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Volgend nummer 
verschijnt 

1 april 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 27 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Buddingehof31
maa r t

Dorpshuis de Buddingehof is t/m 31 Maart gesloten.
Het heeft de grootste prioriteit om het verspreiden van 
het Corana virus te minimaliseren.

Dit vraagt solidariteit van iedereen. Je doet het mis-
schien niet voor jezelf, maar om te voorkomen dat je 
kwetsbare medemens besmet raakt, of om te voorko-
men dat het ziekenhuis verstopt raakt. De piek van de 
epidemie moet zo laag mogelijk blijven.

Elke dag komen vele verschillende groepen / gebruikers 
van alle leeftijden hier bij elkaar. ( Dorpshuis & Sporthal ) 
Dat we dan al snel op 100 personen zitten is een gegeven.

Het getal 100 zegt ons niet zoveel, maar onze vele ge-
bruikers die onder de risicogroep vallen wel.. (60+ers)
Alle sportwedstrijden en trainingen van verenigingen 
(die aangesloten zijn bij een bond) in de sporthal zijn 
door de gemeente t/m 31 Maart afgelast. De overige 
sporters kunnen in deze periode dus ook niet terecht in 
het dorpshuis. Scholen uitgezonderd, zij hanteren hun 
eigen regels mbt het sporthal gebruik..

Een exacte datum dat het dorpshuis weer open kan/mag 
hebben we niet.
Dat verandert (zoals Minister president Rutte zegt) per dag.

Voor meer informatie en/of vragen:
Mobiel 06-23244866 / 06-22424322
Mail mfc.buddingehof@gmail.com
Excuses voor het ongemak
Bestuur & Personeel
Dorpshuis de Buddingehof

Voedselbank
21 maart a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Als je het graag anders ziet“
Eten en drinken is een dagelijkse behoefte. Ook 
wanneer je geld op is kun je niet zonder levensmid-
delen. Een lege koelkast, een winkelmandje dat je 

Spotlights
Het jubileumconcert van de Spotlights op 21 maart 
a.s. gaat niet door i.v.m. het Coronavirus.

niet meer kunt vullen, een boodschappentas waar-
van je de bodem ziet. Dat wil je niet, dat hoeft ook 
niet. De Voedselbank helpt mensen aan boodschap-
pen waarmee zij in ieder geval twee of drie dagen in 
de week een verantwoorde maaltijd op tafel kun-
nen zetten.

Zaterdag 21 maart organiseert Diaconaal Verband 
De Wolden een inzamelingsactie bij de supermark-
ten in de gemeente De Wolden. Wij gaan produkten 
inzamelen voor de voedselbank die zij goed kunnen 
gebruiken voor het maken van de voedselpakket-
ten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare levens-
middelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook afwas-
middel. Wij gaan vooral deze produkten voor hun 
inzamelen. Zaterdag 21 maart staan er vrijwilligers 
in de winkel om u te helpen bij het kopen van de 
juiste artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt 
u ze bij hen inleveren voor de voedselpakketten.

Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking 
van de diaconieën van alle kerken in De Wolden. 



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  18 maart Jokeren, 19.30 uur cafétaria ‘t Wold
 ➜  21 maart Landelijke Opschoondag, 09.30 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
 ➜  22 maart KIOS – ZKC, 15.30 uur sporthal
 ➜  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
 ➜  28 maart Inleveren snoeihout, 09.00 – 12.00 uur 

en 13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve
 ➜  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
 ➜  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

 ➜  11 april Foute Party met DJ Eric en Rick,  
21.00 uur de Kastelein

 ➜  12 april Paaseieren zoeken, 11.30 uur 
Karstenhoeve

 ➜  12 april Paasvuur, 20.30 uur achter 
Karstenhoeve

 ➜  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

 ➜  19 april Kwak in de Bak toernooi, 14.00 uur de 
Kastelein

 ➜  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

 ➜  3 mei Dressuurwedstrijd paarden B t/m ZZ/
licht, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜  10 mei VVRuinerwold – Kragenburg, 14.00 uur 
Sportpark

