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Volgend nummer 
verschijnt 

15 december 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 10 december 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Speciale uitgave14
d e c e m b e r

Speciale eindejaar uitgave Op ’t Wold

Beste Lezers,
In week 50 (14dec.) komt er een spe-
ciale kerstuitgave van op ’t Wold. Deze uitgave zal 
uitgevoerd worden in kleur en ook meer informatie 
bevatten dan de reguliere uitgaves. Hier kunt u uw 
nieuwjaarsgroeten in plaatsen, een mooie gelegen-
heid om uw wensen/voornemens voor 2022 uit te 
spreken. 

De kopij en advertenties moeten voor vrijdag 10 
december 12:00 uur binnen zijn.

Wilt u adverteren (zonder extra kosten en in kleur) 
in deze uitgave dan kan dat uiteraard. Ook extra 
kopij m.b.t. tot verslagen, verenigingsnieuws e.d. 
kunnen hierin verwerkt worden. Voor onze tarieven 
kunt u terecht op www.optwold.nl .
Voor 2022 volgen we dan het schema van uitgifte in 
de even weken, de eerste uitgave is dan ook in week 
2 op 11 januari.
Ook willen wij als bestuur en vrijwilligers nadenken 
over de toekomst van ons blad. Optwold draait in 
de huidige samenstelling alweer 15 jaar en wij staan 
open voor vernieuwingen en veranderingen. 
OPROEP, wie heeft er ideeën en wil graag een ac-
tieve rol spelen bij de invulling van ons blad! Stuur 
dan een mail naar redactie@optwold.nl
Namens bestuur en vrijwilligers van op ’t Wold.
Mede mogelijk gemaakt door Ruinerwold Onder-
neemt. 

Dagen vol verwachten
Donkere dagen vol wachten
op betere tijden met licht erbij
merries spoken in de nachten

Donkere dagen vol verwachten
dromen vullen mijn gedachten 
komt de kerst al dichterbij

De dagen van verwachten
het Kind van het licht dichtbij

© Gerdina, www.gerdina.nl

Praatgroep Buddingehof
Iedere maandag morgen is er in de Buddingehof 
van 10.00 tot plm. 11.30  een “praatgroep”. Onder 
het genot van en kopje koffie worden onderwerpen 
besproken die door de groep zelf worden aangedra-
gen.  De groep is door vertrek en andere oorzaken 
erg klein geworden. En nieuwe “leden” zijn van 
harte welkom. 

Bent u nieuwsgierig geworden: kom een keer langs.



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  14 december Klaverjassen, 20.00 uur 
Café de Kastelein

 ➜  20 december Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜  21 december Klaverjassen, 20.00 uur 
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  28 december Klaverjassen, 20.00 uur 
Café de Kastelein

 ➜  29 december KIOS Kerstkaarten, v.a.19.30 uur 
De Kiosk

 ➜  3 januari Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜  4 januari Klaverjassen, 20.00 uur 
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  11 januari Klaverjassen, 20.00 uur 
Café de Kastelein

Eindstand van de 1e ronde van de bridgeclub Rui-
nerwold;

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 58.88% gem.
2 J & J Scholte Albers 54.50
3 R v Ommen & M Velthuys 52.50
4 O Hobma & J Vedder 51.75
5 H & P Bennink 51.13
6 J Bennink & L Drost 50.88
7 L Krapels & J Mansier 48.88
8 R Nijland & J Schuphof 48.63
9 L Tissingh & L vd Molen 46.38
10 R Knippels & A Beltman  45.38
11 A Kreulen & P Drost 37.75
De nr’s  9, 10 en 11 gaan naar lijn B. 

Lijn B;
1 J Klomp & L Veen 54.63% gem.
2 J Inberg & J ter Heide 54.58
3 S Hempen & H Tissingh 52.33
4 M Vedder & H Toet 51.92
5 J Doorn & M Hoogeveen 51.88
6 A Flier & L Stolte 50.51
7 H Reinders & G Scheper 49.02
8 A Ridderman & J de Vries 48.75
9 S & J Willijns 43.08
10 L Boerhof & M Brals 42.58
11 M Blaauw & K Scheper 41.71
De  nr’s 1 en 2 gaan naar Lijn A. 

