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Familiefietstocht

Op 26 mei 2022 organiseert Buurtvereniging Oosteinde (BVO) de jaarlijkse Hemelvaarts familiefietstocht. In de omgeving staat deze fietstocht al sinds
jaar en dag bekend vanwege haar prachtige afwisselende routes en gezelligheid.
Dit jaar is het een knooppuntenroute door dorpskernen zoals Oosteinde, Ruinen, Ansen, Uffelte,
Havelte en Ruinerwold. Dus volop mogelijkheden
om tijdens de fietstocht een terrasje te pakken.
De fietstocht start bij Speel- en IJsboerderij De
Drentse Koe aan de Wolddijk 23 te Ruinerwold.
Iedereen is van harte welkom om aan deze heerlijke
tocht deel te nemen. Leden van de BVO, niet leden,
jong en oud, iedereen is welkom! Neem je picknickkleed en jouw goede humeur mee en kom gezellig
meefietsen. Hier en daar kun je een terrasje pikken
en zorgt de BVO ook nog voor lekkers onderweg.
Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.00 uur. De
afstanden zijn rond de 25 en 40 km. De route krijg
je mee op papier in de vorm van een reeks speciaal
geselecteerde knooppunten.
De kosten bedragen voor leden € 1,= en voor niet
leden € 3,=.
Het einde van de fietstocht is bij Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe. Hier kunnen de deelnemers
een gratis consumptie nuttigen.

Jammer nog steeds
populair
De vinyl van de Ruinerwoldse band ‘Jammer’ is
geheel uitverkocht. Binnen drie dagen waren alle
vijfhonderd exemplaren weg. Ook de CD Hal in
Ruinen had er graag nog een aantal extra gehad. Zo
vertelt Henri Mostert die de vinyl single heeft uitge-
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bracht samen met Gerard Slager. Met toestemming
van de bandleden brachten de heren een vinylsingle uit met een drietal klassiekers uit het “Jammer”
repertoire, de nummers: Aanders dan de rest, He
Buschauffeur en Mooie Pamela Anderson. Deze
nummers zijn nog regelmatig te horen op de piratenzenders. Ondanks de grote vraag komt er geen
nieuwe persing. Het blijft bij deze beperkte en exclusieve oplage. ‘Dan blijft het ook een collectors item’
aldus Mostert. En dat blijkt want de single werd
deze week al te koop aangeboden op Marktplaats.
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 badpak!) Helaas voor de zanger werd deze droom ruw verstoord
door voormalig echtgenoot drummer Tommy Lee.
En de zanger moest daarna gewoon opdraven bij de
Scania om vrachtwagens te maken. Dit hilarische
verhaal is fraai geïllustreerd in cartoon vorm.
Jammer was actief tussen 1995 en 2001. De rock’n
lol band bracht in die periode drie album cd’s en
vier singles uit. Het laatste optreden was in 2011
tijdens een reünieconcert in Ruinerwold.

Volgend nummer
verschijnt
4 mei 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 29 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜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
➜➜27 april
Strunen in de Tunen,
10.00 – 15.00 uur
➜➜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
➜➜18 mei
Perenbomenwandeltocht
➜➜21 mei
Boerendrokte, 11.00-16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜22 mei
Theeconcert Malletband Sempre
Sereno, 14.30 uur Sporthal
Buddingehof
➜➜26 mei
Buurtver.Oosteinde, familiefietstocht,
13.00 uur De Drentse Koe
➜➜28 mei
Inzameling oud ijzer,
9.00 – 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,
9.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜8-10 augustus Fietsdriedaagse
➜➜20 augustus
Oldtimerdag, 08.00 – 16.00 uur
Centrum Ruinerwold
➜➜3 september Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜19 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, Marijke
Ludwig, Vrouwenhartkwalen,
19.45 uur de Klok
➜➜24 september Inzameling oud ijzer 09.00 – 12.00 uur
Wolddijk 31
➜➜23 oktober
Concert Olga Vocaalensemble, Kerk
Blijdenstein
➜➜27 oktober
Vrouwen van Nu
Ruinerwold,Eéndagsbestuur,
19.45 uur de Klok
➜➜22 november Dames op step naar Santiago de
Compostella, 19.45 uur de Klok
➜➜26 november Inzameling oud ijzer,
9.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜15 december Avond in Kerstsfeer, 19.45 uur de Klok

