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Volgend nummer 
verschijnt 

20 april 2022
Kopij inleveren voor vrijdag 15 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Paaseieren zoeken en paasvuur bij 
Museumboerderij De Karstenhoeve

Zondag 17 april (1e paasdag) mag de paashaas na 
2 jaar eindelijk weer een heleboel eieren verstop-
pen op het erf van De Karstenhoeve! Om 11.30 uur 
kiest hij het hazenpad en zijn alle kinderen (tot en 
met groep 8) van harte welkom om de eieren te 
zoeken. Voor de ouders is er gelegenheid om onder-
tussen een kopje koffie te drinken op de deel van de 
boerderij.
Het paasfeest kan natuurlijk niet worden afgeslo-
ten zonder een paasvuur. Op het land van de fam. 
Huizingh (achter de museumboerderij) is in voor-
gaande weken een mooie paasbult verrezen die 
traditiegetrouw ook op 1e paasdag om 20.30 uur zal 
worden aangestoken. 
Zaterdag 16 april kan er nog snoeihout worden 
ingeleverd.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of tel. 0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

Paaseieren, paasvuur17
a p r i l

Burgemeester bezoekt 
Stichting Historie
In het rij van kennismakingsbezoeken stond de 
Stichting Historie van Ruinerwold vandaag op de 
agenda van de nieuwe burgemeester.
Samen met haar partner Rob heeft ze kennis ge-
maakt met het bestuur van de stichting. Daarna 
kreeg ze uitgebreid informatie over de werkzaam-
heden van de stichting, zoals het beheren van een 
omvangrijk archief, het uitgeven van een blad met 
historische onderwerpen, het organiseren van 

bijeenkomsten en het uitgeven van diverse boeken, 
waaronder de op handen zijnde boerderijenboeken. 
Verder werd ze bijgepraat over diverse kenmerken 
van Ruinerwold, zoals agrarische karakter, de voor-
zieningen, het verenigingsbestand en bijzondere 
inwoners. Ook kwam de verandering door de af-
name van het aantal boerenbedrijven aan de orde, 
hetgeen onder meer heeft geleid tot een andere 
samenstelling van de bevolking en de bestemming 
van de agrarische gebouwen.
De gasten toonden zich bijzonder geïnteresseerd en 
concludeerden achteraf dat ze een mooi en breed 
beeld van de werkzaamheden van de stichting heb-
ben gekregen. 
Voorzitster Janny van Goor bood de burgemeester 
het boek “Rondgang door het verleden van Ruiner-
wold” aan. 
Vervolgens hebben de burgemeester en haar part-
ner, onder begeleiding van Wim van Dijk en Frans 
Bork, een fietstocht door een deel van de voorma-
lige gemeente gemaakt. De oorspronkelijke route 
werd helaas door tijdgebrek ingekort; uiteindelijk 
liep deze via de Wolddijk, door Oosteinde, langs de 
Dokter Larijweg en door het dorp Ruinerwold naar 
Blijdenstein. Ze hebben onderweg verschillende ob-
jecten kunnen bekijken, zodat ze, aangevuld met de 
achterliggende verhalen, een onuitwisbare herinne-
ring rijker werden.
Terug bij het kantoor van de Stichting spraken ze 
hun waardering uit voor de invulling van het kennis-
makingsbezoek. 



Kerkdiensten 10 april 2022
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. R. v. Ommen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 14 april 2022 Witte donderdag
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange
19.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
19.300 uur ds R. Gosker

Kerkdiensten 15 april 2022 Goede vrijdag
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur gezamenlijke dienst met Berghuizen
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur ds. F.A. Slothouber
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 17 april 2022 Pasen
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. F.A. Slothouber

ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  9 april Dag klaverjassen, 10.00 uur  
café de Kastelein

 ➜  11 april slotavond klaverjassen en jokeren,  
19.30 uur kantine VVR

 ➜  11 april Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  11 april Tuinkring, paasworkshop
 ➜  12 april Bevrijdingsconcert, 20.00 uur  

Kerk Blijdenstein
 ➜  14 april Muziekbingo, 20.00 uur  

café de Kastelein
 ➜  16 april Inleveren snoeihout, 10-12.00 uur en 

13-15.00 uur achter Karstenhoeve
 ➜  17 april Paaseieren zoeken 11.30 uur 

Karstenhoeve
 ➜  17 april Paasvuur, 20.30 uur Karstenhoeve
 ➜  19 april Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  22 april Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

feestavond, 19.00 uur de Klok
 ➜  23 april Beerpong, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜  25 april Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  26 april Klaverjassen, 20.00 uur  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  27 april Tuinkring, Plantenruilbeurs
 ➜  29 april KIOS Klaverjassen, v.a.19.30 uur  

De Kiosk
 ➜  16 mei Inloop/infoavond voor leden en niet 

leden Memento Mori, 19-20.00 uur 
Dijkhuizen 34a

 ➜  21 mei Boerendrokte, 11.00-16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  22 mei Theeconcert Malletband  
Sempre Sereno, 14.30 uur Sporthal 
Buddingehof

 ➜  28 mei Inzameling oud ijzer,  
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31

 ➜  12 juni Concert The Gents Vocaalensemble 
Kerk Blijdenstein

 ➜  16 juni Tuinkring, bloemschikcursus
 ➜  16 juli Boerendrokte, 11.00-16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  30 juli Inzameling oud ijzer,  

09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
 ➜  20 augustus Oldtimerdag, 08.00 – 16.00 uur  

Centrum Ruinerwold
 ➜  3 september Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve

Ooit
Er is nooit iets 
dat niet
veranderen kan 

Er is geen fiasco
dat toch nog
wat nieuws kan worden

Het is nooit zo donker 
dat het ooit
weer licht zal zijn

Er is geen dood
dat nooit - ooit
weer leven wordt

© Gerdina  www.gerdina.nl



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 ” 

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 
www.agrarisch-drenthe.nl

Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

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

het hele jaar door

Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Vogelvoer - buitenvoedering

Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen
  Strooizout
  Diervoeders
  strooisel
  landbouwplastic
  Plosplanpalletkorrel
       Carbid

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken? 
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Cliëntondersteuners 
weten welke zorg, hulp of 
middelen er beschikbaar zijn 
en hoe u die kunt aanvragen. 
Ook bieden we een luisterend 
oor. Deze ondersteuner kan 
u op veel manieren helpen. 
Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 



STICHTING HISTORIE
VANUUT ‘T OLDE RUUNERWOLD

 Evacués
In de bijlagen van het boek “In de stilte van de 
nacht” over de oorlogsjaren in Ruinerwold, dat door 
de Stichting Historie van Ruinerwold is uitgegeven, 
is een opsomming gegeven van de honderden eva-
cués, die in die periode om uiteenlopende redenen 
in Ruinerwold verbleven. 

