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Volgend nummer 
verschijnt 

14 oktober 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 9 oktober 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Veiling perenbomen én antiek en curiosa bij De 
Karstenhoeve zaterdag 3 oktober 2020.
Een niet meer weg te denken traditie: op de eerste 
zaterdag van oktober vindt weer de unieke peren-
pluk plaats aan de 7 km lange perenbomenweg 
in Ruinerwold. Het is onderdeel van het Stoofpe-
renfeest met diverse activiteiten op verschillende 
boerenerven langs deze weg. Om 09.00 uur begint 
de veiling van de perenbomen van allerlei rassen, 
ter hoogte van Dokter Larijweg nr. 1 (hoek Havel-
terweg/Dokter Larijweg). De bomen worden per 
opbod verkocht en de kopers hebben tot 24.00 uur 
deze dag de tijd om de peren te plukken. Aan het 
andere eind van de Dokter Larijweg ter hoogte van 
huisnummer 170 begint de kinderveilingmeester 
ook om 09.00 uur met de veiling van perenbomen 
speciaal voor kinderen en hun ouders.

Antiek- en curiosaveiling:
Om 13.00 uur begint de veiling van antiek en cu-
riosa (i.v.m. corona) buiten op het plein achter 
de museumboerderij. Op de onlangs gehouden 
taxatiemiddag zijn er tal van goederen ingebracht. 
Benieuwd of er wat voor u bijstaat? Kom dan een 
kijkje nemen in de schuur van de boerderij waar al-
les staat uitgestald. Vrijdag 2 oktober van 15.00 uur 
tot 20.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 
12.30 uur is er mogelijkheid de ingebrachte goede-
ren te bezichtigen.

Perenbomenfeest3
o k t

Uiteraard houden wij ons voor beide veilingen aan 
de voorschriften van het RIVM.
Voor info over de veilingen: info@karstenhoeve.nl 
of telefonisch: 0522-481447.M
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

Ruinerwoldse KUBB cup 
Ja, weer reuring in het dorp...
Een activiteit voor jong én oud en uiteraard hart-
stikke Corona proof! Dit doordat alles in gedeeltes 
plaats vindt, zodat we niet te veel mensen op 1 plek 
hebben!
 
VOL=VOL dus:
Geef je team op via dewoldklimmers@hotmail.com
Vermeld hierbij: Je teamnaam en voor welke poule 
je je team opgeeft (12- poule of 12+ poule)
 
Tot KUBBS!

Hartelijk dank
Bij deze wil ik eenieder bedanken voor de vele kaar-
ten en telefoontjes, die ik in het ziekenhuis en thuis 
heb ontvangen.
Ook dank voor de fruitmanden en bloemen. Tevens 
wil ik de buren bedanken voor de belangstelling en 
de hulp.
Vriendelijke groet,
Roelof Meesters



Samen Veilig
Als er sprake is van een onveilige situatie voor een kind, 
door bijvoorbeeld kindermishandeling, dan werken 
we samen met diverse instanties. Het buurtteam helpt 
dan om de thuissituatie zo snel mogelijk weer veilig te 
krijgen eventueel samen met inzet van politie.

Hulp zoeken
Ook als u te maken heeft met huiselijk geweld kunt u bij 
ons terecht. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand 
uit de huiselijke of familiekring wordt gepleegd. Kin-
dermishandeling, ouderenmishandeling en (ex)part-
nergeweld zijn voorbeelden van huiselijk geweld. Het 
kan gaan om lichamelijk geweld, zoals slaan, schoppen 
of iemand verwonden met een voorwerp. Soms is het 
geweld psychisch, zoals treiteren, vernederen, bedrei-
gen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van 
geweld. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is van 
belang om hier hulp bij te zoeken. Het buurtteam kan u 
helpen om de juiste stappen te zetten.
Het kan ook zijn dat u zich niet veilig voelt vanwege mis-
bruik of uitbuiting, dat ook buitenshuis kan plaatsvin-
den. Van misbruik of uitbuiting is sprake, als iemand van 
u profiteert, terwijl u dat niet wilt. Bijvoorbeeld wanneer 
u wordt gechanteerd, als u
gedwongen voor iemand moet werken, of wanneer een 
jongere te maken heeft met loverboys.

