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Voedselbank

Bridge uitslagen

Inzamelingsactie voor de Voedselbank“Oog voor
voedsel, hart voor mensen“

Uitslag van de 3e zitting van ronde 3 van bridgeclub
Ruinerwold van maandag 16 mei 2022.

De voedselbanken zien het
aantal klanten de laatste tijd
toenemen maar helaas ook
het aantal voedseldonaties afnemen. De reden hiervoor zijn
de stijgende kosten op allerlei
gebied. Vooral door de ‘spanningen in de wereld’
met grote economische gevolgen.

Lijn A

Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers en de
gulle gaven van bedrijven, middenstand, instellingen en particulieren lukt het de voedselbanken toch
nog steeds om mensen, die het nodig hebben, met
voedingsmiddelen te ondersteunen. Toch raken de
stellingen bij de voedselbank en bij het regionaal
distributiecentrum ook leger.
Zaterdag 11 juni organiseert Diaconaal Verband
De Wolden een inzamelingsactie bij de supermarkten in Ruinen, Ruinerwold, Koekange, De Wijk en
Zuidwolde. Wij gaan produkten inzamelen voor de
voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het
maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun
vaak aan houdbare levensmiddelen, zoals soep,
thee, ‘droge sauzen’ maar ook pakken frisdrank. Wij
gaan vooral deze produkten voor hun inzamelen.
Zaterdag 11 juni staan er vrijwilligers voor de winkel
om je te helpen bij het kopen van de juiste artikelen.
Na deze afgerekend te hebben, kun je ze bij hen
inleveren voor de voedselpakketten.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking
van de diaconieën van alle kerken in De Wolden

1
2
3
4
5
6
7
8

J Bennink & L Drost
J de Boer & G Wassing
O Hobma & J Vedder
J & J Scholte Albers
R v Ommen & A Bijker
R Knippels & A Beltman
L Krapels & J Mansier
M Vedder & L Stolte
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J Doorn & M Hoogeveen
R Nijland & J Schuphof
H Reinders & G Scheper
M Blaauw & K Scheper
J Inberg & J ter Heide
J de Vries & A Ridderman
L Boerhof & M Brals
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Kopij inleveren voor vrijdag 10 juni 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜11 juni

Rommelmarkt 08.00 – 13.00 uur
Scholtieskamp/P.Jochemswal
➜➜12 juni
Concert The Gents Vocaalensemble
Kerk Blijdenstein
➜➜13 juni
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜16 juni
Tuinkring, bloemschikcursus
➜➜20 juni
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜21 juni
Harm en Roelof, 20.00 uur
Karstenhoeve
➜➜24 t/m 26 juni Zomerfeest Oosteinde
➜➜27 juni
Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur
Buddingehof
➜➜27 juni
Mountainbike Streetrace, 18.00 uur
➜➜3 juli
Foodtruckfestival Ruinerwold,
14.00 uur café de Kastelein
➜➜9 juli
Beachvolley 3x3 mix, 09.00 uur
TC ,t Wold
Beachtennis 2x2,
➜➜10 juli
Beachkorfbal, 4x4, 13.00 uur
TC ‘t Wold
➜➜16 juli
Boerendrokte, 11.00-16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜30 juli
Inzameling oud ijzer,
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜30 juli
Open Boeren-Bedrijvendag,
10.00 – 16.00 uur
➜➜8-10 augustus Fietsdriedaagse
➜➜20 augustus
Oldtimerdag, 08.00 – 16.00 uur
Centrum Ruinerwold
➜➜3 september
Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜7-11 september Zomerfeest Ruinerwold
➜➜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

Bestemmingsplan Hoge
Akkers
Gemeente De Wolden verheugd dat
het ontwerpbestemmingsplan Hoge
Akkers ter inzage kan

Vanaf donderdag 19 mei 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Akkers voor iedereen ter inzage.
Het bedrijventerrein Hoge Akkers wordt uitgebreid
met 24 kavels.

Op het bestaande bedrijventerrein Hoge Akkers
in Ruinerwold is geen ruimte meer beschikbaar.
De laatste kavel op het bedrijventerrein is in 2018
verkocht. Sindsdien is er veel vraag naar nieuwe kavels. Om aan deze vraag tegemoet te komen wordt
Hoge Akkers nu uitgebreid.