Spotlights zingt weer!
Op dinsdag 29 maart 2022 is Spotlights weer begonnen met repeteren. Dit na een Corona-pauze van
bijna 2 jaar.
Misschien denk je er weleens 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 luisteren 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 gevarieerd: 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 behoort? 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 aanmelden 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: Spotlightsruinerwold@gmail.com
Misschien wil je liever telefonisch contact hebben?
Dan kun je bellen met Jaap Muller (06-23082702).

Boer zoek vrouw
Een koeienboer uut Runerwold
was hiel allent, nog lang niet old.
Yvonne gunk noteren
de vrouwlu kwaam’n logeren…
‘k Bin zó beneid van wie hij hold!
© Gerdina, www.gerdina.nl

BELANGRIJKE INFO
Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten:
0900-1120112

“ Dit is zeer
waardevolle
informatie ”

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

Kerkdiensten 24 april 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. van ‘t Foort
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge

Kerkdiensten 1 mei 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. A. Kruizinga
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Tel.: 0522-481532

KIOS wint eerste
promotie play-off
wedstrijd!
Afgelopen zaterdag speelde het vlaggenschip van
KIOS haar eerste promotie play-off wedstrijd tegen
Apeldoorn. In dit tweeluik promoveert de ploeg
die over 2 wedstrijden de meeste doelpunten heeft
gemaakt. Apeldoorn heeft bijna alle wedstrijden
gewonnen in hun poule. De laatste wedstrijd werd
verloren tegen Juventa. Deze wedstrijd was voor
Apeldoorn niet meer van belang, zij waren al zeker
van de 1ste plaats. Er mag gezegd worden dat Apeldoorn een uitstekend zaal seizoen kent. Zij zullen
dit dan ook graag willen bekronen met promotie
naar de overgangsklasse. De laatste keer dat KIOS
en Apeldoorn elkaar troffen was op 10 oktober in
2020. Destijds won Apeldoorn op het veld van KIOS
met 17-23. Apeldoorn heeft een goede en ervaren
ploeg. De ploeg beschikt over veel rebound kracht
en gezien hun doelsaldo ook over scorend vermogen. Het wordt dus een zware taak voor de Ensing
equipe om hiervan te winnen. Helemaal omdat
KIOS een minder zaal seizoen beleefd. KIOS heeft
3 keer gewonnen en 3 keer verloren. Gelukkig was
dit nog wel genoeg voor de 2de plek en mogen zij
deze play-off wedstrijden spelen. De Spekbraanders
spelen te wisselvalig. Het beschikt over een hoog
niveau maar zakt ook te vaak door de ondergrens.
Een vervelend feitje is dat alle thuiswedstrijd verloren zijn gegaan. Deze wedstrijd is dus een uitstekend moment om deze reeks te doorbreken.
In een volle Buddingehof begon KIOS in de volgende opstelling tegen Apeldoorn. Aanval: Janneke
Lucas, Lisanne Koster, Patrick Roelevink en Martijn
Ziel. Verdedigend: Rogier Nijdam, Danni Dingste,
Moniek Huiskes en Marlissa Noord. Apeldoorn
opende het scoreverloop, maar KIOS volgde snel. In
de eerste 10 minuten waren de ploegen gelijk aan
elkaar en dat was het scoreverloop ook. Apeldoorn