Geldzaken
Heeft u geldzorgen of kunt u moeilijk rondkomen? Mis-
schien bent u onlangs uw baan verloren, ligt u in schei-
ding of is er iets anders dat grote invloed heeft op uw 
financiële situatie.
Zit u diep in de schulden? Dreigt er een huisuitzetting 
omdat u de huur niet kunt betalen? Ook dan onder-
steunt het buurtteam u door u in contact te brengen 
met schuldhulpverlening. Het buurtteam kan met u 
meedenken, u adviseren en doorverwijzen naar de juiste 
instanties.

Overzicht over uw financiën
Het buurtteam kan samen met u bekijken hoe uw finan-
ciële situatie eruitziet. Soms blijkt dat u recht heeft op 
een aanvulling van uw inkomen. Met een goed overzicht 
kunt u uw problemen stap voor stap oplossen en voor-
komen dat uw schulden verergeren.

Inloopspreekuren
Buurtteam De Wolden heeft verschillende inloopspreek-
uren waar u terecht kunt met uw post of met specifieke 
vragen over werk en inkomen. Kijk op onze facebookpa-
gina voor de actuele datums.

ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  30 september VCR HS1 – Steggerda HS1, 
20.45 uur Sporthal

 ➜  2 oktober Bezichtiging goederen, 
15.00 – 20.00 uur Karstenhoeve

 ➜  3 oktober VCR DS1 – vv Ouvol DS1, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜  3 oktober Perenverkoop, 09.00 uur 
hoek Havelterweg/Dr.Larijweg

 ➜  3 oktober Kinderveilingmeester, 09.00 uur 
Dr.Larijweg 170

 ➜  3 oktober Bezichtiging goederen, 
10.00 – 12.30 uur Karstenhoeve

 ➜  3 oktober Veiling antiek en curiosa, 13.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  8 oktober Café Quiz, 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜  10 oktober Dressuurwedstrijd paarden, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜  13 oktober Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜  17 oktober Dressuurwedstrijd pony’s, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜  21 oktober VCR HS1 – Avendo HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  24 oktober VCR DS1 – Rouveel DS2, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜  3 november Klaverjassen, 20.00 uur 
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  4 november VCR HS1 – VCM HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  9 november VCR Ds1 – VCZ Ds, 19.30 uur 
Sporthal

 ➜  12 november Café Quiz, 20.00 uur 
café de Kastelein

Huiselijk geweld
Thuis hoort een veilige plek te zijn. Als het dat niet meer 
is, door uw eigen gedrag of dat van anderen, is het goed 
om het buurtteam in te schakelen.
Wat er ook aan de hand is en welke rol u daarin ook 
heeft, u kunt bij het buurtteam altijd uw verhaal kwijt. 
Wanneer u uw eigen boosheid moeilijk onder controle 
houdt, of als u te maken heeft met geweld in huiselijke 
kring, dan kan het buurtteam meekijken naar mogelijke 
oplossingen. Het is de bedoeling om te onderzoeken hoe 
het geweld kan stoppen en hoe herhaling kan worden 
voorkomen.



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

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 4 oktober 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. 
15.30 uur ds. M. van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds R. Gosker
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 11 oktober 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,10.00 uur 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. 
16.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koe-
kange wordt op de komende zondagen de kerk-
dienst online uitgezonden. Vanaf 9.30 uur 
De kerkdiensten kunnen online worden beluis-
terd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken 
via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/
uuqvsev

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Wat doet je bedrijf precies?
Wij zijn een recreatiepark met groepsaccommoda-
tie, vakantiehuizen en camping. De groepsaccom-
modatie en vakantiehuizen gaan het hele jaar door. 
De camping is jaarlijks geopend van 1 april tot en 
met 31 oktober.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
De camping bestaat langer dan 20 jaar en is opge-
richt door Arend Middelveldt. Hij had een minicam-
ping met 1 plaggenhut. Hij heeft het overgedaan 
aan Bert en Tineke Bal die er een groepsaccom-
modatie, huisjes en camping van hebben gemaakt. 
Wij hebben sinds 3 augustus jongst leden het stokje 
overgenomen van Bert en Tineke Bal.

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf 
en wat is jouw functie? 
Wij werken met ons tweeën op het recreatiepark 
en doen alle werkzaamheden van a t/m z. Op dit 
moment zijn we druk bezig met onderhoud en ver-
fraaiing van het park. Tevens zijn we bezig met de 
voorbereidingen van 2021.