 ➜  13 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜  16 mei Beerpongtoernooi 18+, 20.00 uur  

de Kastelein
 ➜  23 mei Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  23 mei Springwedstrijd pony’s BB t/m L, 

paarden BB t/m ZZ, 09.00 uur  
Manege Ruinerwold

 ➜  24 mei VVRuinerwold – RKO, 14.00 uur 
Sportpark

 ➜  31 mei Kidsrun, 08.00 – 14.00 uur
 ➜  6 juni Dressuurwedstrijd paarden B t/m ZZ/

licht, 09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜  7 juni Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2,  

09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜  13 juni Springwedstrijd paarden BB t/m ZZ, 

09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜  21 juni Open Huis “Blauwe Huis”,  

10.00 – 21.00 uur Buitenhuizerweg 19
 ➜  4 juli Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  5 juli Foodtruckfestival, 14.00 – 22.00 uur  

De Kastelein
 ➜  24 juli Concours springen pony’s BB t/m ZZ, 

09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜  25 juli Concours springen paarden, BB t/m 

ZZ, 09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜  25 juli Trekkerslep, 10.00 – 17.00 uur 
 ➜  25 juli Open Boerderijendag, 10.00 diverse 

bedrijven
 ➜  26 juli Copncours dressuur pony’s en 

paarden BB t/m ZZ, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜  3-5 augustus Fiets3daagse Ruinerwold
 ➜  21 augustus Dressuurwedstrijd paarden B t/m ZZ/

licht, 09.00 uur Manege Ruinerwold 
 ➜  29 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  28 augustus  Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2,  

09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜  17 septemberVrouwen van Nu Ruinerwold, Gezond 

ouder worden met voeding, 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 22 maart 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
19.00 uur Gezamenlijke Vesper in de Kapel
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P. de Haan
15.30 uur stud E. de Braak
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 29 maart 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. Muis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. A. Minnema
15.30 uur 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. H. de Graaf

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

* 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



Ook paasbroodactie 
KIOS uitgesteld
Traditioneel houdt Korfbalvereniging KIOS in de pe-
riode voorafgaand aan de paasdagen haar jaarlijkse 
paasbroodactie, met heerlijke broden en koek van 
Opoe’s Erfenis / Bakkerij Ubak. Als gevolg van de 
overheidsmaatregelen in het kader van het corona 
virus heeft het bestuur van KIOS besloten haar 
leden niet onnodig bij iedereen langs de deuren te 
laten gaan om eerst de bestelling op te nemen en 
later de bestellingen rond te brengen en daardoor 
een mogelijke bron van verspreiding te zijn. De ge-
hele paasbroodactie wordt daarom tot nader orde 
opgeschort. 
Het spijt het bestuur en de actiecommissie dat de 
vele mensen in Ruinerwold die jaarlijks rekenen op 
het lekkere brood en/of opgespoten koek mogelijk 
teleurgesteld zijn, maar vertrouwen erop dat begrip 
is voor dit besluit. KIOS hoopt in de periode voor de 
zomer alsnog deze actie te kunnen houden, maar 
dat is vooral afhankelijk van de verdere ontwikke-
lingen inzake de beheersing van de risico’s rondom 
de corona besmettingen.

Veiling Antiek en Curiosa 
bij Museumboerderij De 
Karstenhoeve
Op zaterdag 4 april is er een antiek-en curiosaveiling 
op de deel van De Karstenhoeve. Om 13.00 uur 
neemt de veilingmeester de(veiling) hamer ter 
hand en kan er weer geboden worden. Niet alleen 
op de onlangs gehouden taxatiemiddag zijn er veel 
goederen ingebracht, ook rechtstreeks werd er veel 
aangeboden voor de veiling. Uw interieur verfraaien 
met een leuke (antieke) eyecatcher? Dan is dit een 
mooie gelegenheid om iets op de kop te tikken. 
Serviezen, meubilair, klokken, vazen, zilverwerk, 
schilderijen, Perzische tapijten en nog veel meer 
kunnen deze middag na één hamerslag met u mee 
naar huis worden genomen.