kwam steeds op voorsprong en KIOS maakte steeds
* gratis
trainenspelen kwam daar de
gelijk. 7-7.
Na 12 minuten
eerste voorsprong voor KIOS door een schot van
Rogier. Niet veel later was daar het eerste verschil
van 2 doelpunten in het voordeel van KIOS. 10-8.
KIOS speelde
goed,trainen
was scherp in haar spel en in de
* gratis
afronding. Hierdoor hield KIOS steeds een voorsprong van 2 doelpunten. Dit ging door tot aan de
rust. 15-13.
In de rust was coach Adri Kok aardig tevreden.
Vooral over ons eigen spel en 15 doelpunten in 1
helft daar is natuurlijk niks mis mee. Maar er was
ook ruimte voor verbetering. KIOS kreeg hier en
daar onnodige goals tegen. Deze moesten er uit en
er moest nog zo’n helft neergezet worden. Want 2
doelpunten verschil is bij korfbal zo weggepoetst.
KIOS kwam sterk uit de kleedkamer en bracht het
verschil steeds na 3 doelpunten. Apeldoorn moest
in de achtervolging en deed dit ook. 16-14, 17-15.
Maar na 6 minuten spelen bracht Patrick voor het
eerst KIOS op een voorsprong van 4 doelpunten
19-15. Patrick speelde een dijk van een wedstrijd,
had veel rebounds en maakte belangrijke doelpunten. Maar Apeldoorn dat veel supporters had
meegenomen gaf niet op en bracht het verschil
weer snel naar 1 punt. 19-18. Het moment voor Adri
om een time out te nemen. Even het momentum
van Apeldoorn doorbreken. Gelukkig kon KIOS het
gat weer vergroten naar 2, door doelpunten van
Rogier en Lisanne. 20-18 en 21-19. Laatstgenoemde
werd uiteindelijk topscoorder aan KIOS kant met 7
doelpunten. Toch kwam Apeldoorn weer terug in
de wedstrijd 21-21. Na 42 minuten spelen was het
verschil weer waarmee de wedstrijd begon. Op dit
moment kwam Jurgen Lucas aanvallend steeds in
het veld voor Rogier. Het vak zat wat op slot en er
moest iets gebeuren en we weten dat dit altijd kan
met Jurgen. Het vak moest even wennen maar niet
veel later brachten Moniek en Marlissa het verschil
weer naar 2. 23-21. Deze voorsprong gaf KIOS niet
meer uit handen. 24-22, 25-23. Uiteindelijk werd het
verschil alleen maar groter en won KIOS de wedstrijd met 28-24. Een hele belangrijke overwinning
voor KIOS. Het heeft nu 4 doelpunten voordeel voor
de return aankomende zaterdag.
Doelpuntenmakers: Lisanne 7 maal, Moniek en
Rogier 4 maal, Martijn, Marlissa en Patrick 3 maal,
Janneke en Danni 2 maal.
Zaterdag 16 april speelde KIOS de return om half 3
in Apeldoorn.

Uw partner voor:

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

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

Zorgen wij gewoon voor!

www.noorderboog.nl/thuiszorg

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Websites
Webshops
Online marketing
Domeinnamen
Webhosting
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

Bedrijfsoverdracht?
Wij hebben kennis
van zaken!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch specialist

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

Mededeling bridgeclub
Ruinerwold
Langs deze weg willen wij, bestuur en leden van
de bridgeclub Ruinerwold, de STICHTING RUINEN
1865, bedanken voor hun financiële bijdrage bij de
aanschaf van een nieuw Bridgemate systeem, een
digitaal en automatisch scoringsverwerkingsprogramma, met daarbij een pc met printer. Door de
financiële bijdrage van de Stichting Ruinen 1865
was het voor onze bridgeclub mogelijk om in een
keer onze sterk verouderde bridgemate apparatuur
compleet te vervangen.
Uitslag van de 1e zitting van ronde 3 van de bridgeclub Ruinerwold van maandag 4 april 2022.

Lijn A
1
1
1
4
4
6
7
8

R v Ommen & M Velthuys
O Hobma & J Vedder
A Flier & T Eindhoven
L Drost & G Wassing
L Krapels & J Scholte Albers
A & S Bijker
M Vedder & H Toet
R Knippels & A Beltman

Lijn B
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10

H Reinders & G Scheper
H Tissingh & S Hempen
R Nijland & J Schuphof
J Inberg & J ter Heide
M Blaauw & K Scheper
G Bomert & l vd Molen
J Doorn & M Hoogeveen
L Boerhof & M Brals
A Kreulen & P Drost
J de Vries & A Ridderman