Vertel eens iets over jezelf. 
Wij, Randy en Annet Kroek zijn met onze kinderen 
Ronan en Beau sinds 2020 de trotse eigenaar van 
De Toffe Peer. De leisure is voor ons niet onbekend. 
Van huis uit hebben wij het ondernemen in de lei-
sure branche met de paplepel meegekregen waarin 
gastvrijheid hoog in het vaandel staat.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
Om de gasten te verwelkomen en er voor te zorgen 
dat ze een geslaagde vakantie hebben op ons park.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Ieder vakgebied heeft zijn minder leuke kanten. 
Gelukkig weten wij deze snel om te buigen naar 
positiviteit.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold 
Onderneemt en waarom ben je lid gewor-
den? 
We zijn sinds 3-8-2020 lid van Ruinerwold Onder-
neemt dit omdat we er van overtuigd zijn dat je 

geeft de pen door aan:
Bedrijf: De Toffe Peer Recreatiepark 
Naam: Randy en Annet Kroek

samen sterk staat voor een gezonde ondernemer-
stoekomst in Ruinerwold.

Wat vind je positief aan Ruinerwold On-
derneemt? 
Daar kunnen we nog niet over oordelen, daarvoor 
zijn we nog te kort bij Ruinerwold Onderneemt.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen 
Ruinerwold Onderneemt?
Op dit moment missen we niets.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Ruinerwold is een mooi en sfeervol dorp met prach-
tige boerderijen. De Dokter Larijweg waar wij aan 
zitten is echt mooi in het voorjaar als de bomen vol 
in bloei staan. We zijn ook erg benieuwd naar de 
Perenplukdag!

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
We hopen met elkaar het toerisme in Ruinerwold 
nog gezonder te maken waardoor we met elkaar de 
vruchten kunnen plukken.

Heb je nog een leuke anekdote?
Hard werken voor iets waar niets om geven noemen 
we stress. Hard werken voor iets waar we van hou-
den noemen we passie.

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Kom eens op ons bedrijf langs! De koffie staat altijd 
klaar. 



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

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.



Collecte nierstichting 2020
Wij willen iedereen bedanken die aan de collecte 
hebben gegeven, maar vooral heel veel dank aan 
de collectanten. Zij durfden het aan om in deze 
coronatijd  langs de deuren te gaan. We hebben een 
prachtig bedrag van 2028,41 euro opgehaald en dat 
is 30 euro meer dan in 2019.
Allen nogmaals hartelijk dank.
Janine en ik (Baukje) stoppen met het organiseren. 
We hebben het meer dan 10 jaar gedaan en zouden 
graag het stokje over willen dragen aan mensen die 
de Nierstichting een warm hart toedragen en die 
met de computer vertrouwd zijn. Als u denkt: “Dat 
kan ik wel” bel mij dan en ik kan u informatie geven. 
Mijn telefoonnummer is 481655
Een hartelijke groet van Janine Weide en Baukje 
Plaatsman

Wij, Spotlights, gaan 
ervoor
Tijdens de jaarvergadering van 1 september j.l. is 
duidelijk geworden dat ons jubileumconcert van 25 
jaar SPOTLIGHTS uitgesteld moet worden.
In deze vergadering hebben we wèl onze jubilaris-
sen gehuldigd. Verschillende leden hebben we 
bedankt voor hun inzet van 12½ en 25 jaar lid van 
Spotlights. In deze moeilijke coronatijd is het samen 
zingen, de gezelligheid en de saamhorigheid voor 
iedereen een groot gemis, maar gezondheid en vei-
ligheid staan voorop. Met de aanwezige koorleden 
hebben wij unaniem besloten om niet door te gaan 
met de wekelijkse repetities. In januari 2021 hebben 
wij weer een bijeenkomst om de situatie opnieuw te 
beoordelen. Het èèn en ander is afhankelijk van de 
regelgeving van het RIVM.
Mochten nieuwe leden belangstelling hebben om 
mee te gaan zingen, kunnen ze altijd contact opne-
men met Evelyn Mourits tel.0522-481197 of een email 
sturen naar spotlightsruinerwold@hotmail.com