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 1 van 
de bridgeclub Ruinerwold van maandag 15 novem-
ber 2021.

Lijn A;
1 R Nijland & J Schuphof 61.88%
2 L Krapels & J Mansier 58.13
3 J de Boer & G Wassing 56.88
4 R Knippels & A Beltman 53.13
5 J & J Scholte Albers 51.88
6 O Hobma & J Vedder 50.63
7 H & P Bennink 48.13
8 R v Ommen & M Velthuys 43.75
9 J Bennink & L Drost 41.88
10 A Kreulen & P Drost 33.75

Lijn B;
1 M Hoogeveen & J Doorn 60.00%
2 M Vedder & H Toet 54.17
3 S Hempen & H Tissingh 53.33
4 J Klomp & L Veen 52.50
5 J Inberg & J Tissingh 51.67
5 A Flier & L Stolte 51.67
7 H Reinders & G Scheper 46.67
8 M Blaauw & K Scheper 30.00

 ➜  12 januari VCR HS1 – HeVoc’89 HS4, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  14 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold,
19.00 uur, 90 jarig bestaan de Klok

 ➜  17 januari Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜  24 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
jaarvergadering, 19.45 uur de Klok

 ➜  25 januari Klaverjassen, 20.00 uur 
Café de Kastelein

 ➜  25 januari Klaverjassen, 20.00 uur 
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  26 januari VCR HS1 – Steggerda HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  28 januari KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur 
De Kiosk

 ➜  31 januari Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜  5 februari VCR DS1 – vv Peize DS2, 19.00 uur 
Sporthal



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 5 december 2021

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. Hornsveld
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. H.J.H. Pap
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. J. Oosterbroek dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Metselaar

Kerkdiensten 12 december 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur Proponent H. Kramer
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. R. Kramer dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

www.agrarisch-drenthe.nl

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

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

het hele jaar door

Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Vogelvoer - buitenvoedering

Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen
  Strooizout
  Diervoeders
  strooisel
  landbouwplastic
  Plosplanpalletkorrel
       Carbid



Heilig vuur
Het is woensdag 1 december 2021. De klok slaat 
zeven uur. Nog een paar nachtjes slapen en dan 
komt Sinterklaas. De meeste kinderen zetten hun 
schoen bij de schoorsteen. Een oude gewoonte. De 
kinderen hopen dat de Sint  hun huis niet voorbij zal 

Kerstbomen actie 
Speeltuinvereniging “Oenze Speulplekke”
Oosteinde

Ook dit jaar organiseert de speeltuinvereniging 
de kerstbomenactie. De opbrengst van deze actie 
wordt gebruikt voor het onderhoud en tijdige ver-
vanging van de speeltoestellen op het schoolplein, 
aan de Ronde Weiden en voor het speelveld naast 
school. 

Je kunt kiezen uit drie soorten kerstbomen;
* Kleine kerstboom met kluit (ong. 1 m) á €15,-
* Normale kerstboom zonder kluit (1,5 - 2 m) á €20,-
* Grote kerstboom met kluit (ongeveer 3 m) á €25,-

Voor specifieke wensen, neem contact op met Arjan 
Benak (tel. 06-21865060)
 
De kerstbomen worden dit jaar door onze kerst-
mannen bij jou thuis bezorgd op zaterdag 11 de-
cember tussen 10.00 uur – 14.00 uur. In een straal 
van maximaal 10km rondom Oosteinde.

Stuur voor 3 december een mail naar speeltuinver-
enigingoosteinde@gmail.com o.v.v. naam, adres, 
woonplaats en geef je bestelling aan ons door! 

Een donatie is natuurlijk ook van harte welkom! 

Je kunt het bedrag vooraf overmaken op NL22RA-
BO0106271016 t.n.v. St. De Speulplekke Oosteinde 
of je kunt het op de bezorgdag contact aan ons 
afgeven, dan graag gepast betalen! 