De goederen kunnen van tevoren worden bezich-
tigd. Vrijdagavond 3 april van 18.00 uur tot 20.00 uur 
en zaterdag 4 april van 10.00 uur tot 12.30 uur kan 
men een kijkje komen nemen in de schuur van de 

Paasfeest bij 
Museumboerderij De 
Karstenhoeve
Zondag 12 april (1e paasdag) is het alweer vroeg 
dag voor de Paashaas! Er moeten een heleboel 
paaseieren worden verstopt op het erf bij de mu-
seumboerderij. Vanaf 11.30 uur zijn alle kinderen 
(tot en met groep 8) welkom om de eieren te komen 
zoeken. Natuurlijk zijn er deze keer ook een paar 
prijsjes te winnen.  Op de deel van de boerderij is 
er weer volop gelegenheid om konijntjes te knuf-
felen! Ouders en grootouders kunnen ondertussen 
genieten van een kopje koffie/thee met heerlijke 
perencake.
Op het land van de fam. Huizingh achter de muse-
umboerderij komt net als voorgaande jaren weer 
een paasbult. Traditiegetrouw zal op 1e paasdag 
12 april om 20.30 uur het paasvuur worden aange-
stoken. Op 21 en 28 maart en 11 april kan hiervoor 
snoeihout worden ingeleverd (zie eerdere adverten-
tie).
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 
0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21 Ruinerwold.

museumboerderij, waar alle items staan uitgestald. 
De veiling begint om 13.00 uur!
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 
0522-481447
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21 Ruinerwold.



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.

‘
OOK ADVERTEREN?

www.optwold.nl



Bridge
Uitslag van de 2e zitting van ronde 3 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 2 maart 2020.

Lijn A;
1 R v Ommen & A Beltman  62.50%
2 J de Boer & G Wassing   59.00
3 G Lensen & L Tissingh   55.00
4 O Hobma & J Vedder   53.50
5 E v’t Rood & E Wienen   52.50
6 H & P Bennink    52.00
7 L Krapels & J Mansier   49.50
8 J Scholte Albers & R Kleene  49.00
9 T ten Heuvel & A Kreulen  45.50
10 H Tissingh & W Niemer  41.50
11 R Nijland & J Schuphof  41.00
12 I & L vd Molen    39.00

Lijn B;
1 A Flier & L Stolte   61.68%
2 M Hoogeveen & K Visser  58.27
3 J Bennink & L Drost   57.11
4 J Inberg & J ter Heide   54.54
5 D & M Geel    52.86
6 H & H Hauwlo    51.68
7 S & J Willijns    51.21

Isolatie
Isolatie under het dak en tussen de muren:
mit mekare mutten wij van ‘t gas of…
Nou bint der veule meinsen op corona-verlof
in thuusisolatie en kan dat langer gaon duren.

Wat in ‘t vat zit, zal niet verzuren
en de subsidie wördt weer of-estoft.
Isolatie under het dak en tussen de muren:
mit mekare mutten wij van ‘t gas of…

Um zölf zien wereld te verduren
rommelt hij in zien gruuntehof
poot rooie siepels en witte lof
en slet zo zien uren
in isolatie under zien dak, tussen veer muren.

© Gerdina www.gerdina.nl

Pompoenenactie
Met een pompoen moet je het doen!
Een pompoen. Een prachtige groente, heel erg gezond 
en onwijs veel mogelijkheden; koken, bakken, soep 
van maken óf uithollen en oplichten met een kaarsje! 
Ofwel, met een pompoen kun je heel veel doen!
Doe daarom mee met de pompoenenactie van De 
Wolden! Haal je zakje met zaad, vanaf maandag 30 
maart op tijdens de spreekuren van de buurtteams in 
de bibliotheken, of tijdens de reguliere openingstijden 
van een bibliotheek bij jou in de buurt. 
Kweek met die zaadjes de lekkerste of grootste pom-
poenen, en neem gratis deel aan het pompoenenfes-
tival op vrijdag 2 oktober in ontmoetingscentrum De 
Boerhoorn.
Wil je graag meer informatie rondom de pompoenac-
tie? Neem dan contact op met Leonoor Colenbrander, 
Welzijn De Wolden, tel. 0528 – 378686 of per mail 
leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl

 

 
           “Hoe is het!?” En met jou!? 