Ontwerpbestemmingsplan

Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegen en daarop zijn een aantal inspraakreacties gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in het huidige ontwerpbestemmingsplan.
Onder andere de volgende onderdelen zijn aangepast in het huidige ontwerpbestemmingsplan:
• Nieuwe verkeerstellingen zijn uitgevoerd;
• Na overleg met het waterschap is de waterparagraaf aangevuld;
• Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en toegevoegd; in het beeldkwaliteitsplan wordt rekening
gehouden met de bestaande historische en landschappelijke waarden van het gebied;
• Na vaststelling van bestemmingsplan wordt
begonnen met aanleg van de landschappelijke
inpassing (beplanting).

Inzien van het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 19 mei tot en met 29 juni 2022
ter inzage. Inzien kunt u via:
• Een bezoek aan het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;
• dewolden.nl/bestemmingsplan;
• www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.1690.2020BP1006002-ON01’.

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over
dit ontwerpplan en het beeldkwaliteitsplan bij de
gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via
Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Mark Hoogvliet via telefoonnummer 14 0528.

Procedure

Na de inzagetermijn op 29 juni 2022 zullen eventuele zienswijze behandeld worden. En wordt er een
informatiebijeenkomst ingepland voor alle ondernemers die een optie hebben op een kavel of die
op de reservelijst staan. Definitieve besluitvorming
op het ontwerpbestemmingsplan zal na de zomer
plaatsvinden.

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 5 juni 2022 Pinksteren

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur gezamenlijke kerken, manege Welgelegen Koekange

Kerkdiensten 12 juni 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.00 uur ds. M. Peschar
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. H.M. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M. Gaastra

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

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

		
		
		
		
		
		

graszaad: doorzaai of vernieuwen
Strooizout
Diervoeders
strooisel
landbouwplastic
Plosplanpalletkorrel
Carbid

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

STICHTING HISTORIE
VANUUT ‘T OLDE RUUNERWOLD
De aanleg van het Boerpad.

Toen de gemeente Ruinerwold plannen maakte
voor de aanleg van de Dokter Larijweg was ook het
westelijke deel, waar nu het Boerpad ligt, in beeld.
Logisch immers, want dit deel van de bebouwing
ligt in het verlengde van die van de Dokter Larijweg
en ook parallel aan de hoofdweg Meppel-Ruinen.
Maar voor het westelijke deel kon o.a. de grondverwerving niet op tijd rond komen en dus werd het
uitgesteld.
Voorafgaand aan de aanleg van de weg had iedere
boerderij een eigen uitweg over het eigen land naar
de hoofdweg (Haakswold). De boerderijen waren
onderling met een smal pad, met vonders (planken
bruggetjes) over de sloten, met elkaar verbonden.
Daar maakten de bewoners zelf, maar ook onder
andere de venters gebruik van. Menig fietser is toen
in een sloot beland. De melkbussen moesten aan
Haakswold worden aangeboden. Al met al een achterhaalde en onhandige toestand.
In 1954 werd een aanvraag om de aanleg van de
weg bij de gemeenteraad ingediend. Dat bleek echter geen alom gedragen verzoek te zijn. In de poging
van de gemeente om de beschikking te krijgen over
de benodigde grond stuitte die op weerstand en
moeilijke onderhandelingen. Zelfs de inzet van een
op initiatief van wethouder Alberti in 1961 in het
leven geroepen actiecomité kon de zaak niet rond
krijgen.
De pachters van de bedrijven deden in 1966 afstand
van hun recht op schadeloosstelling. Op 12 november 1968 werd bij Koninklijk Besluit de mogelijkheid
geopend om ook de resterende grond te onteigenen. Daarmee kon eind 1969 worden begonnen met
de werkzaamheden, die werden opgedragen aan de
Koninklijke Heide Maatschappij, beginnend vanaf
de Meppeler kant. Het karakteristieke huis tussen
het gemeentehuis en de boerderij van Jan Kraal
(thans appartementenboerderij) moest worden gesloopt, om het Boerpad aan de oostkant uit te laten
monden op hoofdweg.

Op 30 mei 1970 knipte de 93 jarige weduwe Van
Dijk, die 64 jaar aan het Boerpad heeft gewoond
het lint door, waarmee de opening een feit was. De
3 jarige Henk Jalvingh reikte haar de schaar aan.
Aansluitend gingen de bewoners op open wagens
naar café Zwart om de opening verder te vieren
onder het genot van een drankje en een hapje. Ook
gedeputeerde Lambers en zijn vrouw waren daarbij
aanwezig, omdat de provincie Drenthe financieel
had bijgedragen aan de aanleg van de weg.
Vanaf de aanleg werden de boerderijen en het bejaardenhuis goed bereikbaar en was de waterhuishouding door de nieuwe bermsloten goed beheersbaar. De melkrijders haalden de melkbussen bij de
boerderijen op.
De naam Boerpad werd vroeger in de volksmond
ook gebruikt voor het pad, waar later de Dokter
Larijweg werd aangelegd.