Een groep kwam uit Darp, dat werd opgeofferd om 
er een vliegveld aan te leggen. Een andere groep 
kwam uit Arnhem en omstreken, omdat daar zware 
bombardementen werden verwacht en ook zijn 
uitgevoerd. Weer anderen kwamen uit het westen 
van het land, omdat de Duitsers daar verdedigings-
werken  aanlegden voor het moment dat de gealli-
eerden via de westkust voet aan wal zouden zetten. 
Maar het overgrote deel kwam uit Midden- en 
Noord-Limburg. De Limburgers in Ruinerwold 
kwamen uit de volgende plaatsen: Roermond, Her-
kenbosch, Maasniel, Herten, Beesel, Echt, Vlodrop, 
Maastricht, Linne, Venlo, Reuver, Tegelen, Stevens-
weert, Sint Odiliënberg, Witten en Heel, in totaal 
ruim 350. Ze woonden destijds aan de oostzijde van 
de Maas, dat nog bezet was door de Duitsers, terwijl 
Zuid-Limburg en de westzijde van de Maas al bevrijd 
waren. 

Enkelen waren vrijwillig uit hun woonplaats vertrok-
ken o.a. wegens plunderingen door de Duitsers. De 
meesten werden gedwongen om te vertrekken van-
wege de zware gevechten in het gebied en omdat 
de Limburgers de Duitse posities doorgaven aan de 
geallieerden. En tenslotte, omdat de Limburgers de 
Duitsers simpelweg voor de voeten liepen. 

Er was een opvangsysteem, waarbij het Rode Kruis 
ondersteunende werkzaamheden verrichtte. Men-
sen werden verplicht om  de toegewezen evacués 

Dierenartsen
Momenteel behandelt de dierenartsenpraktijk in 
Meppel met verschillende disciplines  dieren in een 
vrij groot gebied. Voor die tijd beschikte Ruinerwold 
over 2 dierenartsen, te weten de heren Meinardi en 
Van Calker. 

Uit een artikel in de Meppeler Courant van 23 maart 
1867 blijkt dat Ruinerwold zelf toen niet over een 
veearts beschikte.  Daar was toen wel grote behoef-
te aan, want ook toen ging onder meer het kalven 
van de koeien niet altijd zonder risico. De boeren 
moesten toen een beroep doen op veeartsen uit 
andere plaatsen, maar door de lange reis kwamen 
die regelmatig te laat. 

Veehouder G. van Goor kon van geluk spreken, want 
de uit Staphorst toegesnelde veearts Ubak leverde, 
aldus de krant,  bij de moeilijke geboorte van een 
kalf een meesterstukje ontleedkunde, vlugheid, 
maar ook zorgvuldigheid. Zonder de hulp van Ubak 
zou Van Goor een koe minder gehad hebben. De 
koe was rap weer gezond en vlug en vervulde haar 
moederrol voor haar 125 halve Nederlandse pon-
den wegend kalf, destijds een gewicht dat leidde tot 
een moeilijke bevalling.

Word ook donateur van de Stichting Historie van Ruinerwold www.stichtinghistorieruinerwold.nl
Inwoners voormalige gemeente Ruinerwold € 16,- p.j.; daarbuiten € 21,- i.v.m. bezorgkosten.

onderdak en verzorging te verschaffen. Ze kregen 
daar wel een vergoeding voor.
Na de bevrijding van de Limburgse gebieden kon-
den de ingekwartierde mensen weer huiswaarts 
keren.

Er bestaan op dit moment nog warme banden tus-
sen sommige Limburgse en Ruinerwoldse families. 



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

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.

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Zorgen wij gewoon voor!

Voor meer informatie over thuiszorg 
van Noorderboog kijk op de website 
of bel 0521 – 38 55 90.

www.noorderboog.nl/thuiszorg

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

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



Bridge uitslagen
Uitslag van de 5e   en laatste zitting van ronde 2 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 21 maart 
2022.

Lijn A
1 J de Boer & G Wassing  67.50%
2 J & J Scholte Albers  59.17
3 R v Ommen & M Velthuys  55.00
4 O Hobma & J Vedder  52.50
5 J Bennink & L Drost  49.17
6 L Krapels & J Mansier  45.00
7 R Nijland & J Schuphof  43.33
8 J Inberg & J ter Heide  28.33

Lijn B
1 B & M v Eijck  70.00%
2 R Knippels & M Brals  57.50
3 M Vedder & H Toet  54.38
4 A Kreulen & P Drost  53.75
5 S Hempen & H Tissingh  50.63
6 J Doorn & M Hoogeveen  49.38
7 A Ridderman & J de Vries  46.25
8 L Tissingh & L vd Molen  41.25
8 M Blaauw & K Scheper  41.25
10 H Reinders & G Scheper  35.63  

Eindstand van competitieronde 2

Lijn A
1 J de Boer & G Wassing 64.17% gem.
2 O Hobma & J Vedder  56.33
3 H & P Bennink  53.61
4 R v Ommen & M Velthuys  51.33
5 J & J Scholte Albers  47.67
6 L Krapels & J Mansier  47.33
7 J Bennink & L Drost  45.83
8 R Nijland & J Schuphof  44.00
9 J Inberg & J ter Heide  40.50
10 J Klomp & L Veen  39.50
De nrs, 8, 9 en 10 gaan naar lijn B.