Vrijwilligers gezocht
Huize P.R.Derks is een huis voor mensen met een 
zorgbehoefte.  Het team van personeelsleden doet er 
alles aan om het voor de gasten als een “thuis” te laten 
voelen. Vind jij het leuk om ons daarbij te ondersteu-
nen, dan ben jij misschien wel onze nieuwe vrijwilliger!
Wij zoeken mensen die een paar uur per week of per 
maand tijd willen vrijmaken om te besteden aan onze 
gasten. Wij denken hierbij aan wandelen, fietsen op de 
duofiets, creatieve activiteiten in de huiskamer, spel-
letjes doen, of gewoon een gespreksmaatje zijn voor 
iemand. Misschien liggen je talenten wel op een ander 
terrein dan zijn wij ook zeker benieuwd naar jouw in-
breng. Een voorbeeld zou kunnen zijn om een keer in de 
week ’s avonds de warme maaltijd te bereiden of vult 
uzelf maar in. Uw bijdrage is van harte welkom en er is 
veel mogelijk in overleg!
We kijken naar u uit!
Team  “Huize P.R. Derks”, Dr. Larijweg 72 Ruinerwold
Vragen of reacties graag naar Jeanet van den Pol  
06 11628646  of per mail: vandenpol.jeanet@gmail.com 

‘t Is weer voorbij die 
mooie zomer
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zong 
Gerard Cox daar al over: ‘t Is weer voorbij die mooie 
zomer’. Dit liedje zingt in mijn hoofd, nu gisteren de 
laatste warme zomerdag geweest is en de herfst 
volgens de kalender zijn intrede heeft gedaan. 
Je ziet de bomen al wat verkleuren, je ruikt de 
schimmelgeuren van paddenstoelen en rottend 
hout. Ik mis het klepperen van de ooievaars, ook de 
zwaluwen zijn alweer vertrokken. We hadden veel 
peren en appels aan de bomen, bloeiende akker-
randen en nog weer een keer gras in de kuil. Deze 
zomer was het genieten in eigen land. 
Maar ook de herfst heeft zijn charme met vallende 
blaadjes, uitwaaien in de wind en de kachel weer aan. 
En wat de winter zal brengen? Regen of sneeuw, 
gaat het vriezen of dooien, komt er een Elfsteden-
tocht? In de 1,5 meter-samenleving zal dat zomaar 
niet meer gebeuren. De wereld zucht, de mensheid 
zwicht, de natuur heeft zijn seizoenen en wij draai-
en mee op deze aardbol.

© Gerdina  www.gerdina.nl

Verhuisbericht
Ik ben verhuisd van Oosteinde 40 naar Molen-
bergh 1-9, 7961 AV Ruinerwold
 
Willy Krale



T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met de 

Coronacrisis volgen wij de 

richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij 

ons terecht voor een 

bespreking en kunnen 

akten op ons kantoor 

worden ondertekend. 

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl



De weg
Ik: Dag God
God: Hallo
Ik: Ik breek. Ik ga kapot. Kunt u de stukjes 

weer samenvoegen?
God: Liever niet
Ik:  Waarom niet?
Goed:  Omdat jij geen puzzel bent
Ik: Wat denkt u dan van al die stukken van 

mijn leven die op de grond neervallen?
God: Laat ze daar maar een tijdje liggen. Er is 

een reden waarom ze gevallen zijn. Neem 
de tijd en besluit dan of je bepaalde stukjes 
terug wilt hebben.

Ik:  U snapt het niet er blijft niets mij over. Ik 
breek

Goed: Nee jij bent degene die het niet snapt. Je 
breekt door. Je hebt alleen last van groei-
pijnen. Je schudt die stukken zelf van je af 
en er zijn mensen in je leven die je tegen 
houden. Je breekt. Je wordt juist heel.
Relax. Haal maar eens diep adem en laat 
de dingen die je niet meer nodig hebt van 
je afvallen. Stop ermee die stukjes vast te 
houden, die niet meer bij je passen. Laat ze 
maar vallen. Laat ze maar los.

Ik: Maar als ik dat ga doen, wat blijft er dan 
nog van mij over?

God: Alleen het allerbeste van jou.
Ik: Ik ben bang om te veranderen.
God: Dan zal ik je het nog eens zeggen. 

JE BENT NIET AAN HET VERANDEREN, 
MAAR AAN HET WORDEN.