Het pand Dijkhuizen 5 dat gesloopt moest worden
voor de aansluiting van Boerpad op Dijkhuizen.

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.

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.

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

tel:

06 125 666 69

Echtscheiding?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een
gezamenlijke oplossing!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Tel.: 0522-481532
bal. AKC ging vol op de aanval en kreeg terecht een
* in
gratis
trainen
strafworp
de laatste
seconde.

KIOS kruipt door het oog
van de naald
KIOS mocht aantreden tegen AKC in Almelo. KIOS
kon goede zakendoen voor het kampioenschap,
want rechtstreekse concurrent CSL had een dag
eerder verloren. Bij winst is het verschil 2 punten.
Maar de Ensing equipe heeft altijd moeite met AKC.
Een lastige ploeg met 2 goede punt spelers in het
team.
KIOS begon de wedstrijd ik de volgende opstelling.
Aanval: Lisanne Koster, Gwen van de Belt, Patrick
Roelevink en Martijn Ziel. Verdediging: Marlissa
Noord, Moniek Huiskes, Danni Dingsté en Rogier
Nijdam.
De wedstrijd ging gelijk op. AKC speelde hun statische spelletje en zocht voornamelijk de 2 heren. Die
goed op schot waren deze dag. Rogier en Martijn
hadden een handen vol aan deze heren. Zelf speelde KIOS niet overtuigend. Twijfelde bij veel kansen
en ging mee het tempo van AKC. Bij rust stond het
8-7. 8 tegen was helemaal niet verkeerd. Maar 7
maken in 1 helft is te weinig.
KIOS begon de tweede helft een stuk beter. Meteen
maakte Danni de gelijkmaker. Het andere vak pakte
meteen door. Door doelpunten van Martijn en Gwen
werd het gat 2 punten. Meteen door knallen zou je
zeggen. Maar KIOS kwam niet los. Na 10 minuten
werd het gat wel 3. KIOS het zijn zaken redelijk voor
elkaar. Verdedigend dicht en veel rebounds. Maar
aanvallend vielen de ballen moeilijk. AKC bleef aan
het wel bekende vinkentouw. 10-13, 11-14, 12-15,
14-16, 16-18. Met nog 5 minuten te spelen moest
KIOS dit goed uitspelen.
KIOS kon helaas de wedstrijd niet op slot gooien en
AKC kwam zelfs op 1 punt. Nog 1 minuut te spelen
en KIOS had de bal. 1 taak, bal blijft in dit vak. Maar
met nog 10 seconde te spelen verloor KIOS stom de

Het leek dus op een gelijk spel te eindigen. Maar
het geluk hing aan de kont van KIOS want de heer
van AKC *die
al 8 doelpunten
gratis
trainen had gemaakt miste de
strafworp. Einde wedstrijd. Eindstand. 18-19.
Doelpuntenmakers.
Danni 5×, Gwen 4×, Martijn 3×, Lisanne, Moniek en
Rogier 2×, Marlissa 1x.
De volgende wedstrijd speelt KIOS 1 thuis tegen
Wez Handich 1. Een ploeg waar KIOS het ook altijd
lastig tegen heeft. De wedstrijd begint om 15:30.
Voor deze wedstrijd speelt KIOS 2 tegen Wez Handich 2 om 14:00. En KIOS 4 opent het bal tegen
Samen 1 om 12:30.

BBB On Tour bij Burgwal
Het `BBB` (Beginnende Blazers Bergklanken)
onder leiding van Emiek Kasimier laat weer van zich
horen.
Na al vele succesjaren wordt er ook dit jaar weer
een concert op locatie gegeven, dit keer valt de eer
te beurt aan Garage Burgwal in Oosteinde.
Waar normaliter gewerkt wordt aan auto’s met de
nodige geluiden en herrie en geur van olie en rook
is nu de ruimte een heus decor geworden voor een
groep fanatieke muzikanten met een niet te evenaren muzikaliteit en creativiteit.
Ingrediënten voor een middagje volop muzikaal genot geheel in sfeer van deze locatie, natuurlijk wilt u
dit niet missen
Christelijke Muziekvereniging Bergklanken en Garage Burgwal nodigen u daarom van harte uit aan
de Hesselterweg 37 in Oosteinde op zondagmiddag
12 juni.
Vanaf 15.15 uur staat de koffie klaar, het concert
begint om 15.30 uur, na afloop is er voor de kinderen een springkussen en kunt u onder het genot van
een hapje en een drankje nog even nagenieten.
Toegang is geheel gratis.