Lijn B
1 A Flier & L Stolte 55.49% gem.
2 R Knippels & A Beltman  52.71
3 M Vedder & H Toet  52.46
4 S Hempen & H Tissingh  50.75
5 H Reinders & G Scheper  50.58
6 A Kreulen & P Drost  50.54

7 J Doorn & M Hoogeveen  49.69
8 M Blaauw & K Scheper  48.58
9 L Boerhof & M Brals  47.83
10 L Tissingh & L vd Molen  45.21
11 A Ridderman & J de Vries  43.71
De nrs, 1, 2 en 3 gaan naar lijn A.

Burgemeester op bezoek 
bij Hair Professionals
Burgemeester Inge Nieuwenhuizen heeft woens-
dagmorgen een bezoek gebracht aan Hair Profes-
sionals in Ruinerwold. Samen met wethouder 
Gerrie Hempen-Prent en Eduard Annen (Account-
manager Ondernemers De Wolden) werd het drietal 
gastvrij ontvangen door eigenaresse Monica Oostra.     
Hair Professionals is sinds 2004 gespecialiseerd 
in haarwerken, ofwel echte mooie pruiken. Die 
nauwelijks te onderscheiden zijn van eigen haar. 
Oostra: ‘wij helpen u graag aan een mooi haarstuk 
of pruik, nauwelijks te onderscheiden van uw eigen 
haar. Ons doel is om u een goed gevoel te geven en 
er prachtig uit te laten zien. Aandacht en privacy in 
een huiselijke sfeer staat daarbij centraal’.
 
Nieuwenhuizen was onder indruk en liet zich voor-
lichten over alle ins en outs in de haarwerk branche. 
Of het nu haarverlies of kaalheid betreft door alo-
pecia, een chemokuur, of psychische oorzaken, bij 
Hair Professionals kan iedereen terecht voor haar-
aanvullingen, haarwerken, pruiken óf alternatieven 
in de vorm van haarbanden, petten, of doeken. De 
haarwerk specialist is tevens adres voor hen die in 
transitie (transgender) zijn en op zoek zijn naar een 
nieuwe look. ‘Voor hen zijn er vele mooie haarwer-
ken die wij naar wens kunnen stylen’.  Mocht het van 
toepassing zijn, dan is een dienst aan huis of in het 
ziekenhuis ook zeker mogelijk!.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD

Wilt u ook adverteren?

Kijk voor meer informatie op 

www.optwold.nl



Spreekuur wijkagent 
Sandra van Dalfsen
Op donderdag 14 april en 19 mei ben ik aanwezig 
in de bibliotheek te Ruinerwold van 14.30 uur tot 
16.30 uur. U kunt, tijdens dit spreekuur, vragen stel-
len of een afspraak maken voor een ander moment. 

Wist u dat ik ook te volgen ben via Instagram onder 
wijkagent_ruinerwold_koekange. Ik plaatst berich-
ten die betrekking hebben op de dorpen Ruiner-
wold, Oosteinde, Weerwille, Berghuizen, Koekange 
en Koekangerveld. Ook via Instagram kunt u mij een 
bericht sturen of een contactformulier invullen via 
de link naar politie.nl. Ook heeft politie De Wolden 

Nieuwe pedicure
Beste lezers, mijn naam is Iris van de Belt. Ik ben 
sinds kort pedicure in Ruinerwold, en zou u graag 
willen helpen om van uw voetproblemen af te ko-
men.
Ik kom bij u aan huis, of u heeft de keuze om bij mij 
aan huis te komen.
U kunt mij bereiken op het nummer 0611404908, 
voor eventuele verdere vragen.

Vriendelijke groet, Iris van de Belt

Collecte Amnesty International
De collecte van Amnesty International heeft in Rui-
nerwold een opbrengst opgeleverd van maar liefst
1.821 euro. Hierbij wil ik graag alle gevers en collec-
tanten hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat.
Wim van Dijk hzn.

Collecte ReumaNederland
In de week van 21 t/m 26 maart was de collecte van 
ReumaNederland.
De opbrengst voor geheel Ruinerwold was € 
1956,68.
Heel veel dank voor alle gevers en collectanten die 
dit mooie bedrag bij elkaar hebben gebracht.

Vrouwen van Nu Oosteinde 
Jaarvergadering 23 Maart 2022
We waren dit jaar voor het eerst weer bij elkaar en 
de avond stond in het teken van de Jaarvergade-
ring. Het verslag van 23 oktober 2021  werd voorge-
lezen.
Na de ingekomen stukken werd het Jaarverslag 
2021 voorgelezen,
Het financieel jaarverslag werd in orde bevonden.
Na vele mededelingen vond de bestuursverkiezing 
plaats. Er zijn geen veranderingen.
Daarna werd onze jubilaris, Femmie Meijer in het 
zonnetje gezet.
Alweer 50 jaar is zij lid van onze vereniging en dit 
werd beloond met het Korenaartje, oorkonde en 
een bloemetje. Van Harte 
Gefeliciteerd!
Na de rondvraag werd er een 
ouderwets gezellig spelletje 
Bingo gespeeld met leuke 
prijsjes.
Iedereen  ging huiswaarts 
met een mooie roos, omdat 
we na zo’n lange tijd weer bij 
elkaar konden zijn.

een Facebook pagina. Hier wordt u op de hoogte 
gehouden wat er in De Wolden gebeurd. 