Ik: Maar wie word ik dan?
God: Dan word je zoals ik je heb gecreëerd!
 Iemand die licht uitstraalt en liefde en 

menslievend is, vol van hoop en moed en 
vreugde en barmhartigheid en genade, me-
delijdend en medelevend. Ik heb je gescha-
pen voor veel meer dan die kleine stukjes 
waartoe je besloten hebt je zelf mee op te 
leuken en waaraan je je met alles wat in je 
is en vol angst vastklampt. Laat die dingen 
van je afvallen. Ik hou van je!. Verander 
niet! Word! Word! Word zoals ik je heb ge-
maakt. Ik zal je daar tot in lengte van dagen 
aan blijven herinneren.

Ik: Daar gaat weer een stukje.
God: Yep. Laat maar gaan.
Ik: Ik ben dus niet gebroken?
God: Natuurlijk niet! Je bent aan het doorbre-

ken, net als de nieuwe dag.
NN     Henk Coeling

Loslaten
In het leven van mensen zijn veel dingen, die hen 
niet loslaten. Het is het werk, dat mensen bezig-
houdt. Niet alleen de werkzaamheden maken dan 
onrustig. Een bepaald woord kan tijdens het werk 
fout uitgesproken zijn.  De gedachten kunnen daar-
door geleid worden naar zaken, die er helemaal 
niet zijn. Later bij het groeien in jaren kan inzicht 
ontstaan in situaties, die verkeerd waren ingeschat. 
Zo kan in de nacht de slaap wijken voor allerlei 
zorgen, die overdag niet zichtbaar zijn. Is dat geen 
‘Slaapwandelen’ in de nacht? Niet uit het bed, maar 
in het bed! Wat kan er allemaal wel niet gebeuren, 
als ik als mens de touwtjes uit handen moet geven? 
Nachtelijke zorgen, die overdag verborgen zijn. Dat 
zijn serieuze kwesties waar ieder mens mee gecon-
fronteerd wordt. Als de mens klimt in jaren worden 
vragen vaak meer dan minder. Het lichaam, dat 
vroeger sterk en krachtig was, verandert en is min-
der in staat te doen dan voorheen. De geest krijgt 
daardoor meer werk te verzetten en ontdekt gaan-
deweg: alles wat mij onnodig belast, weggooien die 
boel. De mens leert van nature onnodige dingen los 
te laten. En dat is vaak een moeilijk proces.
Hoe kan een mens overdag vrolijk zijn, sterk zijn, 
als hij in de nacht gewandeld heeft met zaken, die   
hem op dat moment uit de slaap hielden? Losla-
ten: dat is zo makkelijk gezegd. Kinderen loslaten, 
ouders loslaten, de geliefde loslaten: Het kost heel 
veel moeite.  Mensen hebben moeite geld los te 
laten, maar intenties van genegenheid en zorg 

Kerk TV Blijdenstein
Tijdens de kerkdienst op zondag 23 augustus jl. is 
voor de eerste keer de dienst via een vaste camera 
online uitgezonden.
De kerkdiensten worden nu elke zondag opge-
nomen en via internet is het dan mogelijk om de 
dienst terug te kijken of live mee te kijken vanuit de 
thuissituatie.
Het idee is ontstaan uit de behoefte de kerkdienst te 
kunnen meemaken tijdens de corona beperkingen.
Bij speciale diensten zoals een trouwdienst of be-
grafenis kan de opname voor een select gezelschap 
beschikbaar gesteld worden.
Voor wie mee wil luisteren, dit kan op: https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl of via de 
website van de kerk ( https://hervormde-gemeente-
ruinerwold.protestantsekerk.net) waar het te vin-
den is onder het kopje kerkdienst mee kijken 