55.00%
55.00
55.00
50.00
50.00
49.17
45.00
40.83

67.50%
56.88
54.38
54.38
50.00
47.50
46.88
46.25
45.63
30.63

Trekgat en kunst in
Berghuizen
Wat hebben het Trekgat en kunst met elkaar te
maken? Op 20 april is er een informatieavond over
deze twee onderwerpen in Dorpshuis De Barg’n
in Berghuizen. Aanleiding is de wens van enkele
bewoners om een kunstbeeld in Berghuizen te
hebben waarmee we iets zichtbaar maken van de

geschiedenis van Berghuizen. Beeldend kunstenaar
Hugo Galema heeft daar mooie ideeën over die hij
graag met ons wil delen. En het toeval wil dat Anja
Verbers, van landschapsbeheer Drenthe, onderzoek
heeft gedaan naar de oorsprong en geschiedenis
van het Trekgat. Omdat Hugo juist het Trekgat als
uitgangspunt wil nemen voor zijn kunstwerk is het
heel mooi dat Anja naar aanleiding van het onderzoek alles kan vertellen over of het Trekgat een
Pingo of een Blaaskom is.
Aanvang van de avond is 20.00 uur, allen welkom!

Strunen in de tunen op
Koningsdag
Op 27 April wordt in Ruinerwold Strunen in de tunen georganiseerd.
Van 10.00 uur tot 15.00 uur kunt u bij verschillende
tuinen, stoepen en opritten langsstrunen voor de
leukste koopjes.
Uiteraard kunt u zich ook nog opgeven als u zelf
spullen wilt verkopen.
Opgeven kan via strunenindetunen@hotmail.com.
Volg ons ook op Facebook en Instagram om op de
hoogte te blijven.
Laten we er samen een leuke koningsdag van maken!!!

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

DESKUNDIG , TREFZEKER
EN VOORDELIG:
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

Meer informatie
www.lensenschilders.nl
tel: 0522-26 26 44
info@lensenschilders.nl