Als wijkagent zit ik in het Buurtteam. Het Buurtteam 
De Wolden is er voor iedereen. Wat doet het Buurt-
team? Wij helpen inwoners op weg met vragen of 
problemen die ze niet (meer) goed zelf kunnen 
oplossen. Wij hebben 1 loket en 1 telefoonnummer 
en verwijzen door naar de juiste organisatie die 
kan helpen. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt 
om een bewoner of over een overlast situatie bij u 
in de buurt. Het Buurtteam kan u ondersteunen bij 
vragen en initiatieven in de buurt. De hulp van het 
Buurtteam is gratis. Het Buurtteam bestaat onder 
andere uit: wijkagenten, buurtwerkers, contact-
ambtenaren van de gemeente, bewonersconsu-
lenten van de woningcorporaties en geestelijke 
gezondheidszorg. Elke werk dag van 09.00 uur tot 
17.00 uur is het Buurteam telefonisch bereikbaar 
op telefoonnummer 0528-378686. Tevens kunt u 
mailen naar buurtteam@dewolden.nl

Sandra van Dalfsen politie



zingt weer!
Op dinsdag 29 maart 2022 is Spotlights weer begon-
nen met repeteren. Dit na een Corona-pauze van 
bijna 2 jaar. 
Misschien denk je er wel eens aan om lid te worden 
van een koor? En heb je zin om mee te zingen in een 
ontspannen sfeer? Kom dan eens kijken en luiste-
ren op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in dorpshuis 
De Buddingehof. En misschien wil je meteen al wat 
meezingen. Ook dat is goed! We repeteren tot 22.00 
uur met tussendoor een pauze. 
We hebben een goede fijne groep en zingen op dit 
moment 3-stemmig, Ons repertoire is zeer geva-
rieerd: met hits van toen en nu, zowel Engels- als 
Nederlandstalig, 
Onze mannen en vrouwen zouden wel graag meer 
mannen willen verwelkomen. Maar ook vrouwen 
zijn van harte welkom! 
Weet je nog niet tot welke stemgroep jouw stem be-
hoort? Geen probleem, dan doe je een stemtest met 
de dirigente en daar is niets spannends aan hoor.  
Je hoeft geen zangervaring te hebben en je hoeft 
geen muzieknoten te kunnen lezen.
Wil je eens uitproberen hoe mooi het is om in een 
koor te repeteren en mee te zingen? Kom dan eens, 
zonder verplichtingen, bij ons langs. We zouden het 
leuk vinden! En tot de zomervakantie hoef je geen 
contributie te betalen. Graag wel eerst even aan-
melden omdat we je goed willen ontvangen.
Meer informatie over ons koor kun je vinden op 
onze website: www.spotlightsruinerwold.nl Heb je 
nog vragen? Stel ze dan via ons emailadres:  Spot-
lightsruinerwold@gmail.com
Misschien wil je liever telefonisch contact hebben? 
Dan kun je bellen met Jaap Muller (06-23082702). 

Roelof Pieter Koning 
gemeentesecretaris 
Roelof Pieter Koning (43 jaar) uit Meppel wordt 
de nieuwe gemeentesecretaris van gemeente 
De Wolden. Hij is nu nog districtshoofd voor de 
provincies Drenthe en Groningen bij Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland. Koning volgt Vanessa Gosselink 
op die 1 januari vorig jaar aantrad als interim-

gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij 
gaat per 1 mei in De Wolden aan de slag. Ook 
wordt hij lid van de tweehoofdige directie van de 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
(SWO), de ambtelijke organisatie van beide 
gemeenten.

Konings hart heeft altijd bij de publieke sector en de 
politiek gelegen. Hij studeerde bestuurskunde aan 
de Thorbecke Academie, waarna hij verschillende 
functies heeft vervuld binnen de overheid. Vanaf 
2006 was hij hoofd bedrijfsvoering en loco-gemeen-
tesecretaris bij de buurgemeente Westerveld. Naast 
zijn werk is hij bijna twaalf jaar raadslid geweest 
van de gemeente Meppel. In 2014 werd hij daar 
wethouder, met onder meer wonen en ruimtelijke 
ordening in zijn portefeuille. Na zes jaar vertrok hij 
naar Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
Volgens burgemeester Inge Nieuwenhuizen heeft De 
Wolden met Roelof Pieter Koning een gemeentese-
cretaris en directeur in huis gehaald, die dankzij zijn 
werkervaring en politiek-bestuurlijke achtergrond 
de dynamiek van een ambtelijke organisatie en 
bestuur heel goed begrijpt. ‘Hij is ook een enthou-
siast mens, bij wie zakelijkheid en mensgerichtheid 
mooi met elkaar in balans zijn, waardoor hij weet te 
verbinden’, aldus burgemeester Nieuwenhuizen.
De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hooge-
veen (SWO) is sinds 2015 de ambtelijke organisatie 
van beide gemeenten. De gemeenten hebben elk 
hun eigen gemeentesecretaris. De twee gemeen-
tesecretarissen vormen samen de directie van de 
SWO. Konings collega in de SWO-directie is gemeen-
tesecretaris Jelmer Mulder van Hoogeveen.



Lezing door notaris 
Johan Stotijn
Notaris Stotijn heeft kantoor op 3 locaties, het 
hoofdkantoor in De Wijk, sinds ongeveer 6 jaar in 
het oude gemeentehuis in Ruinerwold en sinds 
een half jaar in Ruinen. Helaas gaat de locatie in 
Ruinerwold binnenkort verdwijnen omdat het pand 
wordt omgebouwd naar woonappartementen. 
Mocht zich een nieuwe, geschikte locatie aandienen 
dan komt men graag terug naar Ruinerwold.

Bij veel belangrijke gebeurtenissen in ons leven 
komen we terecht bij een notaris, denk aan hypo-
theekakten, woningoverdrachten, algehele vol-
machten, bewind voeringen, samenleefcontracten, 
testamenten, echtscheidingen…
Notarius Stotijn informeert ons deze avond uitge-
breid over testamenten en de algehele notariële 
volmacht, welke ook wel levenstestament genoemd 
wordt.