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
In verband met de
Coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
worden ondertekend.

Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden heeft een VACATURE:

BESTUURSLID met kennisgebied COMMUNICATIE
Stichting OCO is in 2019 opgericht en is verantwoordelijk voor onafhankelijke
cliëntondersteuning voor inwoners van gemeente De Wolden. Onafhankelijke
cliëntondersteuning is een gratis, gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen
die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg & ondersteuning,
participatie, wonen, onderwijs en werk & inkomen. De onafhankelijke cliëntondersteuning
valt onder de verantwoording van het bestuur van Stichting OCO en wordt uitgevoerd met
behulp van 3 professionele cliëntondersteuners die voor de stichting werken. Kijk voor meer
informatie over Stichting OCO op onze website: www.stichtingoco.nl
Omdat een van onze huidige bestuursleden heeft aangegeven te willen stoppen met haar
inzet voor Stiching OCO, is er een vacature ontstaan in ons bestuur.
Wie zoeken wij en wat vinden wij belangrijk?
• Je bent betrokken bij de lokale maatschappij en woonachtig in gemeente De Wolden;
• Je hebt kennis van communicatie en afﬁniteit met social media. In samenwerking met
onze adviseur communicatie ga je onder andere de bekendheid rondom onafhankelijke
cliëntondersteuning nog verder vormgeven;
• Je bent gemotiveerd om te denken vanuit het perspectief van de inwoners of wellicht
ben je zelf ervaringsdeskundige;
• Je denkt mee over het beleid van de stichting en werkt samen met de andere
bestuursleden aan de langetermijnvisie;
• Je bent niet werkzaam bij een lokale zorgaanbieder, (sociale) dienstverlener of
Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen;
• Je bent geen lid van de gemeenteraad of van het college van B&W van gemeente De
Wolden;
• Je bent bereid ongeveer 6-8 uur per maand te besteden aan het vergaderen en het
onderhouden van contacten met gemeente en achterban;

Stotijn

notariaat & mediation

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
T: 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Deze vacature betreft een vrijwilligersfunctie, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover
staat. Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Kees de Rijk, voorzitter
van Stichting OCO: k.derijk@stichtingoco.nl

wij zoeken vrijwilligers

Lemmer - Ruinerwold

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of
Na de prima wedstrijd tegen RKO stond het duel
zondag.
met laagvlieger Lemmer op het programma. Lemmerversterkt
is al veroordeeld
tot de nacompetitie
wie
ons gezellige
team en wil afvoor
en toe
een
paar
uurtjes
bar rode
staanlantaarndrager
in de
klasse
behoud
enachter
hoopt de
vooral
kantine?
Donkerbroek onder zich te houden. Ruinerwold
hoopt op zijn beurt de derde periode te bemachtiVoor
meer
bos.ageet@gmail.com
gen en
met informatie:
een overwinning
op Lemmer daar weer
een goede stap in te zetten.
Beide ploegen moesten, op een overigens prima
grasmat, even op gang komen in de openingsfase.
Waar Brongers in de eerste minuut een levensgrote
kans kreeg namens Lemmer, was Ruinerwold de
eerste helft de ploeg met het wat betere spel. In de
36e minuut dacht Sander van Berkum de score te
openen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens
twijfelachtig buitenspel. Toch was het even later
raak. Een voorzet van Imre Gol werd in tweede
instantie door Bert de Boer binnengewerkt: 0-1. Ruinerwold leek zowaar het duel voor rust al te beslissen, want vlak voor rust maakte Van Berkum na een
mooie aanval de 0-2.
Ruinerwold moet het gevoel hebben gehad dat het
vandaag goed zou komen, maar niets bleek minder
waar. Het eerste kwartier na rust bleek één van de
beste uit de Lemmerse historie te worden. Zelfs de
100-jarige Piet Burgers, sinds pakweg 1980 radio
verslaggever van Lemmer, zal niet heel vaak zo’n
bizarre ommekeer hebben meegemaakt. Lemmer
maakte in no time 1-2, 2-2-2, 3-2 en 4-2 via Boonstra
(2x), De Velde-Harsenhorst en Schotanus.
Toen Ruinerwold weer bij zinnen kwam, stond het
voor een hels karwei. Het wisselde drie keer - Huisman, Everts en De Roo voor Hogenhorst, Nijmeijer
en Tabak - en speelde vol op de aanval. Een kwartier voor tijd kwam het dan ook terug in de wedstrijd, nadat Huisman de bal panklaar legde voor
Everts, die de 4-3 binnenschoot.
Ruinerwold probeerde door te drukken, maar Lemmer zette zich goed schrap. Dat de Lemmerse ‘Man
met de vlag’ er de nodige bijzondere vlagsignalen
op nahield was jammer, maar het was vooral pijnlijk

