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Dorcas Voedselactie

Omdat we om hen geven . Altijd!
Van 1 tot en met 8 november 2020 wordt voor de
vijfentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vanwege de coronacrisis pakt de organisatie
de actie anders aan. Veilig producten inzamelen
in Nederland en vervoeren naar Oost-Europa gaat
moeilijk. Daarom kunt u geven door een bedrag te
doneren. Van dit bedrag worden in de landen zelf
producten ingekocht waar voedselpakketten van
worden gemaakt. Op honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – wordt
de actie georganiseerd. De actie is voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
U kunt bijdragen door een bedrag te doneren op
rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 / Dorcas
Voedselactie 2020.
U kunt ook via de webshop producten of een voedselpakket doneren: https://webshop.dorcas.nl/
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de
allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en
in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen,
vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de
deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket
worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties
geselecteerd. Onze partners weten welke mensen
hulp nodig hebben.
Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan
twee kanten. ‘Omdat wij om hen geven – altijd!’
is de boodschap van de actie dit jaar. Dorcas is er
voor mensen in Oost-Europa als het koud is en als
het allemaal niet meer gaat maar ook daarna blijft
de organisatie betrokken. Dorcas helpt met het
vinden van werk of het opstarten van een bedrijf.
Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op
het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen
om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van
Dorcas straks niet meer nodig.
Werkgroep Dorcas Ruinerwold.
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Abraham

Huisarts te Meppel, Roelf Oldenburger al weer 20
jaar wonende aan de Dijkhuizen 74 te Ruinerwold.
zag 12-10 Abraham. Hij werd zondagmiddag al
verrast met spandoek en Abraham in de tuin. Vele
toeterende en stoppende auto’s voor zijn deur.

Memento Mori
Het bestuur van Uitvaartvereniging Memento Mori
heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering
van maandag 2 november voorlopig uit te stellen

Volgend nummer
verschijnt
11 november 2020

Kopij inleveren voor vrijdag 6 november 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜ 18 november
➜➜ 21 november
➜➜ 24 november
➜➜ 10 december
➜➜ 15 december
➜➜ 5 januari
➜➜ 7 januari
➜➜ 13 januari
➜➜ 14 januari
➜➜ 25 januari
➜➜ 26 januari
➜➜ 27 januari
➜➜ 30 januari
➜➜ 10 februari
➜➜ 11 februari
➜➜ 13 februari
➜➜ 16 februari
➜➜ 23 februari
➜➜ 9 maart
➜➜ 10 maart
➜➜ 11 maart
➜➜ 13 maart
➜➜ 24 maart
➜➜ 27 maart
➜➜ 30 maart
➜➜ 03 april
➜➜ 7 april
➜➜ 10 april
➜➜ 13 april

VCR HS1 – SCS HS2, 20.45 uur
Sporthal
VCR DS1 – Tjoba DS3, 20.00 uur
Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
Café Quiz, 20.00 uur café de Kastelein
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
Nieuwjaarsvisite, 19.45 uur
Uitgaanscentrum de Klok
VCR HS 1 – NVC HS1, 20.45 uur
Sporthal
Café Quiz, 20.00 uur café de Kastelein
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
Jaarvergadering, 19.4t5 uur
Uitgaanscentrum de Klok
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
VCR HS1 – Haulerwijk HS2, 20.45 uur
Sporthal
VCR DS1 – SET UP DS2, 19.00 uur
Sporthal
VCR HS1 – Udiros HS1, 20.45 uur
Sporthal
Café Quiz, 20.00 uur café de Kastelein
VCR DS1 – Vonk/Coevorden, 19.00 uur
Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
Culturele Commissie, 19.45 uur
Uitgaanscentrum de Klok
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
VCR HS1 – AFC HS2, 20.45 uur
Sporthal
Café Quiz, 20.00 uur, café de Kastelein
VCR DS1 – Volco DS4, 19.00 uur
Sporthal
VCR HS1 – UnicusMakelaardij, HS2,
20.45 uur Sporthal
VCR DS1 – Wesseling DOK DS4,
19.00 uur Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
VCR DS1 – Flash Nieuwleusen DS4,
19.00 uur Sporthal
VCR HS1 – Wordt Kwiek HS1,
20.45 uur Sporthal
VCR DS1 – De Bevers DS4, 19.00 uur
Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen

