eerste 
exemplaar werd uitgereikt aan de familie Rem-
melts, bewoners van Dijkhuizen 111 in Ruinerwold.

Jeroen en Mirjam Remmelts wonen sinds 2017 in de 
monumentale boerderij 111 in Ruinerwold. Waar te-
vens Schildersbedrijf Remmelts is gevestigd. ‘Han-
dig dat er een schilder woont’ aldus gedeputeerde 
Cees Bijl die het Momumentenschildje samen met 
de bewoners op de gevel bevestigde. Dit schildje 
is speciaal ontworpen en voorzien van het Drentse 
wapenschild. De Monumentenwacht Drenthe biedt 
haar leden, de eigenaren van provinciale monu-
menten, aan om de bordjes bij inspectierondes op 
de monumenten te monteren. De ‘dwarsboerderij’ 
uit 1911 is van algemeen belang voor de Provin-
cie Drenthe vanwege de cultuur en architectuur 
historische waarde. Jeroen en Mirjam kochten de 
boerderij drie jaar geleden van de familie Thijn, en 
hebben het binnen smaakvol opgeknapt. En dat zag 
ook Geesje Prins Thijn, geboren in de monumentale 
boerderij. ‘Mijn oma heeft destijds de eerste steen 
gelegd’.

In Nederland kennen alleen de provincies Noord-
Holland en Drenthe Provinciale Monumenten. 
Onlangs heeft de provincie bij de ANWB nieuwe 
schildjes besteld die op de provinciale monumen-
ten bevestigd kunnen worden, om zo de herken-
baarheid te vergroten.

Esmée in het zonnetje 
gezet
De gemeente De Wolden heeft Esmée Mulder als 
sporttalent voorgedragen voor het sportgala Dren-
the. De nominatie heeft ze verdiend door haar 
mooie prestaties in 2019 zoals 2x goud, 1x zilver & 
1x brons op het NK korte baan. 2x goud & 1x brons 
op het NK lange baan. 4x goud, 3x zilver & 1x brons 
op het Overijssels sprintkampioenschap.

Daarnaast behaalde ze 2 regio records; op de 50 m 
vrije slag en op de 100 m wisselslag. Donderdag-
avond was er voor aanvang van de vergadering 
even een moment dat de gekozen sporters even in 
het zonnetje werden gezet. Wethouder sportzaken 
Jan van ‘t Zand hield een kort interview met de 
sporters. Hij vroeg Esmée naar haar prestaties en 
wat ze dit seizoen nog hoopte te gaan presteren.



Thema: ÒEen wereld van verschilÓ

Zondag 8 maart a.s. is er weer een kerk 
zonder drempel dienst in de 
Gereformeerde kerk te Berghuizen. 

Deze dienst zal verzorgd en begeleid 
worden door Just4U uit Hoogeveen. 

Aanvang: 10.00 uur met koffie in het Middelpunt,            
aansluitend zal de dienst om 10.30 uur beginnen 