J. van Loo 
 
                                 
Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op 

zo veel fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van  
mijn lieve man, mijn lieve vader, schoonvader en opa 

 

Jack van Loo 
 

* Meppel, 20 april 1945                                           † Ruinerwold, 8 maart 2020 
 
 

Margreet van Loo – Marcus 
 

René van Loo 
Patricia Stommel 

        Rachelle van Loo 
 
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
Correspondentie adres: 
Haakswold 33, 7961 LD  Ruinerwold 
 

8 H Reinders & G Scheper  50.61
9 S Hempen & H Kuijer   50.46
10 J Koops & R Morsink   49.14
11 T & T Eindhoven   48.12
12 R Hegeman & A Ridderman  47.25
13 M Vedder & H Toet   42.86
14 M Blaauw & K Scheper  42.61
15 L Boerhof & M Brals   41.89
16 J Klomp & L Veen   40.04



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

 Coop S.Koetsier& 
 Medewerkers 
      

        www.coop.nl/ruinerwold        Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 21 maart 

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.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.



De oude schaatser
De vorst zit diep in de grond. ’s-Nachts vriest het 
stevig en overdag is er een mager zonnetje, vol-
doende om bij dit winterse weer de schaatsen uit 
het vet te halen en te gaan schaatsen. Sneeuw is 
er nauwelijks gevallen. De jongelui hebben veel 
ijspret. Iedereen van jong tot oud geniet van deze 
bijzondere winter. De ouderen denken aan hun 
eigen jeugd.  Zo ook een oude visser. Hij zit in zijn 
woninkje onder aan de zeedijk vlak bij de vaart, die 
zijn dorpje verbindt met een weids Fries landschap. 
Voorjaar, zomer en najaar is hij op zee. ’s-Winters 
is hij thuis en dan repareert hij de netten voor 
het nieuwe visseizoen. Het afgelopen jaar was de 
visvangst mager geweest. Hij hoopt nu op betere 
tijden. Hij voelt zich verdrietig.
De man staat op.  In gedachten was hij op zee, maar 
nu hij door het raam naar buiten kijkt en al die 
vrolijke mensen hoort lachen en ziet zwieren over 
het ijs, overvalt hem een intens verlangen. Hij stopt 
met werken en pakt zijn oude houtjes met ijzer 
en stapt de deur uit. Iedereen is blij, maar hij niet. 
Waarom niet? Zwemmen heeft hij nooit geleerd, 
maar schaatsen kan hij als de beste.  “Ook nog eens 
proberen op de oude dag” roept een kwajongen. 
Dat hoort hij, maar in gedachten is hij bij het schaat-
sen. Zodra hij op het ijzer staat en in de menigte een 
ruimte ziet, waar hij als schaatser doorheen kan, 
neemt hij de benen en schaatst als een jonge kerel 
de vaart op. Hij kan het nog en wil dat iedereen la-
ten zien. Een goede Fries houdt van schaatsen. Met 
elke slag groeit zijn vertrouwen en hoop, dat in de 

“Marsmannetje op de 
fiets”
Bijeenkomst Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold 
op 5 maart 2020
Nadat de geplande spreker van deze avond, Huite 
Zonderland (inderdaad, vader van..) wegens een 
onfortuinlijk ongeluk moest afzeggen moest er snel 
gehandeld worden..
Gelukkig voor ons kon en wilde Gerda Marsman de 
avond voor ons verzorgen.
Gerda heeft vanavond haar fiets meegenomen. 
Want zo simpel is het volgens haar, ze fietst, ze 
kletst en ze maakt foto’s. En dat wil ze graag met 
ons delen.
Haar fiets is een herenfiets want die is net iets stevi-
ger en geeft haar een veiliger gevoel als ze alleen in 
haar tentje slaapt. Maar liefst 27 versnellingen heeft 
de fiets. Haar hoogst gemeten snelheid was 73 km 
per uur! 
Gerda gebruikt geen navigatie, alleen een kompas 
en een kilometer teller. Maar in haar voortas zit wel 
altijd een kaart.  En haar fotocamera. 
Links voor hangt haar tas met fietskleding en rechts 
voor een tas met een net pak! Achterop de tent en 
in de zijtassen alles voor het slapen en het eten 
onderweg.  Klein en licht van gewicht. 
Gerda heeft al heel veel fietsreizen gemaakt, ze 
begon er als tiener al mee, maar vanavond neemt 
ze ons mee op haar reis door Australië, een reis van 
een jaar.
Haar reis begint in Sydney, één van de bekendste 
steden van Australië. Even een paar dagen acclima-
tiseren en dan op de fiets het binnenland in. Slapen 
in de vrije natuur, in een tentje, koken voor jezelf 
en genieten van de natuur. Onderweg een maand 
werken in een kangoeroe opvang. Aangereden,  
gewonde dieren herstellen hier. Maar dan wil Gerda 
weer fietsen! Ze doorkruist bijna geheel Australië. 
Prachtige foto’s van vogels, koala’s. Ook gaat ze 
naar Ayers Rock, naar de heilige rots Uluru. Oei, 
even niet aan gedacht dat je daar in de buurt niet 
mag kamperen, wat nu?
Geen nood, ze mag een stuk mee met een auto is 
kan dan haar route weer vervolgen.  In het noorden 
bezoekt ze een rodeo. Ze bezoekt Gorges  en ziet 
de bijzondere flessenboom. 6000 km is er dan al 
gefietst! Aan de kust ontmoet ze dolfijnen maar ook 
haaien!
Ze werkt een tijdje als kok op een grote farm tijdens 
het schapen scheren seizoen.