Volg ons ook op Facebook en Instagram voor het 
laatste nieuws! 

*Voor de Kerstboom op maat, neem contact op met 
Arjan Benak (06-21865060)

gaan. In hun beleving kan de Sint van alles. Het is 
maar een kleinigheid om een pakje door de schoor-
steen te doen. Sint rijdt met zijn Pieten over de da-
ken en die doen het! De kinderen weten niet, dat de 
Sint soms heel verdrietig is. Nog vier nachten slapen 
denkt ‘de goede kindervriend’ en dan moet ik alle 
kinderen teleurstellen, want ik ben oud geworden. 
Het lukt me niet meer. Met veel weemoed kijkt de 
oude man naar de vlammen in de houtkachel. Het 
roept, nu vandaag ‘Op’t Wold’ in de brievenbus valt, 
veel herinneringen op. De gloed in de haard laat 
hem zachtjes indommelen.

Hij ziet zichzelf uit Spanje komen. Een barre tocht 
naar Nederland. Helaas werd hij minder enthou-
siast binnen gehaald. Corona? Nooit van gehoord. 
Zijn knechten kregen nieuwe pietenpakken. Waar-
om? Hij begrijpt het niet. Hij reed op zijn paard en 
zag in een vitrine een kerstman knikken. Gezonde 
concurrentie zei de winkelier, waarmee hij sprak. 
Wat is Nederland anders geworden denkt de goed-
heiligman. Vroeger kwam ik om kinderen iets moois 
te geven, nu moet ik oppassen niet iets te geven wat 
ze al hebben. Een diepe zucht is hoorbaar bij het 
knerpen van brandend hout. De goede, oude en vrij-
gevige baas wordt van binnen stil. Hij zit te knikke-
bollen in zijn stoel en leeft tussen ‘waken en slapen’. 
Nog één tel en de Sint is van de wereld.

Het is woensdag 1 december 2021 maar dat neemt 
niet weg, dat de Sint plotseling denkt aan al die 
jaren, dat hij op de laatste avond van zijn verblijf in 
Nederland op vele stoepen in het land in de huiska-
mer kinderen vol overtuiging hoorde zingen: “kom 
maar binnen Sinterklaasje, kom maar binnen met 
je knecht”. Het is alsof een stil verlangen naar die 
kinderstemmetjes hem open maakt. Hij kijkt weer 
naar de houtkachel. Daar maken de vlammen een 
gezamenlijke gloed.  Ze slaan om elkaar heen. Ze 
versterken elkaar en zorgen voor een warme kamer, 
een warmte, die voedt. De Sint knikt en beseft, dat 
hij nooit te oud kan zijn om waar te maken, waar-
door hij recht heeft ‘Sint’ te zijn. Zijn werk heeft vuur 
nodig, niet zomaar vuur, nee heilig vuur. Een vuur 
van een ander kaliber dan ‘het  ho…ho…ho...van de 
kerstman’. Sinterklaas staat resoluut op. Hij roept 
zijn knechten en zegt: “Jongens nog vier nachten. 
Zet hem op! Kinderen, zelfs grote mensen wachten 
op ons” !            

Sipke



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



Verbouwbedrijf 
Westenbrink 
steekt KIOS 4 in nieuw jasje 
Met ingang van het huidige seizoen is KIOS 4 in een 
nieuw jasje gestoken door Verbouwbedrijf Westen-
brink uit Ruinerwold. Geheel in de nieuwe kledinglijn 
van KIOS komen alle spelers en speelsters hierdoor 
super voor de dag. 
Eigenaar Robert Westenbrink, zelf spelend in het 
midweek team, is al vele jaren actief binnen de Rui-
nerwoldse korfbalclub. Naast KIOS-midweek heeft 
hij er ook voor gezorgd dat hij KIOS 4 heeft voorzien 
van nieuwe korfbalshirts. 
Robert is een echte bouwspecialist in hart en nieren 
en heeft al jarenlang zijn eigen onderneming. Ge-
vestigd aan de Dr. Larijweg 31 richt zich voorname-
lijk op de kleinere verbouwprojecten en heeft er al 
vele gerealiseerd in Ruinerwold en omgeving. Heeft 
u zelf (ver)bouwplannen? Neem dan contact op met 
Robert via: 06-23823910 of verbouwbedrijfwesten-
brink@gmail.com.
KIOS is verheugd met de bijdrage van Verbouwbe-
drijf Westenbrink en wenst KIOS 4 veel speelplezier 
in de nieuwe shirts. 