Testament.
Als eerste maakt de notaris ons erop attent dat het 
verstandig is om testamenten die langer dan 10 jaar 
geleden zijn opgemaakt eens opnieuw te bekijken. 
Mogelijk zijn er veranderingen in de wet- en regelge-
ving of in de persoonlijke omstandigheden.
En als het er (nog) niet van gekomen is een testa-
ment op te maken dan heeft de wet daarin ook wel 
voorzien. In een huwelijk is de langstlevende part-
ner de wettelijke erfgenaam.
Maar het is zeker verstandig om een testament 
op te stellen, op die manier is alles goed geregeld 
wanneer u overlijdt.  Denk hierbij ook aan mogelijk 
langdurige zorg voor de langstlevende partner, wat 
voor invloed heeft dit op uw nalatenschap? Een 
eigen woning is vandaag de dag een flink bezit, hoe 
zit het met erfbelasting?  Een gescheiden kind? Hoe 
zit dat met de ex-partner? Onterven? Kan dat? Een 
legaat schenken?
Op al deze vragen en nog veel andere heeft de nota-
ris een antwoord en zal u hierin adviseren.

Algehele notariële volmacht of 
levenstestament.
Natuurlijk is een testament essentieel. Maar minder 
aandacht aan wordt besteed, is hoe belangrijk het 
kan zijn, wanneer iemand bij uw leven, uw zaken 
kan regelen.

Dat kan handig zijn als een partner veel of lang van 
huis is. U geeft dan iemand volmacht om namens 
u bepaalde zaken te regelen.  Maar het kan ook zijn 
dat iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld 
door een herseninfarct, een ongeluk, dementie. Die-
gene is niet meer handelingsbekwaan en er moet ie-
mand worden aangewezen om de zaken te regelen. 
Ook daarin heeft de wet voorzien en diegene komt 
dan onder bewind of curatele. Hiervoor gelden 
lange en formele procedures en er moet regelmatig 
verantwoording worden afgelegd bij de rechtbank.
Om deze vervelende situatie te voorkomen is het ver-
standig om tijdig een algehele volmacht (of levens-
testament) op te stellen waarin u vooraf zelf bepaald 
wie uw zaken gaat regelen wanneer u dat zelf niet 
meer kunt. Deze volmacht betreft dan de zgn. rechts-
handelingen (koop- of verkoop woning, auto, verze-
keringen, belasting e.d.) maar kan worden uitgebreid 
met een volmacht voor immateriële zaken (afspra-
ken maken met ziekenhuis, doktoren e.d) 
Een algehele volmacht of levenstestament kan 
alleen worden opgemaakt wanneer u nog wilsbe-
kwaam bent!

De voorzitter, Alida Rooze, bedankt dhr. Stotijn voor 
zijn enthousiaste en duidelijke verhaal met een 
presentje en wenst eenieder wel thuis.

KIOS belangrijke overwinning
Afgelopen zaterdagavond moest het vlaggenschip van 
KIOS laat aantreden tegen Rigtersbleek in Enschede. 
Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. De 
teams stonden gelijk in de stand en de winnaar zou 
goede zaken doen voor kans op promotie. De vorige 
wedstrijd tussen deze ploegen eindigde in het voor-
deel van de Enschedeërs. Door fysiek spel en veel 
gejuich raakte KIOS destijds van slag en kwam niet 
goed in hun spel. In Ruinerwold verloor KIOS toen met 
15-19 van Rigtersbleek.  Tijd dus voor revanche. 
Helaas was de voorbereiding voor de Ensing equipe 
niet ideaal. S’ochtends op de wedstrijd dag bleek 
Janneke Lucas positief te testen op corona. Dit 
betekende dat Gwen van de Belt in de basis stond. 
Zij begon in de aanval samen met Lisanne Koster, 
Patrick Roelevink en Martijn Ziel.  De verdediging 
van KIOS bestond uit: Moniek Huiskes, Marlissa 
Noord, Danni Dingsté en Rogier Nijdam. KIOS begon 
meteen goed aan de wedstrijd en door acties naar 
binnen versierde KIOS meteen 2 strafworpen de 



werden verzilverd door Gwen en Patrick. Niet veel 
later vergrote Marlissa het gat naar 3 punten.0-3.
De Bleek deed iets terug maar het spel van KIOS 
was veel beter. Aanvallend erg zuiver en verdedi-
gend pakte KIOS veel rebounds waardoor de te-
genstander niet veel kon herhalen. Dit resulteerde 
in een 1-6 voorsprong. Hierna kwamen de Ensche-
deërs beter in hun spel en stokte de doelpunten 
machine van KIOS. Hierdoor kwamen zij terug tot 
4-6. Gelukkig herpakte KIOS zich op tijd en door 
doelpunten van Marlissa, Lisanne en Gwen werd 
het gat weer 4 punten: 5-9. Uit eindelijk gingen de 
ploegen rusten bij een stand van 7-10. 
KIOS speelde goed en had het vooral verdedigend 
goed voor elkaar. Lisanne verdedigede haar te-
genstander zeer goed. Danni en Patrick hadden 
reboundend veel over, vooral verdedigend pakte zij 
veel ballen. Dit moesten de spekbranders doorzet-
ten in de tweede helft.
Het leek dat KIOS meteen de 2de helft goed be-
gon. Gwen was meteen langs haar tegenstander 
maar helaas gleed de bal uit haar handen bij het 
nemen van de doorloopbal en dan zal je natuurlijk 
zien dat de bal meteen valt aan de andere kant: 
8-10. Maar gelukkig raakte KIOS hier niet van slag 
en scoorde 4 maal op rij. 8-14. KIOS zat op rozen, 
maar de wedstrijd was nog lang. Wel had KIOS het 
betere van het spel en in deze fase van de wedstrijd 
was het belangrijk om mee te scoren met Rigters-
bleek. Dit bleef KIOS dan ook doen en het verschil 
bleef steeds bij 6 doelpunten. 9-15, 10-16, 11-17, 
12-18, 13-19. Met nog 5 minuten op de klok schoot 
Gwen de wedstrijd volledig in het slot. Met haar 4de 
doelpunt van de wedstrijd was het 7 verschil. Gwen 
speelde een uitstekende wedstrijd en werd ook nog 
eens topscoorder van de avond. De wedstrijd werd 
goed uitgespeeld en KIOS won uiteindelijk met 
14-22. Een hele belangrijke overwinning, hierdoor 
staat KIOS nu op de tweede plek en is hier bijna 
definitief zeker van. De tweede plek betekend een 
beslissingswedstrijd tegen een andere ploeg uit een 
ander poule voor promotie. 
Volgende week speelt KIOS 1 haar laatste reguliere 
competitie wedstrijd in de zaal voor dit seizoen. Dan 
speelt KIOS 1 tegen AKC 1 uit Almelo op zondag 27 
maart om 16:15. Voor afgaand aan deze wedstrijd 
spelen ook KIOS 4, 3 en 2 thuis. Dus een mooie korf-
bal middag in Ruinerwold. Graag tot dan! 
Doelpuntenmakers: Gwen en Martijn 4 maal; Pa-
trick, Marlissa en Danni 3 maal; Lisanne en Moniek 2 
maal en Rogier 1 maal.