dat de slecht fluitende scheidsrechter Visser daar
helemaal niets aan deed. Ieder vlagsignaal werd
gehonoreerd, wat Ruinerwold een paar goede
mogelijkheden ontnam. Daar volgde logischerwijze
het nodige commentaar op, wat continu kinderachtig werd beloond met een gele kaart door Visser.
Opmerkelijk, zeker gezien het verdere sportieve
verloop van de wedstrijd.
Uiteindelijk hield Lemmer stand en trok het de
overwinning over de streep, waarbij complimenten
voor de ploeg van hoofdtrainer Schultz zeker op zijn
plaats zijn. Hopelijk weet Lemmer zich te handhaven via de nacompetitie en weet Ruinerwold zich
nog terug te vechten in de 3e periode.
De volgende wedstrijd speelt Ruinerwold weer gewoon op het eigen sportpark, thuis tegen BEW. De
ploeg uit Vledder zal willen winnen om de nacompetitie te ontlopen, Ruinerwold zal op z’n minst de
eerdere nederlaag in Vledder (2-0) willen rechtzetten.

Ruinerwold-BEW
Na de flinke dreun tegen Lemmer en het gegeven
dat Ruinerwold eerder dit seizoen één van zijn minste wedstrijd tegen uitgerekend BEW speelde, was
de rood-witte brigade vandaag gebrand om de drie
punten thuis te houden. Na een mooie line-up met
de toppers van het Ruinerwoldse G-team en een
passende minuut stilte in verband met een triest
sterfgeval aan de kant van BEW, werd er om 14.00
uur afgetrapt.
Ruinerwold begon prima aan het duel en kreeg via
Ruben Buld een goede kans. Waar Buld het vizier
nog niet op scherp had, was het na 14 minuten
zomaar raak aan de andere kant. Een lange bal van
doelman Hoekstra stuiterde over de Ruinerwoldse
defensie, waar Daan Pit de bal bekeken over doelman Knol tikte: 0-1. Even moeten de Ruinerwoldse
gedachten na deze achterstand zijn teruggegaan
naar het uitduel, waar het vroeg op achterstand
kwam en het restant van de wedstrijd tegen een
blauw en witte bus speelde.
Ondanks de achterstand bleef Ruinerwold vanuit
zijn kracht voetballen en kreeg het via Loof, Buld
en Brand nieuwe mogelijkheden, maar ook deze
bleven onbenut. BEW had zomaar de voorsprong
kunnen vergroten, maar Pit wist Knol niet nog een
keer in de 1-op-1 te verschalken. Het leek erop dat

BEW met een voorsprong de rust in ging maar in
de 41e minuut maakte Ruinerwold de belangrijke
gelijkmaker. Loof ontfutselde de bal van centrumverdediger Duiker en schoof de bal met zijn chocoladebeen langs Hoekstra: 1-1.
Ruinerwold ging zodoende toch met een aardig
gevoel aan de thee en was ook in de tweede helft
de betere ploeg. Nijmeijer schoot al vlot na de thee
op de binnenkant van de paal en Buld kopte de bal
hard tegen de paal. BEW stelde daar weinig tegenover, maar bleef in de race voor een punt doordat
het met hangen en wurgen de aanvallen van Ruinerwold overleefde. Ruinerwold besefte dat het
tempo hoog moest blijven. Het wisselde daarom de
verdienstelijk moegestreden Tabak, Jansen en Buld
voor de verse krachten Smid, Vos en De Roo.
BEW kreeg het steeds zwaarder en in de 77e minuut
brak het Vledderse verzet. Een scherpe voorzet van
Brand werd door Smid binnengeschoten: 2-1. BEW
moest meer risico gaan nemen en Ruinerwold zag
dat met goedkeuring aan. Het kreeg hierdoor meer
ruimte en de genadeklap kon niet uitblijven. In de
85e minuut maakte Nijmeijer dan ook de bevrijdende 3-1, op aangeven van Loof.
Ruinerwold probeerde in de slotfase het doelsaldo,
dat nog van belang kan zijn in de 3e periode, op
te krikken, maar uiteindelijk bleef het bij 3-1. Een
prima overwinning voor de ploeg van Wassenaar,
Van Oost & Hut, waardoor het vertrouwen voor aankomende zondag ook gelijk goed zit. Ruinerwold
speelt de volgende wedstrijd namelijk in De Wijk de
Woldenderby tegen Wacker, wat ongetwijfeld een
mooie clash gaat worden.