wij zoeken vrijwilligers

Makkinga – VVR

VWC – VVR

In weinig fraaie weersomstandigWie in Google ‘Munnekeburen’ intypt, krijgt als eerheden en met de zwemdiploma
ste zoekresultaat een afbeelding van een kerk met
op zak mocht Ruinerwold
een mistig kerkhof. Kortom, niet direct een aantrekvanavond op bezoek bij
kelijke bestemming voor een dagje uit. Maar schijn
Sportclub Makkinga. En wie
goed in voor in debedriegt. De selectie van Ruinerwold - onder leiding
Wijbuienradar.nl
zijn opzoek naar vrijwilligers
voetbal
kantine
van
VVR
zaterdag en/of van de gebroeders De Vries, de Hugo & Hendrik
de gaten had gehouden wist genoeg: het gaatopook
zondag.
niet opklaren. Alleen een driepunter kon het avondcombinatie, Jur ten Oever en spiritueel leider Johan
versterkt
ons gezellige team en wil af envan
toe Oost - zette met volle overtuiging de reis in.
je Makkinga dus de moeitewie
waard
maken.
een paar uurtjes achter de bar staan in de
Ook Imre Gol sloot op tijd en op de juiste plek van
kantine?
Ruinerwold was niet directVoor
compleet
want Imre Gol
bestemming aan, maar dit terzijde.
meer informatie: bos.ageet@gmail.com
kwam later in verband met werk. Met een gezonde
dosis gang op de ketting wist Gol halverwege de
Er stond het nodige op het spel tegen VWC, met oneerste helft het sportpark te bereiken. In Kraggender andere een potentieel voorschot op de tweede
burg. Een telefoontje met broer Lard Gol verder
periode. Hoe deze constructie precies in elkaar zat
- ‘Nee, we voetballen echt in Makkinga’ - zat er niks
is tot op heden niet bekend, maar een overwinning
anders op dan de navigatie opnieuw aan te slinzou in ieder geval goed doen. Waar iedereen welgeren en koers te zetten naar Makkinga. Gelukkig
eens van het motto ‘Never change a winning team’
kwam Imre zodoende alsnog vóór de tweede helft
heeft gehoord, moest Ruinerwold er noodgedwonaan in Makkinga. Zonder tas. Maar ook hierdoor
gen mee tarten. Grensrechter Jans moest verstek
liet Gol zich niet uit het veld slaan en met geleende
laten gaan - bij deze nog gefeliciteerd namens de
schoenen werd gewoon plaatsgenomen op de
selectie - waarop alleskunner Lard Gol de vlag op
bank.
zich nam. Gelukkig bleek het hier uiteindelijk niet
aan te liggen.
Ruinerwold vocht zich al snel in het duel en kwam
na tien minuten spelen op voorsprong. Loof gaf een
Wie voor de wedstrijd nog een bakkie koffie in de
voorzet of schot welke door Nijmeijer tot doelpunt
kantine deed, kreeg aardige ‘UDI’-vibes, doordat de
werd gepromoveerd: 0-1. Ruinerwold bleef de bekantine aardige gelijkenissen trof met de ‘grote zaal’
tere ploeg, maar wist voor de rust de score niet uit
van Café Centraal. Wie vervolgens met dat bakkie
te breiden. Grote kansen voor Makkinga kwamen
koffie het veld op liep kreeg zware ‘BEW’-rillingen,
er ook niet, waardoor Ruinerwold met een terechte
want waarschijnlijk rammelde de koffie over de
maar minimale marge aan de thee mocht.
vingers door het bergachtige landschap. Vanaf hier
wordt dit verhaal dan ook steeds minder positief.
De tweede helft zag het kou kleumende publiek een
soortgelijke wedstrijd. Imre Gol viel welverdiend in,
Ruinerwold kwam voor niets minder dan drie
waarna het duel al snel werd beslist. In de 70e mipunten, maar VWC besloot zich kranig te verweren.
nuut werd Nijmeijer de diepte in gestuurd en hield
In de eerste helft deed VWC dan ook niets onder
het hoofd koel. Met zijn tweede van de avond zette
voor Ruinerwold, ondanks de zes plaatsen verschil
hij de 0-2 op het scorebord, waarmee ook de hoop
op de ranglijst. Ruinerwold had moeite met het
van Makkinga verloren ging. Invaller Wagenaar
eigen spel, het veld, en de combinatie tussen deze
hielp de balans in stand houden het laatste kwartier
twee elementen. VWC was af en toe dreigend via de
en Ruinerwold kwam niet meer in de problemen.
bedrijvige aanvaller Krikke, maar kreeg ook zelden
De defensie van Ruinerwold hield zelfs dermate
grote kansen. Beide ploegen gingen dan ook met
goed stand dat de vlag van de uitstekend vlaggende
een 0-0 ruststand aan de thee.
grensrechter Jans ongemerkt enige vrije tijd claimde. Maar ook dat kwam weer goed.
In de tweede helft een sterker Ruinerwold, maar
een minstens zo taai VWC. De gastheren loerden op
En zo werd het voor Ruinerwold een enerverende
de counter, waar Ruinerwold zich door de defenavond met een teamprestatie op alle fronten. Met
sieve muur probeerde te spelen. Even leek Bert de
deze overwinning stijgt het gelijk twee plekken op
Boer de ban te breken. Na een voorzet van Nijmeijer
de ranglijst en staat het nu vijfde.

volleerde hij de bal á la Marco van Basten op de
kruising. Daarmee werd ook gelijk duidelijk dat het
geluk niet aan Ruinerwoldse zijde was.
In de slotfase kreeg VWC nog een flinke kans via een
kopbal, die door nota bene eigen speler Maarssen
van de doellijn werd gehaald. Waarvoor dank. Het
slotoffensief van Ruinerwold resulteerde niet meer
in levensgroot gevaar voor het Friese doel, waardoor scheidsrechter Drost niets anders kon dan een
0-0 eindstand noteren.
Met deze uitslag komt Ruinerwold op de zesde
plaats te staan. Het kan komend paasweekend een
flinke slag slaan als het goede resultaten boekt in
de uitwedstrijd tegen Kraggenburg (aankomende
zaterdag, 18.00 uur) en de thuiswedstrijd tegen
Zandhuizen (Paasmaandag, 14.00 uur).