Smilde’94 – VVR
Aan het weer kon het niet liggen. Op een stralende 
zondag reisde Ruinerwold af naar Smilde om het 
tegen Smilde ‘94 op te nemen. 
 
Smilde’94 is min of meer het Stoke City van de com-
petitie. Wie door wil stromen naar de hoofdmacht 
moet óf goed kunnen voetballen óf even flink 
bulken zodat de minimale eisen van 1.90m / 90+ kg 
worden gehaald. Het werd zondag duidelijk dat de 
afgelopen jaren vooral veel van die laatste categorie 
is doorgestroomd. En daar is niks mis mee. Sterker 
nog, het maakt Smilde op een goede dag een sterke 
en taaie tegenstander. 
 
Aan Ruinerwold de taak om de fysieke machine van 
Smilde kapot te spelen. En dat viel niet mee. Rui-
nerwold begon hoopvol via een pegel van Kees van 
Dijk op de lat. Maar in een gelijk opgaande eerste 
helft brak Van der Velde de ban voor de gasteren. 
Na een half uur spelen werd zijn afstandsschot van 
richting veranderd en liet doelman Fijnheer kans-
loos: 1-0. Smilde’94 beet zich vast in het duel en 
Ruinerwold kwam er niet echt lekker door. 
 
In de tweede helft moest het gebeuren, maar 
Smilde’94 besliste het duel na een uur spelen. Een 
mooie vrije trap van de verder irritant spelende Van 
der Velde betekende een bijna onmogelijke opgave 
voor Ruinerwold. Er kwam met Wagenaar, Ten Oe-
ver, Huisman en Stijn Smid vers bloed in de ploeg, 
maar de muur van Smilde’94 bleef overeind. 
 
Kevin Loof en Bert de Boer waren namens Ruiner-
wold nog dichtbij een treffer, maar terwijl Ruiner-
wold nog een slotoffensief eruit probeerde te per-
sen, gooide Koers de deur op slot via een scherpe 
counter: 3-0. 
 
Voor Ruinerwold een zure maar terechte nederlaag. 
Gelukkig pakte iedereen het goed op in de bus te-
rug, waarbij zowaar een nieuw DJ duo opstond. De 
mannen van de Hugo & Hendrik Show blijken een 
aanrader voor ieder feestje. Of Kane en Jos wel bij 
zijn met deze concurrentie is overigens niet bekend. 
 
Aankomende donderdag kan de bittere nasmaak 
van de nederlaag helemaal worden weggespoeld, 
want dan komt FC Kraggenburg naar Ruinerwold. 
Aanvang 20.00 uur, tot dan! 



Boeren willen heldere 
koers en meer waardering 
van de gemeenten
Grootschalig onderzoek onder 
agrariërs in De Wolden en Westerveld
De landbouw in Nederland en in Zuidwest-Drenthe 
staat voor een grote opgave. De energietransitie, 
stikstofproblematiek, klimaatopgave en aandacht 
voor biodiversiteit en landschap hebben gevolgen 
voor de toekomst van agrarische bedrijven. Daarom 
hebben de gemeenten Westerveld en De Wolden 
in het najaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd 
onder de agrarische ondernemers. Het doel van dit 
onderzoek was te horen wat agrarisch ondernemers 
bezighoudt, wat zij nodig hebben voor een gezonde 
toekomst en welke rol zij daarin zien voor de ge-
meenten. 
 
Toekomst
De toekomst van de agrarische bedrijven wordt vol-
gens de ondernemers zowel bepaald door markt- 
en prijsontwikkelingen als door wet- en regelgeving. 
Maar ook het imago van de landbouw is een belang-
rijke factor. Wat boeren nodig hebben is duidelijk-
heid in wet- en regelgeving. Een heldere koers is 
de basis voor verantwoorde investeringen en biedt 
handelingsperspectief voor de langere termijn. 
 
Rol gemeente
De ondernemers vinden de dialoog met de gemeen-
te van groot belang. Uit het onderzoek blijkt dat zij 
zich afvragen waar hun sector staat ten opzichte 
van bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Ze zien ook 
een rol voor de gemeenten in het ruimtelijk beleid 
en bij het vertellen van het echte verhaal over het 
boerenbestaan. Ook willen zij graag meer waarde-
ring voor de bijdrage die agrariërs leveren aan het 
landschap. In het rapport staan verschillende aan-
bevelingen aan de gemeenten over deze thema’s.
 
Westerveld
Voor Westerveld is duidelijk naar voren gekomen 
dat de agrarische sector behoefte heeft aan struc-
turele aandacht van de gemeente. Wethouder De 
Haas van gemeente Westerveld: “Het is voor ons 
waardevol om te weten dat onze Westerveldse 
agrarische sector behoefte heeft aan toewijding van 
gemeente Westerveld. Als gemeente onderschrijven 
wij dit belang, om dit goed te kunnen doen blijft 

de gemeente graag in gesprek met onze agrarische 
ondernemers.”