Ruinerwold boekt 
wederom progressie 
tegen Schoonebeek 
Op een stralende zondagmiddag mocht Ruinerwold 
het seizoen in eigen huis aftrappen tegen Schoone-
beek. Een leuk voetballend team, met lelijke shirts. En 
veel inzet. Sterker nog, Schoonebeek is naar verluid 
een titelkandidaat. De mannen van Johnny Wassenaar 
beseften dan ook dat ze dezelfde wedstrijdmentaliteit 
moesten tonen als een week eerder tegen Ruinen.  
Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. 
Dit beseften de mannen van de keet zich dan ook als 
geen ander. Een avondje bier drinken bij de korfbal 
werd zaterdagavond abrupt onderbroken, omdat er 
nu eenmaal een ‘Financiële vergadering’ op het pro-
gramma stond. Het ene agendapunt was nog zwaar-
der dan de ander, maar gelukkig bleek uiteindelijk dat 
er geen curator aan te pas hoeft te komen. Daar werd 
vervolgens nog een bescheiden biertje op gedronken. 
Deze serieuze voorbereiding werd zondagmiddag 
een goed vervolg gegeven. In de openingsfase van de 
wedstrijd werden Ruinerwold en Schoonebeek beide 
één keer gevaarlijk. Het schot van Nijmeijer namens 
Ruinerwold miste echter precisie. Na een klein half 
uur kwam Ruinerwold ongelukkig op achterstand. Een 
handsbal van Heins werd door Harm Jan Drost naar de 
stip verwezen: 0-1 via Katuin. Gescoord werd er voor 
rust niet meer, dus moest Ruinerwold in de tweede 
helft maar in de achtervolging. 
Ruinerwold ging dan ook in de achtervolging, en hoe. 
5 minuten na rust maakte de defensie van Schoone-
beek een handsbal binnen de zestien, welke identiek 

hebben veel diepere wortels. Zij vormen het levens-
hout, waarmee ieder zijn levenshuis gebouwd heeft. 
Met zorg een huis gebouwd, met liefde gewerkt, 
met mildheid geleefd en dan dat moeilijke moment 
van loslaten. Het grijpt diep in ieder mensenleven. 
Zo diep, dat het besef ontstaat niet enkel de ander 
los te moeten laten, maar ook zichzelf. Het voedt de 
gedachte: waar zoek ik hulp. Een oude gedachte uit 
vervlogen tijd geeft een zeker antwoord: “vergeefs 
is het, dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je 
aftobt voor wat brood-hij geeft het zijn beminde in 
de slaap”.  Zwart op wit staat het geschreven: de 
mens mag zichzelf een beminde weten. Wie zichzelf 
een beminde weet zonder God of naaste te kwetsen 
lijkt mij een rijk mens. Hij kijkt vooruit, het zwarte 
verleden ligt achter hem.
Laat los die overbodige zorg, leef en laat leven.
S.G.