Scoopdag bij Hair
Professionals
Een op de drie mensen heeft  last van hoofdhuid problemen, denk daar bij aan roos, schilfers, haaruitval, Jeuk
of andere problemen Daarom is er op vrijdag 10 juni
een zgn. Scoopdag bij Hair Professionals in Ruinerwold.
Een specialist van Medicuticals is deze aanwezig.  Heeft
u één van deze klachten, schroom dan niet om langs te
komen.
Maak gratis en vrijblijvend een afspraak per telefoon:
0522-481629 of mail naar info@hair-professionals.nl

Geslaagd thee concert
Malletband Sempre
Sereno
Zondagmiddag 22 mei heeft de Malletband samen
met de pipes en drums Falcon Guards, een concert
gegeven in de sporthal de Buddingehof te Ruinerwold. Na twee jaar rustig aan doen, pakte de malletband flink uit. Het aanwezige publiek kon genieten van de zeer uiteenlopende nummers die de
malletband speelde. Onder andere met Soldier On
van Direct en Bongo Sound van Safri Duo,kreeg men
het publiek in de muzikale stemming.
Op uitnodiging was er ook een afvaardiging van de
Dutch Military Pipes and Drums Falcon Guards aanwezig, de doedelzakmuziek ontroerde het publiek,
ook de gezamenlijke nummers vielen in de smaak.
Na afloop kregen de leden en dirigent Herman Fokkema dan ook vele complimenten.
Tijdens het concert werden een viertal leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap.
Suzanne Koeling 12,5 jaar, Henny Houdijk 25 jaar,
Ingrid van Elp 40 jaar en Ger Brand 50 jaar.
Alle vier leden kregen een oorkonde, speldje en een
bos bloemen.
De malletband gaat zich nu richten op het concert
in november samen met de malletband van de
Nijmeegse Post Harmonie en accordeonvereniging
Musetta uit Nijeveen.
In 2024 zal de vereniging 100 jaar bestaan en tot die
tijd zullen de voorbereidingen plaatst vinden om dit
tot een feestelijk jaar te maken.

The Gents in de kerk van
Blijdenstein
Op 12 juni a.s. verzorgt Vocaalensemble “The
Gents”, samen met een projectkoor bestaande uit
blinden en slechtzienden, een concert met liederen
van Jules de Corte in de kerk van Blijdenstein. Het
concert begint om 15.30 uur.
www.thegents.nl

bezoek weg te nemen, zijn de website, de concerten
en het programmaboekje toegankelijk gemaakt.
Blinden en slechtzienden krijgen bovendien 2
kaartjes voor de prijs van 1!!! Zo kun je gratis een
begeleider meebrengen. Blindengeleidehonden zijn
ook welkom.

Kaarten kosten 17.50 euro p.p.
Vrienden van Blijdenstein: 15 euro p.p.
Voor blinde/slechtziende plus begeleider 25 euro

Heb je niemand die met je mee kan gaan, maar wil
je toch graag komen, neem dan contact op met
The Gents via manager.thegents@gmail.com. Dan
kunnen wij kijken of we daarin iets voor je kunnen
betekenen. Heeft u moeite met bestellen, dan kunnen wij daar u zeker bij helpen.

Na afloop van het concert verzorgen de “Vrienden van
Blijdenstein” een drankje (tegen contante betaling).