De Wolden
In De Wolden staat de hoe-vraag centraal. “We 
willen geen aanvullende regelgeving maken en we 
gaan ondernemers ook niet vertellen hoe ze hun 
bedrijf moeten inrichten. We willen juist goede initi-
atieven stimuleren, innovatieprojecten subsidiëren 
en ruimte bieden in beleid en regelgeving”, aldus 
wethouder Gerrie Hempen. De onderzoeksresulta-
ten helpen bij het instellen van een Transitiefonds 
Toekomstgerichte landbouw, waarvoor € 300.000 is 
gereserveerd van 2022 tot en met 2025. Daarnaast 
levert het onderzoek waardevolle informatie voor 
de actualisatie van het Economisch Actieplan De 
Wolden. 
 
Stichting Stimuland heeft in opdracht van beide 
gemeenten het onderzoek uitgevoerd, door middel 
van een vragenlijst voor alle agrarische onderne-
mers in beide gemeenten. Aanvullend zijn verdie-
pende keukentafelgesprekken gevoerd. De ant-
woorden zijn verwerkt in een rapportage, die vanaf 
24 maart 2022 te bekijken is via www.stimuland.nl/
zuidwestdrenthe. De uitkomsten van het onderzoek 
en de reacties van beide gemeenten zijn ook te zien 
in deze korte video.

SV  De Losse Flodder, 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d. 17-03-2022

Poule A 
1 Johan Klok  289
2 Anne Jan Dunning 283 
3 Johnny Ringeling     280
4 Johan Nijboer 277
5 Alfred Vrieling/ Luuk Nijmeijer 276           

Poule B

1  Henri Jans 273 
2 Lars Luten 261
3 Gerrit Figeland 257
4 Johan Lint 242



Slechte generale voor 
KIOS 1
Afgelopen zondag speelde het vlaggenschip van 
KIOS tegen AKC uit Almelo, maar voordat we het 
over de wedstrijd gaan hebben zullen we eerst 
uitleggen hoe de competitie uitgespeeld wordt. 
Want vanwege de corona is de standaard competi-
tie van tafel gegooid. Gelukkig konden we begin dit 
jaar weer korfballen, maar was er niet genoeg tijd 
om een heel zaalseizoen te spelen. Daardoor heeft 
de korfbalbond besloten om de standaard poule 
van 8 teams op te splitsen in 2 poules van 4 teams. 
Hierdoor speelt ieder team maar 6 wedstrijden, 
3 thuis en 3 uitwedstrijden. Normaal gesproken 
promoveert er maar 1 team naar de overgangs-
klasse, maar om het dit seizoen nog ingewikkel-
der te maken dan het al is. Heeft de korfbalbond 
besloten om volgend jaar een extra klasse onder 
de korfballeague(hoogste korfbal niveau van Ne-
derland) in te schuiven. In eerste instantie zou je 
denken dat dit niet zo veel gevolgen heeft voor 
KIOS omdat KIOS niet op dit niveau acteert, maar 
schijn bedriegt. Door deze extra klasse schuiven er 
meer clubs door naar boven en betekend dit dat er 
2 ploegen promoveren uit de 1ste klasse naar de 
overgangsklasse. Dit is natuurlijk zeer gunstig voor 
KIOS en betekend meer kans op promotie. Als alle 
wedstrijden gespeeld zijn, spelen de 2 beste ploe-
gen van beide poules 2 onderlinge beslissingswed-
strijden. De nummer 1 van de ene poule tegen de 
nummer 2 van de andere poule en vise versa. Het 
team met de meeste doelpunten over 2 wedstrijden 
promoveert. Ik hoop dat iedereen deze ingewik-
kelde situatie begrijpt. 

Hoe staat KIOS er nu dan voor? KIOS speelde dit 
zaalseizoen zeer wisselvallig. 3 keer gewonnen en 
2 keer verloren, maar omdat ook de andere ploegen 
onderling punten hebben laten liggen is KIOS al 
zeker van de 2de plek, helaas kan het ook niet meer 
1ste worden. Dit is natuurlijk jammer omdat je dan 
theoretisch tegen een minder ploeg speelt. Name-
lijk de nummer 2 uit de andere poule. De nummer 1 
van de andere poule is ook al bekend. Dit is name-
lijk Apeldoorn. Dus voorafgaand aan het duel tegen 
AKC weet KIOS al dat het 9 en 16 april tegen Apel-
doorn speelt voor promotie. De wedstrijd tegen AKC 
is dus echter alleen een formaliteit. Maar KIOS wil 
natuurlijk met een goed gevoel richting de beslis-
singswedstrijden een wil natuurlijk deze wedstrijd 

winnen. Tevens omdat het dit seizoen thuis nog niet 
heeft weten te winnen. AKC is en blijft echter altijd 
een lastige ploeg, ook al staat deze ploeg laatste. 
Het weet het elke tegenstander lastig te maken. Het 
is een ploeg met individuele kwaliteiten en een bak 
aan ervaring. KIOS kan zich geen off-day permitte-
ren. 

De Ensing equipe begon in de volgende opstelling 
aan de wedstrijd. Aanval: Janneke Lucas, Lisanne 
Koster, Patrick Roelevink en Martijn Ziel. Verdedi-
gend: Rogier Nijdam, Danni Dingste, Moniek Huis-
kes en Marlissa Noord.  De wedstrijd ging gelijk op 
en beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Zo 
werd er over er weer gescoord. Na zo’n 10 minuten 
spelen stond het 7-7. Verdedigend had KIOS het 
lastig. AKC kon blijven herhalen door een goede 
rebound en daardoor kon KIOS geen verschil ma-
ken op het score bord. Aanvallend was het rede-
lijk, maar de kansen kwamen moeilijk. Toch kon 
KIOS richting het einde van de 1ste helft een eerste 
verschil maken van 2 doelpunten 11-9. Dit hield de 
ploeg van Adri Kok even vast: 12-10 en 13-11. Maar 
net voor het einde kwam AKC weer op 1 punt. 