was aan die van Heins in de eerste helft. De woorden 
van de trainer van Schoonebeek beoordelend, was 
deze hier niet heel erg blij mee. Tim Hogenhorst nam 
plaats achter de bal en schoot beheerst raak: 1-1. Am-
per een paar minuten later vond een voorzet van Bert 
de Boer z’n weg naar Loof, die vervolgens prima bin-
nenschoot in de korte hoek: 2-1. Ruinerwold op rozen. 
Toch mocht Ruinerwold niet lang genieten van de 
voorsprong. Na een uur spelen kopte Huser schitte-
rend raak: 2-2. In het resterende half uur was vooral 
het publiek winnaar. Zowel Schoonebeek als Ruiner-
wold ging voor de overwinning. Ruinerwold wisselde 3 
keer en Knipmeijer moest de doorslag geven als vierde 
wissel. Drost liet zich echter niet kisten en verwees 
Knipmeijer weer naar de bank. Roy kan overigens wel 
terugkijken op een prima warming up.
De climax voor Ruinerwold had ‘m in de aller- aller-
laatste seconde moeten zitten. Invaller Ruben Buld 
kreeg de kans van z’n leven, maar schoot de bal vanuit 
een lastige stuit op de lat. Het sportpark en dakterras 
kraakte op z’n voegen en Schoonebeek slaakte een 
zucht van verlichting. Buld had het doelpunt zeker 
verdiend, maar dat was gezien het wedstrijdbeeld niet 
helemaal terecht geweest. Een gelijkspel was dan ook 
een prima afspiegeling van de wedstrijd.
Wie ook kon terugblikken op een puike wedstrijd, was 
Sander Nijmeijer. Hij pakte de vlag op en deed z’n werk 
als Thijs Rozeboom in z’n beste jaren. Van Schoonebeek 
kreeg hij ook nog de nodige opbouwende kritiek, die hij 
met dank in ontvangst nam. Het is niet bekend of hij in-
gaat op het voorstel om naar Specsavers te gaan, maar 
daar is Nijmeijer natuurlijk ook eigen baas over. 
Na de wedstrijd werd er gezellig nog wat gedronken. 
Ook Kane en Jos, eveneens mannen die niet vies zijn 
van een vergadering, waren te spreken over de pres-
taties en overwegen officieel in te stappen. Dat laatste 
zal sowieso zondag in de bus gebeuren en van daaruit 
kijken ze verder. Tot slot wist Johnny de merchandise 
van Ruinerwold ook nog eens aan de man te brengen, 
waardoor de harde kern langzaam een roodgekleurde 
formatie begint te worden. 
Conclusie: het was een prima zondag.  
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www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  
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Hoog Rendement Glas 
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Tv-show op dag  
van ouderen 3 oktober
De vierde editie van de Dag van de Ouderen De Wolden 
krijgt een bijzondere invulling. Nu het door de corona-
situatie niet verantwoord is om met veel mensen bij el-
kaar te komen, komt de organisatie met een exclusieve 
tv-show uitgezonden via de streekomroep DNO Media. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur is er een uitzending met een 
afwisselend programma met actuele onderwerpen en 
het nodige vermaak. Zo zijn er interviews met diverse 
gasten waaronder wethouder Jan van ‘t Zand, com-
missaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma en 
diverse mensen werkzaam in de zorg- en welzijnssec-
tor. De gesprekken worden afgewisseld met muziek, ca-
baret, een verhalenverteller en een quiz vanaf diverse 
bekende plekken in De Wolden.
In de organiserende werkgroep zijn tien zorgorgani-
saties vanuit de ouderenzorg, thuiszorg en welzijn 
vertegenwoordigd. Ze willen ouderen met de Dag 
van de Ouderen met elkaar in verbinding brengen, 
informatie geven over ondersteuningsmogelijkheden, 
hulpmiddelen en dergelijke en vooral een ontspannen 
dag bezorgen. Dit jaar kunnen belangstellenden dat 
thuis beleven via de streekomroep DNO Media of via 
internet op wijzijndno.nl.
Voor meer informatie kan contact worden opgeno-
men met Jannie Schuring van Welzijn De Wolden via 
e-mail jannieschuring@welzijndewolden.nl of tel. 
(0528) 378686.

‘t Is weer voorbij die 
mooie zomer
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zong Gerard 
Cox daar al over: ‘t Is weer voorbij die mooie zomer’. 
Dit liedje zingt in mijn hoofd, nu gisteren de laatste 
warme zomerdag geweest is en de herfst volgens de 
kalender zijn intrede heeft gedaan. 
Je ziet de bomen al wat verkleuren, je ruikt de schim-
melgeuren van paddenstoelen en rottend hout. Ik mis het 
klepperen van de ooievaars, ook de zwaluwen zijn alweer 
vertrokken. We hadden veel peren en appels aan de bo-
men, bloeiende akkerranden en nog weer een keer gras in 
de kuil. Deze zomer was het genieten in eigen land. 
Maar ook de herfst heeft zijn charme met vallende 
blaadjes, uitwaaien in de wind en de kachel weer aan. 
En wat de winter zal brengen? Regen of sneeuw, gaat 
het vriezen of dooien, komt er een Elfstedentocht? In 
de 1,5 meter-samenleving zal dat zomaar niet meer 
gebeuren. De wereld zucht, de mensheid zwicht, de 
natuur heeft zijn seizoenen en wij draaien mee op 
deze aardbol.