(Twee regels uit een gedicht dat speciaal voor dit
project geschreven werd:)

Ik zou wel eens willen
weten
Jules de Corte was een dichter die prachtige liederen schreef en een componist met gevoel voor
taal. Met zijn ‘trucagemanipulaties’ voor de radio,
‘kritische beschouwingen’ en een oeuvre van zo’n
vierduizend liedjes, heeft hij een onuitwisbare
indruk achtergelaten. Vocaal ensemble The Gents,
o.l.v. Annemiek van der Ven, pianist Bert van den
Brink, jazz- en popzanger Henk Kraaijeveld en een
projectkoor met blinden en slechtzienden brengen
een ode aan deze icoon van het Nederlandse lied; Ik
zou wel eens willen weten.
Meerstemmige zettingen van de liederen worden
afgewisseld met solo’s van Kraaijeveld, a-cappellarepertoire met liederen met pianobegeleiding door
Van den Brink. Al dan niet met improvisatie reflecteren Van den Brink en Kraaijeveld ook op de liederen
van De Corte. We spiegelen zijn werk met liederen
van de vroege renaissancecomponist Constantijn
Huygens. Werken van diens ‘tijdgenoot en liedschrijver van overzee’ John Dowland en contemporain Ludwig Senfl zijn gekozen als nadere inkleuring
van dit programma.
Een visuele beperking hoeft het actief of passief
genieten van muziek niet in de weg te staan, dat is
ook te merken tijdens het samen zingen met het
projectkoor. Om een aantal drempels voor concert-

Geef de wormen een dansvloer in de grond,
zorg voor bossen die ongezien blijven
Door: Hanneke van Eijken

In vuur en vlam
Inspirerende geest
vol passie en vuur
ieder jaar een feest
Inspirerende geest
terug van weggeweest
in kerk en cultuur
Inspirerende geest
vol passie en vuur
© Gerdina, www.gerdina.nl
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De grootmeester van het Nederlandse luisterlied:

Jules de Corte

www.the gents.nl

Flower Power op
Zomerfeest Oosteinde
24, 25 en 26 juni 2022 organiseert Buurtvereniging
Oosteinde voor de 70e keer het Zomerfeest in Oosteinde. Dit jaar geheel in Flower Power thema.
Van vrijdag 24 juni tot en met zondag 26 juni is er
een afwisselend programma voor jong en oud. Op
de vrijdag beginnen de schoolkinderen met Flower
Power spelletjes. Buurtvereniging Oosteinde heeft
vrolijke onderdelen in petto zoals een opblaasbare
stormbaan, dartbord, eendjes vangen, mega-twister
en vele andere spelletjes. Aansluitend is het frietfeest.
’s Middags kunnen de kinderen hun talent laten zien
tijdens de talentenshow ‘Oosteinde got talent’.
Op vrijdagavond is het big party. De avond begint met
zeskamp, waaronder een muziekquiz. De avond gaat
over in een feestavond van Pappa di Grazzi. Papa di
Grazzi is al jaren een spraakmakende act in het covercircuit. Niet voor niets behoort deze band al jaren tot
de Nederlandse top van cover en partybands.

Op de zaterdagochtend om 10:30 uur start de feestelijke optocht van versierde wagens en individuelen.
Na de prijsuitreiking is er feestmuziek van DJ Roelof.
De zaterdagavond begint met een zenuwslopend
estafettespel, een onderdeel van de zeskamp. Daarna
gaat het dak eraf met Starstruck! Een waanzinnige
show van de drie helden van de band.
Zondagmiddag begint met een brunch, want van
feesten krijg je trek. De leden worden weer getrakteerd op een heerlijke brunch. Als klap op vuurpijl de
verkiezing van de origineelst verklede hippie van Oosteinde. Daarna start de zeskamp. Voor het eerst in de
historie van het Zomerfeest Oosteinde gaan de teams
verkleed in thema de strijd met elkaar aan tijdens de
laatste onderdelen van de zeskamp.
Het feest wordt weer groots afgesloten door Erik Snijder en Rick Mulder, twee jonge jongens uit Ruinerwold die samen ER-geluid vormen en er een grandioos feestelijke einde van maken.
Gedurende het hele feest is er kermis als vanouds
verzorgd door MW Amusement uit Wildervank.