Geen voorstellingen voor
rederijkerskamer UDI
Het zal niemand verbazen, dat de RIVM-maatregelen rondom Corona ook rederijkerskamer UDI
treffen. De geplande voorstellingen op zaterdag 7
en 14 november bij café Centraal gaan niet door.
Het bestuur heeft daarom besloten dit seizoen geen
donateursgeld te innen.
“Wat missen we het repeteren op de dinsdag en
donderdagavond”, laat voorzitter Menno de Leeuw
weten. Lita van den Berg vervolgt: “We mogen van
geluk spreken dat we vlak voor de maatregelen in
maart nog op de bühne hebben gestaan met het
stuk Pension van lichte zeden.” In een bericht op
de Facebookpagina van de rederijkerskamer staat
geschreven: Op zaterdag 7 maart voorlopig voor de
laatste keer op de planken. Wie had toen gedacht
dat ‘voorlopig de laatste keer’ zo dichtbij de waarheid zou liggen.

Kroeg tot Kroegloop
De laatste editie van de Kroeg tot Kroegloop (Ruinen- Ruinerwold of andersom, wisselt per jaar) was
in 2019. Die van 2020 ging helaas niet door. Elk jaar
wordt de opbrengst gekoppeld aan een goed doel.
Vorig jaar was het goede doel de aanschaf van een
nieuw paard voor PGM De Baander. Zij mochten een
prachtige cheque van € 2500,- in ontvangst nemen.
Omdat de aankoop van een nieuw paard inmiddels heeft plaatsgevonden kwam het bestuur van
de Kroeg tot Kroegloop donderdag 8 oktober om
19.30u bij PGM De Baander om min of meer symbolisch het paard (luisterend naar de fraaie naam
Willem) te overhandigen c.q. kennis te maken met
hun geschenk.
Reden voor een foto met Willem als middelpunt van
de belangstelling.

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

De gehele tuinbemesting is er weer,
Strooisel
o.a. kalk,
kunstmest, potgrond
(ook voor uw huisdieren)
het hele jaar door
CompostNieuw
- championnemest plospan pelletkorrel
koemest - kippenmestkorrel

Voor
onder
deofschoenen
graszaad:
doorzaai
vernieuwen

Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

Diervoeders
Strooizout - zeer scherpe aanbieding
strooisel
		
landbouwplastic
Uitgebreid assortiment diervoeders:
- Hondenbrokken
- Kippenvoer
		
Plosplanpalletkorrel
- Kattenbrokken
- Paardenbrokken
- Konijnenvoer
- Schapenbrokken
www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Kerkdiensten 1 november 2020

Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds C. Huisman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 4 november 2020 Dankdag
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur ds. K. de Graaf

Kerkdiensten 8 november 2020

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. H. Linde
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf, jeugddienst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Wiegman
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange wordt op de komende zondagen de kerkdienst online uitgezonden. Vanaf 9.30 uur
De kerkdiensten kunnen online worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken
via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/
uuqvsev
Wie de kerkdienst op Blijdenstein wil mee luisteren of kijken dit kan via: Luisteren, dit kan op
https://hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.
nlKijken, dit kan via de website van de kerk
(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net) waar het te vinden is onder de
knop“ kerkdienst live meeluisteren

Einde typevaardigheid
Welzijn De Wolden was jarenlang aanbieder van de
cursus typevaardigheid. Vele kinderen hebben leren
typen onder leiding van de docenten typevaardigheid in De Wolden. Aan dat tijdperk komt nu eind.
Na tientallen jaren actief te zijn geweest als docent
typevaardigheid bij Welzijn De Wolden heeft Theo
Eskes besloten hiermee te stoppen. En daarmee
stopt ook het aanbod van de cursus typevaardigheid bij Welzijn De Wolden. Wij danken Theo, de
typedocente mevr. van der Haar, die al eerder was
gestopt, en alle betrokken organisaties voor hun
jarenlange inzet in De Wolden.