© Gerdina  www.gerdina.nl

KIOS 1 zakt door de 
ondergrens
Met de zakelijk overwinning van vorige week moest het 
vlaggenschip van KIOS nu aantreden tegen AKC uit Alme-
lo. Een bekende tegenstander voor de Spekbraanders. Een 
ploeg met veel ervaring maar een traag en voorspel spel. 
Met 2 goede schutters blijft AKC in de eerste klasse altijd 
een geduchte tegenstander. 1 ding is dus bekend, als KIOS 
hier de punten mee wil nemen zal het alles moeten geven.
Onder zonnige omstandigheden begon de wedstrijd in Al-
melo en stonden de volgende spelers van KIOS in het veld. 
Aanval: Janneke Lucas, Lisanne Koster, Ramon Karsten en 
Martijn Ziel. Verdediging: Janita Zantinge, Marlissa Noord, 
Rogier Nijdam en Danni Dingste.  Beide ploegen begonnen 
gelijkwaardig aan de wedstrijd. AKC opende de score met 
2 doelpunten, maar door 2 doelpunten van Janita stond 
het weer gelijk. Al snel was duidelijk dat AKC fysiek de 
duels inging. Hier had KIOS het erg lastig mee, ook omdat 
dit werd geaccepteerd door de scheidsrechter. Tevens 
ging KIOS mee in het trage spel van AKC, iets waarvoor 
voor de wedstrijd al was gewaarschuwd. Het spel was te 
langzaam en werd te groot neergezet. Hierdoor kon KIOS 
geen goede kansen creëren. AKC sloeg hierdoor een gat 
van 4 punten in de eerste helft. 10-6.
In rust werd duidelijk gemaakt door Adri dat we door de 
ondergrens waren heen gezakt. Tempo te laag en spel 
te statisch. Er moest meer energie in het spel worden 
gebracht om er weer een wedstrijd van de te maken. 
Vanwege een mogelijk blessure kwam Patrick in het veld 
voor Danny
Met opgeheven hoofden ging de Ensing formatie weer het 
veld op. Allen met het zelfde doel, een betere helft neer 
te zetten als daarvoor.  Het spel was meteen beter, tempo 
lag hoger en er ontstonden betere kansen. Maar elke keer 
als KIOS scoorde, scoorde AKC mee. De ervaring van deze 
ploeg hielp hen enorm. Steeds bleef het gat op 4 pun-
ten.  Gelukkig leek de blessure van Danny mee te vallen 
en kwam hij in het veld voor Martijn en ook werd Sacha 
steeds aanvallend ingebracht voor Marlissa. Met nog 10 
minuten op de klok was de tussenstand 17- 13. KIOS bleef 
proberen het gat de dichten maar kon de korf maar moei-
lijk vinden. Tevens speelde AKC het goed uit, zij hadden 
een sterke rebound waardoor ze in bal bezit bleven. De 
uitspraak van Cruijff gold voor AKC “Als wij de bal hebben, 
kunnen hun niet scoren.” KIOS kon het tij niet meer keren, 
eindstand 20-15.
Een zuur verlies voor KIOS. Wat KIOS vooral aan zich zelf 
heeft te verwijten. Maar de competitie is nog jong dus 
nog geen man overboord.  Volgende week zaterdag zal en 
moet het beter. Dan speelt KIOS 1 tegen Rigtersbleek 1. 
Ook dit is een bekende tegenstander voor KIOS, want hier 
werd in de voorbereiding ook tegen gespeeld. Toen won 
KIOS, maar in verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. De Spekbraanders zullen vol-
gende week moeten laten zien dat vandaag een incident 
was. 
Doelpuntenmakers: Janita 6 maal, Lisanne en Ramon 3 
maal, Janneke 2 maal, Rogier 1 maal. 





 

Coop S.Koetsier& 
    Medewerkers     
                                Ruinerwold Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 3 oktober 

De zomer is weer voorbij. Dus is het tijd om je huid weer eens extra te verwennen. 

Even een momentje voor jezelf. Is het nu voor een heerlijke gezichtsbehandeling, epileren, harsen, massage, hotstone 
behandeling, of een lichaamspakking met de geur van lavendel of kokos, manicure. Dan ben je bij Beautysalon Jacqueliene 
aan het goede adres.  

 

* Basis Gezichtsbehandeling 45 min                                                                                                                                              € 25,00 

* Uitgebreide gezichtsbehandeling 90 min              (inclusief epileren en harsen)                                                                €40,00 

* Acne gezichtsbehandeling 45 min                                                                                                                                               € 25,00 

* Epileren wenkbrauwen              (als je ze wilt laten verven dan is het samen € 12,50)                                                     € 7,50 

 *Bovenlip, kin en wenkbrauwen harsen                                                                                                                                       € 17,50  

*manicure (nagels vijlen, nagelriemen verzorgen nagels lakken handmassage met een verzorgende handcrème)    €12,50                                                                                                                                                            

  *Hotstone behandeling rug en benen                                                                                                                                          €35,00 

                                            Ik hoop je gauw eens te mogen ontmoeten in mijn salon. 

 

                         Beautysalon Jacqueliene  Gruttostraat 20,7961 BS Ruinerwold.  Tel 06-23445231 