Kom gezellig struinen op de

Scholtieskamp/Pieter Jochemswal

Van 8.00 uur tot 13.00 uur
Wilt u van uw spulletjes af, dan is er plaats voor uw kleedje, tafeltje of
kraampje . Neemt u dan eerst contact op met dhr. J. Bouwman, tel.nr.
06 22564344.
Opgeven kan tot 8 juni en vol is vol.
De opbrengst van de stagelden en de verkoop van versnaperingen worden gedoneerd
aan giro 555, t.b.v.

www.ruinerwold.info
Planten- en kruiden
markt bij het Blauwe Huis
Kruiden-en plantenliefhebbers zijn op zaterdag 11 juni
en zondag 17 juli tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op de
markt bij Het Blauwe Huis in het Drentse Ruinerwold. De
naam zegt het al, er zijn dan planten, stekjes en kruiden te
koop. Ook zijn er rondleidingen, eten, drinken, livemuziek
en stands met biologische producten. De toegang is gratis.
Het Blauwe Huis is in Nederland én over de grens een
begrip en heeft zijn thuisbasis in Drenthe. In Ruinerwold
om precies te zijn. Daar vind je 10 hectare landbouwgrond,
waarvan 1,5 hectare in gebruik is voor kruidenteelt. ‘Olle,
Marije en Jan Kees verzorgen de planten-en kruidenteelt.
Daarnaast betrekken we veel kruiden en specerijen van
leveranciers die onze visie delen. Daarvan maken we keukenkruiden, specerijen, theekruiden en kruidenoliën. Onze
afnemers zijn onder andere groothandels, biologische
winkels, verwerkers en horecabedrijven. Zelf kruiden telen
vormt de bodem onder ons bedrijf, letterlijk en figuurlijk.
Door zelf te telen, investeert Het Blauwe Huis al sinds de
oprichting in de jaren zeventig in plantenkennis’, vertelt
Severijn Velmans, directeur en medeaandeelhouder.
Impact
Voor afnemers en consumenten garandeert eigen teelt zekerheid over hoe en wanneer er wordt gezaaid en geoogst.
Tijdens de marktdagen kunnen belangstellenden het bedrijf leren kennen. ‘Er zijn rondleidingen en ons team staat
klaar om te vertellen over hoe wij werken’, zegt Velmans.
‘Het gaat bij Het Blauwe Huis om impact: we werken aan
gezonde voeding, een duurzamere economie en meer
diversiteit in landbouw.’
Natuur
De balans tussen natuur en landbouw is belangrijk bij Het
Blauwe Huis. Het jongste project dat het bedrijf is gestart,
is daar een voorbeeld van. Voor een stuk land van ruim
een hectare, aan de Weidenweg in Ruinerwold, is een
natuurplan ontwikkeld. ‘Deze grond is niet erg geschikt als
landbouwgrond, maar wel om diversiteit te vergroten en
op den duur te oogsten van wat er groeit, zegt Velmans.
Op de marktdagen op 11 juni en 17 juli kunnen aanwezigen het jonge natuurgebied zien.
Tuinman Olle van der Weide geeft alvast een voorproefje:
‘We hebben een deel van de grond afgegraven, op de plek
waar vroeger de Wold Aa door het land slingerde. Daar
ontstaat nu een ‘plasdraszone’ waar in het voorjaar en de
zomer een laag water staat. Dat is goed voor amfibieën en
libellen. De paddenpoel in het midden van dit natuurland-

schap heeft een vergelijkbare functie. We hebben 1.400
boompjes gepland, waaronder berken, essen, wilgen en
eiken. Van die bomen oogsten we over een aantal jaar
onder meer lijsterbessen en berkenblad. Zo biedt het natuurplan ook producten voor onze klanten. Het grasland
op dit stuk beheren we extensief. Dat betekent dat we
weinig maaien en we er in het najaar koeien of schapen
laten grazen. Daardoor verschraalt de bodem en krijgen
bloemen en kruiden de ruimte om te groeien. Wie weet
welke prachtige soorten er in de toekomst in onze producten terugkomen.’  
Biologische producten
Producten van Het Blauwe Huis zijn sinds jaar en dag te
koop in winkels en tegenwoordig ook in de webwinkel
(www.hetblauwehuis.nl/webshop) en in het Winkeltje op
de landbouwlocatie in Ruinerwold. Op de markten in juni
en juli zijn er ook stands met biologische producten en
niet alleen van Het Blauwe Huis. Zo zijn er inheemse wilde
planten, vruchtbomen en -struiken, snijbloemen, groenten, zaden, stekjes, asperges, honing, edelstenen, boeken,
kleding, zuivel, vlees, bier, haarproducten, wikkels, zeep,
vilten sjaals en kruidenproducten. En dat alles onder het
genot van thee van Het Blauwe Huis, koffie van Frans de
Grebber en ijs van Sonneclaer.
De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op:
www.hetblauwehuis.nl/open-dag
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