proces. Een proces waar onze inwoners en onderne-
mers weer eens hebben laten zien waar De Wolden 
sterk in is. SAMEN doen! Ik ben dan ook heel blij, 
maar vooral ook trots, dat dit als rode draad terug is 
te zien in de visie, Samen aan zet!”
Inwoners, ondernemers en organisaties zetten stip 
op de horizon

Bij het maken van deze toekomstvisie is de grote 
betrokkenheid van inwoners, ondernemers en 
organisaties gebleken. Maar liefst 45 organisaties en 
meer dan 1200 inwoners hebben in (online) ge-
sprekken richting gegeven aan deze toekomstvisie.
Inwoners en organisaties zien het belang van ge-
zondheid in, willen het landschap van De Wolden 
behouden en versterken en willen de leefomgeving 
verduurzamen. Dit zijn dan ook de hoofdambities 
van de toekomstvisie geworden: vitale samenle-
ving, duurzame leefomgeving en landschap als 
drager. De ambities en doelstellingen vertegen-
woordigen waarden die verbonden zijn met zes on-
derliggende thema’s: positieve gezondheid, wonen 
en leven, energie en klimaat, milieu en circulariteit, 
economie en landbouw en toerisme en recreatie.
De visie schetst een samenhangend toekomstbeeld 
waar De Wolden heen wil. Hempen: “Corona heeft 
ons ongetwijfeld nieuwe inzichten gegeven. Inzich-
ten hoe belangrijk het naoberschap nog is en hoe 
blij wij moeten zijn met de ruimte om ons heen. Met 
andere woorden, we zijn ontzettend trots op de 
mooie omgeving waarin we wonen, werken en le-
ven. Dit geeft meteen ook aan hoe ingewikkeld het 
allemaal is. Er is een grote behoefte aan bouwen en 
daarnaast moet er ook ruimte worden gevonden 
voor nieuwe manieren om energie op te wekken. En 
dit moet allemaal passen in het landschap dat we 
willen behouden. Welke afweging maak je dan als 
gemeente? Hoe kom je tegemoet aan veranderin-
gen zonder dat het ten koste gaat van ieders be-
langen? De uitgangspunten staan in deze visie. En 
aan ons is straks de taak om dit om te zetten naar 
spelregels waar iets wel of niet kan.”

De raad bespreekt de concept visie aanstaande 
donderdag voor het eerst. In januari kan de raad 
dan overgaan tot vaststelling van het ontwerp. In-
woners, ondernemers, verenigingen en organisaties 
krijgen dan de mogelijkheid om een zienswijze over 
dit ontwerp in te dienen.

Toekomstvisie De Wolden
Hoe willen we dat De Wolden er in 2040 uitziet? 
Hoe zorgen we ervoor dat De Wolden klaar is voor 
de toekomst? Welke keuzes maken we en waarom 
doen we dat? Dat staat in de concept Toekomstvisie 
De Wolden 2022-2040. Verantwoordelijk Wethouder 
Gerrie Hempen: “Het was voor mij een bijzonder 

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 



T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD

SCHENKINGEN DOEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

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.

 Coop S.Koetsier 
& Medewerkers 

E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Nieuw in ons assortiment!! 
Speelgoed voor de kinderen. 