In de rust werd besproken dat KIOS niet goed 
speelde. De wil en inzit om te winnen was er te 
weinig. KIOS was net overal een stap te laat waar-
door het zichzelf enorm moeilijk maakte. Dit moest 
de tweede helft anders. Maar helaas begonnen de 
Spekbraanders slecht aan de tweede helft, binnen 
1 minuut keek KIOS tegen een achterstand aan 
13-14. Hierna hield KIOS AKC in bedwang, maar 
KIOS was zelf niet scherp in de afronding en miste 
veel opgelegde kansen. Na 8 doelpuntloze minuten 
bracht AKC het verschil na 2 doelpunten. 13-15. 
KIOS had op dit moment nog steeds niet gescoord 
in de tweede helft. Dit duurde uiteindelijk tot de 
13de minuut, toen Martijn de bal er van afstand 
inschoot. 14-16. Maar KIOS speelde nog steeds niet 
goed en keek daarna snel tegen een achterstand 
van 4 doelpunten aan. 14-18. Er moest iets veran-
deren om het tij nog te keren. Bart van de Linde 
kwam er in voor Danny en Gwen van de belt verving 
in aanvallende rol Marlissa. Gelukkig kreeg KIOS 
steeds meer grip op het aanvallende spel van AKC, 
hierdoor kan AKC niet verder uitlopen en kroop 
KIOS langzaam weer dichterbij. 15-18, 16-18, 17-18. 
KIOS gaf niet op, de kans op de overwinning was 
er nog steeds. Helaas scoorde AKC 3 minuten voor 
tijd weer en bracht het verschil op 2 doelpunten 
17-19. Maar Janneke had andere plannen, meteen 



na de vak wissel scoorde zij de aansluitingstreffer 
en in de volgende aanval maakte zij gelijk. Er was 
nog 1 minuut te spelen en het kon nog alle kanten 
op gaan. Maar helaas viel het de verkeerde kant op 
voor KIOS. 15 seconde voor tijd scoorde AKC weer. 
KIOS kreeg nog een kans op de gelijkmaker maar 
kon deze niet verzilveren. Eindstand 19-20. KIOS 
had helaas een off-day en zoals ik al zei, dit kun je je 
niet permitteren tegen AKC.

Dus zoals de titel van dit verslag al verklapte, een 
slechte generale voor het vlaggenschip van KIOS. 
KIOS moet deze wedstrijd snel vergeten en zich 
gaan voorbereiden op de beslissingswedstrijden 
tegen Apeldoorn. Eerst speelt KIOS thuis op zater-
dag 9 april. De aanvangstijd voor deze wedstrijd 
wordt later bekend gemaakt, maar zal in ieder geval 
s ’avonds gespeeld worden. Namens de KIOS selec-
tie roepen we alle KIOS leden ,familie, sponsoren, 
vrienden en ieder ander die KIOS een warm hart toe 
draait om ons 9 april aan te moedigen in de Buddin-
gehof. We kunnen al jullie steun goed gebruiken! De 
return is op 16 april in Apeldoorn, de aanvangstijd 
voor deze wedstrijd wordt later ook bekend ge-
maakt. Ook bij deze wedstrijd zien we graag zoveel 
mogelijk supporters. Graag tot 9 en 16 april. KIOS 1 
STRIJDT VOOR PROMOTIE!

www.ruinerwold.info

Muziek van band Jammer na 25 jaar op 
vinyl uitgebracht
Muziek van de Ruinerwoldse band “Jammer” is 
25 jaar na dato op vinyl uitgebracht door de Henri 
Mostert en Gerard slager. Deze twee kameraden uit 
Balkbrug brengen af en toe oude piratenhits uit op 
vinyl. Met toestemming van de bandleden brachten 
ze een vinylsingle uit met een drietal klassiekers 
uit het “Jammer” repertoire, de nummers: Aanders 
dan de rest, He Buschauffeur en Mooie Pamela An-
derson. Deze nummers zijn nog regelmatig te horen 
op de piratenzenders.

Met name het nummer over Pamela Anderson is 
bijzonder populair. Daarin verhaalt zanger Hendrik 
Uut de Moat over zijn escapades met playmate 
Pamela Anderson. (Het maagie met dat rode bad-
pak!) Helaas voor de zanger werd deze droom ruw 
verstoord door voormalig echtgenoot drummer 

Tommy Lee. En de zanger moest daarna gewoon 
opdraven om bij de Scania vrachtwagens te maken. 
Dit hilarische verhaal is fraai geïllustreerd in cartoon 
vorm. Dit verhaal is fraai geïllustreerd in cartoon 
vorm. Vanaf komende week is de single in beperkte 
oplage te koop bij CD Hal Ruinen. Afgelopen week-
end namen de rockers de eerste exemplaren in 
ontvangst. Jammer was actief tussen 1995 en 2001. 
De rock’n lol band bracht in die periode drie album 
cd’s en vier single’s uit. Het laatste optreden was in 
2011 tijdens een reünieconcert in Ruinerwold.

Geert uit Ruinerwold 
verrast met 25.000 euro 
van VriendenLoterij
Een grote verrassing voor Geert uit Ruinerwold. 
Hij heeft in de trekking van de VriendenLoterij een 
bedrag van 25.000 euro gewonnen. VriendenLoterij-
ambassadeur Wolter Kroes reikte de cheque on-
langs uit aan Geert.

Geert (73) reageert blij verrast: “Ik ga in ieder geval 
mijn beide dochters blij maken met een mooi zak-
centje en misschien ga ik ook nog voor zonnepane-
len op mijn huis.”



Toegang: gratis

Bevrijdings
concert
dinsdag 12 april 2022, 20.00 uur  
kerk Blijdenstein Ruinerwold

Ruinerwold werd op 13 april 1945 bevrijd
Orgelconcert op het pas gerestaureerde Van Oeckelen orgel uit 1872

Harm Hoeve, orgel | Noortje van Middelkoop, panfluit
dames kwartet Chance, zang

Deurcollecte: voor burgerslachtoffers oorlog Oekraïne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