cyclus draagt hij voor uit eigen werk! Geweldig! Een
mooi lied over de fietstocht van Mina en Gradus en
het bekende nummer van de Cats, “Come on let’s
dance”!
Tijd voor het 2e kopje koffie met een heerlijke luxe
koek!
Het tweede deel van de voorstelling wordt geopend
met het zelfgeschreven Achterhoeks volkslied.
Daarna gaan we mee in de vakantieplanning- en
bijbehorende vakantiestress van het duo! Hilarisch!
De sketches worden afgewisseld met mooie liedjes,
“Green, green Grass of home” en “Country roads”.
Er is een 2e poëtische cyclus (de student die al uitslag heeft voor hij examen gedaan heeft!) Dan laat
Anita haar muzikale talenten zien in het lied over de
trein van Winterwijk naar Zutphen! Ze speelt trompet, saxofoon en klarinet!
Tijd voor een drankje en een lekker warm hapje!

Vrouwen van Nu
Ruinerwold en Oosteinde
genieten van gezamenlijke
avond!

Na de pauze wordt weer heerlijk gelachen, het eten
van slakken (ook illegale!). En over oma die met
haar kleinkind naar de dokter moet! “Op fietse”
gaan we, het welbekende lied van “Skik” nu op z’n
Achterhoeks. ’t Is een hele tocht, 156 kilometer! Een
mooi gezongen “Good bye Joe” en natuurlijk de
3e poëtische cyclus! En dan het slotlied, speciaal
bewaard tot het eind!

Op dinsdagavond 5 april is het eindelijk zo ver, de
gezamenlijke avond van de Vrouwen van Nu afdelingen Ruinerwold en Oosteinde.

Het duo krijgt een staande ovatie! Dik verdiend!
Voorzitter Elly Brinkman van de afdeling Oosteinde
bedankt het duo en geeft ze beiden een heerlijke
pot ingemaakte stoofperen mee! En wenst alle
dames wel thuis!

Voorzitter Alida Rooze van de afdeling Ruinerwold
mag ruim honderd dames welkom heten in zaal
“De Klok”. Op het podium staat het Achterhoeks
duo Een & Ander. Al op 30 oktober 2019 werden
de eerste afspraken gemaakt met het duo, om de
gezamenlijke avond van 7 april 2020 verzorgen! En
toen…ja juist, lag alles stil! Toen het ernaar uitzag
dat het weer kon is er meteen weer contact gelegd
en zie hier, ze staan er!
Het duo (Erik en Anita) neemt ons in 3 delen mee in
hun muzikale cabaretvoorstelling! In Twents dialect, sinds 2018 officieel Nedersaksisch!
In het gezellige openingslied stelt het duo zich voor!
Vervolgens vertelt Erik over zijn jeugd op een afgelegen boerderij waar opa de rol van kleuterjuf op
zich nam! En we maken kennis met Mina uit Zelhem
en haar man Gradus en hun hilarische fietsavonturen! Erik is ook dichter en tijdens de 1e poëtische

https://www.erikknoef.nl/een-en-ander
https://vrouwenvannu.nl/ruinerwold
https://vrouwenvannu.nl/oosteinde

Tafeltennisnieuws
Beste mensen uit Ruinerwold en omgeving, na mijn
vorige stukje in de krant of er personen waren die
het leuk zouden vinden om te gaan tafeltennissen
eens per week in de Buddingehof voor de gezelligheid is veel reactie gekomen. Ik heb nu 9/10 aanmeldingen, dus over niet al te lange tijd gaat het
gebeuren. Toch ben je nog steeds van harte welkom
als je jezelf nog niet hebt opgegeven.
Wil je ook meedoen of wil je informatie? Stuur dan
een berichtje naar lexkruger@outlook.com