Hoop. 
VVR - Olde Veste
Het komt, gaat en is voor niemand 
helemaal hetzelfde. IJdele hoop, 
stille hoop, goede hoop: zaterdag moet het alle-
maal aanwezig zijn geweest onder de Ruinerwoldse 
aanwezigen. De realist verwachtte geen stunt, de 
pessimist bleef thuis bij de kachel zitten, maar 
de optimist zag kansen. De optimist, daar was de 
hoop op gevestigd. Doordat Jacco Huisman zelf 
met de bus op pad moest, kon deze niet op randje 
16 worden geparkeerd. Hoofdtrainer Johnny Was-
senaar schakelde snel en liet zien hoe de menselijke 
bus eruit kwam te zien. Het vertrouwen groeide en 
realisme/pessimisme moest langzaam plaats ma-
ken voor optimisme. Met een kerstboom opstelling 
- niet die van Co Adriaanse maar een verdedigende 
variant - moest Olde Veste’54 van het scoren wor-
den afgehouden.
De gasten uit Steenwijk hadden zich ogenschijnlijk 
ingesteld op een makkelijk avondje, want een flink 
aantal reserves mocht in de basis starten. Dan valt 
het in de praktijk toch vaak tegen. Mogelijke oorza-
ken: minder kwaliteit, wel kwaliteit maar niet lekker 
ingespeeld of een grote prioriteit om het eigen 
kunnen te bewijzen. Een strijdbaar Ruinerwold rook 
kon het Olde Veste nog weleens lastig gaan maken.
Geheel in de lijn der verwachting had vooral Olde 
Veste vanaf minuut één de bal. Daarmee doemde 
al snel een probleem op voor de gasten. Dick 
Advocaat omschreef dit onlangs feilloos in de 
Feyenoord-docu ‘Dat een woord - Feyenoord’: ‘Het 
probleem van veel de bal hebben, is dat je er ver-
volgens ook wat mee moet doen.’ Dit viel tegen voor 
Olde Veste. Tot 30 meter van het doel liep het prima, 
maar dichterbij botste het al gauw op de Ruiner-
woldse defensie, waren de combinaties ongelukkig 
en de voorzetten onzuiver. Ruinerwold hield vrij 
simpel stand en pas in de 43e minuut hielden de 
Ruinerwoldse supporters voor het eerst even de 
adem in. Bas de Vries kreeg een kans van dichtbij, 
maar de scrimmage verdween in de handen van 
Ewout Knol.
Ook na rust een soortgelijk spelbeeld. Daarom was 
het extra zuur dat Jason Huisman in de 52e minuut 
uit een corner de 0-1 knap binnenkopte. Wie dacht 
dat deze openingstreffer de ban voor Olde Veste zou 
doorbreken kwam bedrogen uit, want het bleef een 
wedstrijd. Ruinerwold kwam er af en toe gevaarlijk 
uit en uitgerekend de 15-jarige invaller Roan Huls 
had een penalty verdiend. De verder prima fluiten-
de Jagt durfde het niet aan, waardoor het begin van 
een mogelijke sensatie uitbleef.