Ruinerwold laat 2 punten
liggen in Balkbrug
Op een uitgestorven sportpark ‘De Balk’ waren nagenoeg alleen de herfstbomen directe getuigen van
de kennismaking tussen Balkbrug en Ruinerwold.
‘Kennismaking’, omdat de laatste ontmoeting uit
ver vervlogen jaren dateert. Hoofdtrainer Elzinga
van Balkbrug gaf voor de wedstrijd aan het lichte
nadeel te hebben niets van Ruinerwold te weten.
Gelukkig voor hem had collega Johnny Wassenaar
aan de andere zijde ook meer vraagtekens dan
antwoorden over de tegenstander, dus begon men
quitte aan de wedstrijd.
De busrit verliep, op het pijnlijk aanzicht van een
verdwenen discotheek Takens na, prima. Onder
toeziend oog van Multie Buldtie’s camera’s en circa
158 live streamers - waarvan een kroeg in Balkbrug waar werd uitgezonden - werd vervolgens om
14.00 uur afgetrapt. Ruinerwold was gevaarlijker
in het eerste half uur, zonder daarbij de wedstrijd
echt te domineren. Na een klein half uur kreeg Loof
een vrije schietkans binnen de 5 meter, maar werd
daarbij onderuit gehaald: strafschop. Scheidsrechter Rouwenhorst volgde daarnaast correct de
spelregels en toonde aanvoerder Bouwman de rode
kaart. Tim Hogenhorst nam plaats achter de bal en
maakte, ondanks dat Emmink de hand ertegenaan
kreeg, de 0-1.
Waar Ruinerwold hoopte om nog voor rust naar 0-2
uit te lopen, hield Balkbrug goed stand. Het vocht
zich naar het rustsignaal om daar het strijdplan
voor de tweede helft te overleggen. Balkbrug aaste
stiekem nog vóór rust op de gelijkmaker en ont-

plofte dan ook toen Sander Nijmeijer een veelbelovende aanval afvlagde. Ondanks alle verwensingen
van Balkbrug richting Nijmeijer bleef de Hawk-Eye
uit Koekange ijskoud met de vlag in de lucht staan.
Gelukkig hebben we de beelden nog, die uitwijzen
dat Nijmeijer gelijk had.
Balkbrug hoefde niet lang te balen, want in de
eerste minuten van de tweede helft kreeg het al de
uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen.
Jansen hield zijn tegenstander licht vast, waarna
Rouwenhorst opnieuw niks anders kon doen dan
naar de stip wijzen. Lammersen schoot de strafschop onberispelijk binnen: 1-1. Balkbrug begon nu
helemaal te geloven in een goede afloop en vocht
zich een slag in de rondte.
Ruinerwold besefte dat het, gezien de stand op de
ranglijst en het mannetje meer, eigenlijk moest winnen, waarmee het zichzelf begon te frustreren. Het
had moeite om het overtal om te zetten in dominant spel en doelpunten. Kansen kwamen er nog
wel. Loof kwam na een mooie voorzet van invaller Van Dijk een teenlengte te kort en ook invaller
Nijmeijer wist een goede kans niet om te zetten in
een doelpunt. Tussendoor maakte Jur ten Oever
zijn officiële competitiedebuut en vulde zijn rol als
rechtsback prima in.
De tijd tikte inmiddels gunstig weg voor de mannen
van Elzinga en het kreeg op de counter zelfs nog de
kans om een stunt compleet te maken. Dit was wel
te veel van het goede geweest, want Ruinerwold
was over 90 minuten de betere ploeg. De 3 punten
gingen echter niet mee naar ‘T Wold’, waardoor de
terugreis met een lichte kater werd ingezet.
Zondag mag Ruinerwold, dat nog steeds ongeslagen is, zich revancheren. Het speelt dan thuis tegen
Buinen, dat een elfde plek op de ranglijst bezet.
Wil je de interviews (en/of de wedstrijd) van zondag
nog eens rustig terugkijken? Dat kan.
- Interviews voor de wedstrijd (Johnny Wassenaar
en Piet Elzinga): https://www.youtube.com/
watch?v=5ZMuI5yd7Kk&t=642s
- ‘De bank’ in de rust aan het woord (Kees van Dijk
en Jur ten Oever): https://www.youtube.com/
watch?v=5ZMuI5yd7Kk&t=4820s
- Interviews na de wedstrijd (Kevin Loof en Tomasz Lammersen): https://www.youtube.com/
watch?v=5ZMuI5yd7Kk&t=8536s