De monnik
In een klooster, ver weg op het eiland Schiermonnikoog, wonen in een klooster vier monniken. Over
hen droomde ik.
De monniken in hun lange pijen stonden heel ver
van mij vandaan. Maar ik hoorde hen heel moedig
elke dag lauden, metten en completen zingen. Ze
kwamen vanuit het duister in het volle licht staan
en zongen over de glorie van God. In mijn droom
sprak ik hen aan. Ik mompelde iets in de trant van:
‘mensen jullie tijd is voorbij’. Vroeger, ja vroeger,
speelden jullie een rol van betekenis, maar jullie geluidje van twee bassen en twee tenoren wordt zelfs
in dit afgelegen oord overstemd door het gekras
van vliegtuigen en het praatgezemel van toeristen.
Wat is jullie bedoeling? Toch bleven de mannen
ongestoord zingen. Meestal staande, maar soms
knielend als kinderen en soms buigend als volwassenen voor een windstoot, die als een vogel door
hun klooster vloog. Wat was ik verbaasd! In mijn
droom stond én van hen plotseling voor mij. Het
was voor mij alsof ik ontwaakte na een lange rust.
”Kijk” zei hij en hij stak zijn arm hoog in de lucht.
”mijn arm beweegt” zei hij. De monnik glimlachte
met een overtuigende blik in zijn ogen. Het was
net alsof hij schik in zijn leven had. De monnik was
pover gekleed, droeg klompen en als manlijke statigheid groeiden de haren van zijn hoofd en baard
in alle volheid uit de huid van het lichaam. Hij nam
voor tijd mij En dat verbaasde mij, want wie neemt
vandaag de dag nog tijd voor de ander? ‘Helemaal
goed’ is tegenwoordig het parool met als bedoeling:

schiet nu maar eens op. Maar deze monnik nam
voor mij de tijd als eeuwigheid. Is hij klokkenmaker,
dacht ik bij mezelf. Maar ik wist het juiste niet. Ik
was ontroerd. De monnik sprak me aan en zei: jullie
weten in deze tijd niet of Hij nog bestaat, maar als ik
zo met mijn hand ga draaien dan weten wij als monniken, dat Hij er is. De monnik noemde geen naam,
zei niet hoe Hij (waar hij over sprak) heette, maar in
mijn slaap wist ik wie hij bedoelde.
Het paasverhaal schoot mij in gedachte. Het was
alsof ik in mijn slaap opnieuw door een hof van
Eden liep. Overal zag ik bloemen, hoorde ik vogels
fluiten en sprongen kikkers en salamanders in het
water. Word nu maar eens wakker hoorde ik iemand
zeggen. Ik wist meteen: ik droom. Ik stond op, maar
ver in mijn gedachten las ik een bordje met daarop
gekriebeld: ‘Het Driessen paadje’. Ik zuchtte en
dacht bij mezelf: gelukkig, ik ben weer thuis, ik ben
in Ruinerwold: ‘hier ku’j Drents proaten’.
Sipke

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? Wij weten welke
zorg, hulp of middelen er
beschikbaar zijn en hoe u die
kunt aanvragen. Ook bieden we
een luisterend oor. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Bel ons via
085 0013 157
E-mail ons via
info@stichtingoco.nl

Vul het
contactformulier in op
www.stichtingoco.nl

Lekker van Koetsier
Verse asperges van Drentse
grond nu weer verkrijgbaar bij ons
in de winkel!

De asperge wordt s ’morgens in alle
vroegte door een enthousiast team
gestoken en zo snel mogelijk in koud
water ondergedompeld. Dit zorgt ervoor dat de asperge zo vers mogelijk
blijft. Hierna wordt de asperge mooi schoon gewassen en gesorteerd om
vervolgens koel te worden bewaard.
Onze asperges groeien op zeer geschikte grond. Asperges houden van
droge zandgrond met een laag grondwaterpeil. De samenstelling en
voorbereiding van de grond zorgen voor haar unieke smaak. De mineralen
die in onze grond aanwezig zijn en het gebruik
van de juiste bemesting beïnvloeden deze
smaak positief. Ook de rassenkeuze dient te
worden afgestemd op de grondsoort. Onze
asperges profiteren optimaal van al deze
omstandigheden en zijn daarom een
ongekende traktatie. De licht zoete smaak
wordt geroemd door de vele klanten die onze
asperges ontdekt hebben, evenals de vele
horeca in de omgeving erkennen: deze
asperges proeven als geen ander!
Naast de heerlijke smaak is de asperge ook nog eens heel gezonde
groente. Er is vrijwel geen ander voedingsmiddel bekend, dat zo weinig
calorieën bevat, maar tegelijk zoveel belangrijke vitaminen en andere
voedingsstoffen bevat. Meer informatie over asperges zoals de oogst en
de teelt kunt u vinden op www.aspergerecepten.nl.