Een uitstapje in de woestijn (Simpson Dessert) loopt 
bijna verkeerd af door een onverwachte regen- en 
onweersbui!
Ook redt Gerda nog een babykangoeroe nadat de 
moeder is overleden. Ze brengt het naar een op-
vang en noemt het naar haar vader, Hendrik Jan. 
Dit is te lastig voor de Australiërs en het wordt Rick!
Via Adelaide komt ze aan in Melbourne en daar kan 
ze, na enig onderhandelen, een wedstrijd zien op 
de Australian Open, de dubbel van Venus en Serena 
Williams!
Gerda sluit haar enthousiaste en inspirerende 
verhaal af met een foto van een prachtige zonson-
dergang!
Kortom, een zeer geslaagde avond.
Benieuwd naar meer van Gerda? Neem een kijkje op 
haar website “Marsmannetje op de fiets”



Spannende Woldenderby 
eindigt in gelijkspel
Voor aardig wat publiek werd zondag de Wolden-
derby gespeeld: Wacker tegen Ruinerwold. De 
eerste editie werd winnend afgesloten door Rui-
nerwold, waardoor Wacker extra gebrand was op 
revanche.
Ruinerwold was de bovenliggende partij in de eer-
ste tien minuten, waarna Wacker beter in de wed-
strijd kwam. Het kreeg dan ook de beste kansen in 
de eerste helft en opende de score na 21 minuten 
spelen. Edwin Dekker schoot vanaf randje zestien 
op doel, waarna de bal van richting werd veranderd 
en Knol kansloos liet: 1-0. Ruinerwold kon er weinig 
tegenover stellen en op slag van rust verdubbelde 
Wacker zelfs de score. Stadman mocht in alle vrij-
heid afdrukken en schoot in twee instanties de bal 
achter knol.
De tweede helft moest Ruinerwold meer brengen 
en dat deed het. Wacker werd teruggedrongen op 
eigen helft en hield de bal totaal niet meer in de 
ploeg. Na een uur spelen haalde De Boer uit, waar-
na Tim Hogenhorst de bal van richting veranderde: 
2-1. Ruinerwold maakte haast en wist dat een ge-
lijkspel nu dichtbij was. Het duurde uiteindelijk tot 
de blessuretijd, maar de gelijkmaker kwam er. Bij 
een vrije trap van 20 meter was de ‘muur’ van Wac-
ker zo vriendelijk om uit elkaar te lopen, waarna de 
bal van Heins langs doelman Dekker suisde: 2-2.

Sjoukje de Wit wint 
de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd in De 
Wolden
 Sjoukje de Wit van basisschool CBS De Arendsvleu-
gel uit Ruinerwold heeft vanmiddag de gemeente-
lijk voorleeswedstrijd van De Wolden gewonnen. 
Deze wedstrijd vond plaats in bibliotheek De Wijk. 
Het betrof hier een voorronde van De Nationale 
Voorleeswedstrijd. De winnaar zal binnenkort 
gemeente De Wolden vertegenwoordigen in de 
provinciale finale. En wellicht wordt zij wel De Nati-
onale Voorleeskampioen 2020! 
 De 12 kandidaten werden, aangemoedigd door hun 
supporters, om de beurt door presentator Michelle 
van Wilsum naar voren gehaald en kort aan het pu-
bliek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat 
een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Terwijl 
het publiek vermaakt werd met een quiz, trok de 
jury zich terug. Er werd gelet op zaken als uitspraak, 
verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van 
de voorlezer met het publiek was belangrijk. Na een 
spannend kwartiertje, werd het verlossende woord 
door juryvoorzitter Delia Bremer gesproken. Uiteindelijk werd Sjoukje de Wit van CBS De 
Arendsvleugel de winnaar. Zij las voor uit Ik ben 
Vincent en ik ben niet bang van Enne Koens.