Uw partner voor:

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

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

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

tel:

06 125 666 69

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

De toon zetten
Om de toon te zetten
stil en oprecht
die voor je bidt
of voor je vecht
Zoals Toon zou zeggen
die met je grient
en al je zorgen deelt
dat is een vriend
Om die toon te zetten
met een gulle lach
die nooit verveeld
elke goede dag
© Gerdina, www.gerdina.nl

MusicKids
Uw kind zit in groep 4 of 5?

Dan is dit een mooie leeftijd om met muziek te
beginnen.
Het is bewezen dat muziek slimmer maakt.
Bij MusicKids van de BERGKLANKEN leer je de beginselen van de muziek
Dit geeft een goede basis voor een verdere muzikale
opleiding.

Wat leer je en wat doe je?

De kinderen leren spelenderwijs ritmes, noten lezen
en blokfluit spelen.
Ook zingen en muziek maken komen aan bod in de
lessen.
Tot slot is het luisteren naar muziek en het kennismaken met allerlei verschillende muziekinstrumenten een onderdeel van de lessen
U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen
naar emiek@kasimier.nl
De lessen starten op woensdag 4 november om
15.45 uur en worden gegeven op basisschool De
Arendsvleugel.
De lesduur is mede afhankelijk van de groepsgrootte.
De kosten: ± 25 lessen bedragen € 85.Dit is inclusief een blokfluit en lesmateriaal en blijven je eigendom.

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en

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

Energiebesparend

Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

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

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?
In verband met COVID-19
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.

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

Stotijn

notariaat & mediation

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD
T: 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

G-voetbal bij voetbal vereniging Ruinerwold
Kom jij ook mee doen?

Een viertal kinderen voetbalde bij Fc Meo in de zaal.
Maar door de corona crisis heeft Fc Meo tot het eind
van het jaar alle activiteiten geschrapt. Dus stonden de spelers met lege handen. Een van de vaders
dacht; laat ik eens contact leggen met het bestuur
van v.v. Ruinerwold om eens kijken wat er mogelijk
is. Wat ballen, een doel en een stukje gras,meer zijn
we niet nodig. Zodat onze kinderen toch kunnen
voetballen. Want ook zij willen graag sporten.
Dit werd door het bestuur zeer positief ontvangen.
Binnen enkele dagen was e.e.a. geregeld zodat de
kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking wekelijks een uurtje kunnen trainen. Twee
vaders geven de training. Inmiddels zijn er eigen
ballen en hesjes en alle spelers hebben een eigen
bidon. De ballen zijn gesponsord door: Schildersbedrijf van Essen, Martin de Weerd Kort logistics, Erik
Kort en Bart Smid.

Als kers op de taart mogen de kinderen trainen op
het hoofdveld van v.v. Ruinerwold indien het veld
het toelaat. Er kunnen uiteraard altijd kinderen
aansluiten. Als je een keer vrijblijvend mee wilt trainen neem dan contact op met Peter Hoogenberg,
06-53590407. Kom gewoon eens een keer meedoen,
en je zult zien hoe leuk het is! De trainingen zijn op
maandagavond om 19:00 uur.