In het restant van de blessuretijd streden beide 
ploegen nog vol voor de winst, maar gescoord werd 
er niet meer. Zo kwam er een einde aan een niet al 
te beste, maar spannende derby. Daarnaast was het 
ook een sportieve editie. De uitstekend leidende 
Mansouri had geen kaarten nodig om de wedstrijd 
tot een goed einde te brengen. 
Ruinerwold speelt zondag thuis tegen De Blesse. 
Het moet winnen om weer aansluiting naar boven 
te vinden. 

zomer de vis duur verkocht gaat worden. In snelle 
vaart schaatst de visser langs landerijen en boeren-
hoeven. Hij groet zijn tochtgenoten en in zijn geest 
ziet hij zichzelf als winnaar van de elf steden tocht. 
Het landschap om hem heen wordt steeds grimmi-
ger. Hij doet ‘de tocht der tochten’ in omgekeerde 
volgorde. Van Dokkum naar Franeker, van Frane-
ker naar Harlingen. Daar ligt zijn vissersboot, zijn 
paradijs. Dat is zijn leven. Hij neuriet het liedje, dat 
hij afgelopen zondag meezong in de kerk. ‘Ik zal mij 
buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven’. 
Aan dat psalmversje had hij gedacht tijdens het 
boeten van de netten. Nu hij op echt ijs schaatst, 
komt het telkens bij hem binnen. Leven geeft niet 
alleen veel, het vraagt ook veel. Ook als hij schaatst. 
Dat had hij zich in zijn jeugd nooit gerealiseerd .Ge-
lukkig, dat hij  niet geweten heeft, dat  oude winter-
tijden  van bezinning   zouden kunnen verdwijnen.  
S.G.



1. Wat doet je bedrijf precies?
We hebben camping en B&B (aantal bedden) spe-
ciaal voor de motorrijder. We willen geen caravans 
en campers, dat laten we aan de collega’s die daar 
beter voor zijn ingericht.

2. Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Motorcamping The Big Oaks bestaat momenteel 2 
jaar en we zijn dit jaar voor het 2e jaar geopend.

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

Slechts 1 persoon: That’s me!

4. Vertel eens iets over jezelf. 
Mijn grootste hobby zijn motoren. Vroeger heb ik 
Nederlandse kampioenschappen wegrace gedaan 
en tevens heel lang motorcross op niveau. Tegen-
woordig doe ik alleen nog passief aan sport.

5. Wat vind je het leukste aan je werk? 
Het leukste aan de camping vind ik het grote ver-
schil in mensen die komen, maar toch allemaal 
met dezelfde passie. Ik geniet vooral van de mooie 
verhalen die ‘s avonds loskomen.

6. Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Het minst leuke van de camping is de afwas, haha.

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

Ik ben sinds vorig jaar lid van Ruinerwold Onder-
neemt. Ik denk dat het een versterkende factor is, 
onder andere door onderling contact.

8. Wat vind je positief aan Ruinerwold Onder-
neemt? 

Het positieve van Ruinerwold Onderneemt vind ik 
dat bedrijven van diverse pluimage kennis vergro-
ten.

geeft de pen door aan:
Bedrijf: motorcampingThe Big Oaks
Naam: Roland Buursma

9. Is er iets wat je mist of beter kan binnen Rui-
nerwold Onderneemt?

Wat misschien nog toegevoegd kan worden is een 
vraagbak voor bijvoorbeeld regelgeving. We hoeven 
tenslotte niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

10. Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Het dorp Ruinerwold is prachtig om in te wonen, 
mooi centraal om naar alle delen van het land te 
rijden. Goede middenstand er is heel veel. Ach er is 
altijd wel iets wat er bij kan, ik vond het wel jammer 
bijvoorbeeld dat de shoarma boer er mee op hield.

11. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
De toekomst van mijn bedrijf zie ik rooskleurig in. 
Ik heb in Dagblad van het Noorden en op de motor-
beurs in Assen gestaan. Daardoor zijn er veel reser-
veringen binnengekomen.

12.  Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Wat leuk is om te vermelden, is dat een ouder 
echtpaar me al een tijdje volgt en ook verhalen over 
de camping schrijft en die heel Europa door gaan. 
Daardoor was de eerste motorrijder op de camping 
een Deen. Hetzelfde echtpaar komt met de oldti-
merdag weer om met 20 motorvrienden hun 50-ste 
huwelijksdag te vieren op de camping. Dat is toch 
mooi?
Ook wil ik graag Henk Smit bedanken voor de tijd 
met het kleinste winkeltje en wens ik alle onderne-
mers veel succes!!
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Adri Kok nieuwe trainer KIOS
Met ingang van het nieuwe seizoen 2020-2021 is 
Adri Kok de nieuwe trainer/coach van KIOS 1. Na 
diverse gesprekken met verschillende trainers die 
graag naar Ruinerwold wilden komen, is keuze op 
Adri gevallen.

De inwoner van Tuk (Steenwijk) is een bekend 
gezicht in Ruinerwold. Van 2012 tot en met 2017 
stond Adri ook aan het roer van het vlaggenschip. 
In die jaren heeft hij korfballend vermogen van vele 
spelers en speelsters erg ontwikkeld. Daarnaast was 
het ook buiten de velden een betrokken en graag 
gezien persoon. Kok; “het voelt om weer in een 
warm nest terug te komen. Enkele spelers heb ik 
ook in mijn eerste periode getraind en daarnaast is 
nog een waslijst aan talent bij aangesloten. Ik ben 
daarom ook zeer verheugd dat de groep positief 
heeft gereageerd op mijn komst”.

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

Na zijn termijn bij KIOS heeft Adri gecoacht bij CSL 
en ASVD. De laatste club verliet hij halverwege dit 
lopende seizoen. Na een korte periode van rust 
begint hij in augustus dus weer aan een nieuwe 
uitdaging. “Ik heb er ontzettend veel zin in. In het 
trainen, het coachen, maar ook om de mensen 
rondom KIOS weer te spreken”, aldus Adri.

Het bestuur, de technische commissie en de KIOS-
selectie zijn verheugd met de komst van Adri. We 
wensen hem veel succes met de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen.

Merle de Boer te zien/horen bij The 
Voice Kids
De 15 jarige Merle de Boer uit Ruinerwold is komen-
de vrijdagavond om 20.30 uur te zien en te horen in 
het populaire tv programma The Voice Kids van RTL 
4. In deze talentenjacht voor kinderen in de leef-
tijd van 8 t/m 14 jaar wordt gezocht naar het beste 
jonge muziektalent van Nederland.

Het programma is gebaseerd op `The Voice of 
Holland’ en volgt dezelfde formule. Het was een 
lang gekoesterde wens van Merle om hieraan mee 
te doen vertelt moeder Wendy Kassies. ‘Eind 2018 
heeft ze zich hiervoor aangemeld. Ze was toen nog 
14 jaar, dus dat kon nog net’. In 2019 werd ze toege-
laten tot de zgn. ‘Blind Auditions’. In totaal deden 
er duizenden zangtalenten mee bij de voorinschrij-
vingen. Na diverse voorrondes te hebben overleeft, 
behoort Merle tot de laatste zeventig deelnemers 
die gaan strijden om een plaats in de finale.

De deelname aan het programma moest al die tijd 
geheim blijven voor de buitenwereld. Pas nu mag 
het bekend worden gemaakt. Vrijdag is op tv te zien 
hoe Merle het er vanaf heeft gebracht.
En wie haar zangcoach wordt. (Marco Borsato, 
Anouk, Ali B of Miss Montreal?) Het was volgens 
moeder Wendy een hectische tijd. ‘We hebben di-
verse ritjes gemaakt naar de studio in Hilversum, en 
naar Amsterdam waar op locatie opnames werden 
gemaakt. Het was een mooie en leerzame ervaring 
voor Merle.



Speelavonden elke woensdag van 20.15 tot 22.30 uur

Sporthal Buddingehof, Dijkhuizen 66,  Ruinerwold

Badmintonclub  Ruinerwold
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