Het einde van een mogelijke sensatie kwam in de 
70e minuut. De lichtmasten hielden er mee op, 
waardoor er niets anders op zat dan te verhuizen 
naar het kunstgrasveld. Hoewel dit gloednieuwe 
kunstgrasveld een topmat is, was er maar één ploeg 
die hier voordeel van had. Olde Veste had - gezien 
de voorkeur voor snel combinatiespel en het stroe-
ve spel tot dusver - wel baat bij een ondergrond 
waarop het felle en fysieke Ruinerwoldse spel juist 
minder goed uit de verf kwam. 
Dat het 5 minuten na de ‘verhuizing’ 0-2 werd door 
Bas de Vries betekende dan ook het einde van de 
wedstrijd. Olde Veste hoefde niet langer bang te zijn 
dat het wel eens ‘zo’n avond’ kon worden en begon 
beter te voetballen. De flanken kwamen door en het 
creëerde grote kansen. Ruinerwold kwam er op de 
counter ook niet meer uit en toen Eikelboom in de 
80e minuut de 0-3 maakte, dreigde het nog even op 
een grote score uit te lopen. 
Gebeurde er dan niets aan Ruinerwoldse zijde? 
Jawel. Aftrap-gate in de 81e minuut. Hoofdrolspeler 
en tot dusver schuldige: Stijn Smid. Tegenspeler 
en tevens medeverdachte: Bert de Boer. Centrale 
onderzoeksvraag: ‘Werd Ruinerwolds balbezit 
strafbaar geschaad door de aftrap van Smid of de 
daaropvolgende aanname van De Boer?’ Stijn heeft 
tot dinsdagavond 19.25 uur de tijd om een officieel 
statement op te maken. Bert de Boer zal zich na 
dinsdag beraden op het verweer. 
Los van Aftrap-gate maakte Eikelboom ook nog de 
0-4 en kon Olde Veste na een zenuwachtige eerste 
70 minuten uiteindelijk opgelucht ademhalen. 
En zo was uiteindelijk toch weer alles oud en ver-
trouwd. Olde Veste bekert door, Tom en Jurrian 
houden hoop op een kampioenschap voor Arsenal 
en corona toont zich weer eens hardnekkig.  

Donkerbroek - Ruinerwold
In het boksen spreekt men van een ‘mismatch’ op 
het moment dat twee tegenstanders totaal niet aan 
elkaar gewaagd blijken. Mike Tyson tegen Michael 
Spinks in 1988 was een goed voorbeeld, maar Don-
kerbroek - Ruinerwold geeft toch nog meer kleur 
aan deze term. Donkerbroek spookte in enkele 
Ruinerwoldse hoofden rond als een angstgegner die 
twee jaar geleden voor een 3-0 zeperd zorgde, maar 
Johnny Wassenaar drukte deze gedachte snel de 
kop in. Met vier spitsen spelend moest Ruinerwold 
zo snel mogelijk op voorsprong komen.
Dat snel op voorsprong komen pakte nog een stukje 
beter uit dan verwacht. Scheidsrechter Tolman had 
amper gefloten voor de aftrap of Ruinerwold liet de 
eerste treffer al noteren. Een voorzet van Huisman 
leek een makkelijke prooi voor doelman Van de 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 



Belt, maar deze liet de bal los voor de voeten van 
Bert de Boer. Laatstgenoemde bedankte eerderge-
noemde mannen voor het voorbereidende werk en 
zette de 0-1 op het scorebord. Ruinerwold leunde 
geen moment achterover maar bleef druk zetten. In 
de 8e minuut zorgde dit al voor de 0-2. Een voorzet 
van Kevin Loof werd door een speler van Donker-
broek binnengetikt.
Wellicht was Donkerbroek wat van de regel door 
het gebrek aan supporters, of door de tactiek van 
Ruinerwold. Ruinerwold kreeg in ieder geval ook 
na de tweede treffer kans op kans. Na 10 minuten 
werd het dan ook 0-3 en in de 18e minuut 0-4. Twee 
keer was Huisman de aangever, en beide keren nam 
Jurrian Nijmeijer de afronding op zich. Na de 0-4 
ging de Ruinerwoldse storm liggen. Kansen waren 
er nog voldoende, maar de scherpte ontbrak. Vlak 
voor rust viel toch de vijfde Ruinerwoldse treffer. Na 
een mooie combinatie tussen Huisman, Smid en De 
Boer schoot laatstgenoemde de bal onberispelijk 
binnen. Ruststand: 0-5.
In de tweede helft een typisch voorbeeld van een 
gelopen race. Ruinerwold vond het wel prima, 
terwijl Donkerbroek vurig op zoek ging naar het 
redden van de eer. Daar slaagde de thuisploeg dan 
ook in. In de 55e minuut maakte Boerema de 1-5 en 
in de 63e minuut Draaistra de 2-5. Heel even was er 
een ‘het zal toch niet’-momentje toen Draaistra een 
teenlengte tekort kwam voor de 3-5. Maar dat was 
ook allemaal te veel van het goede geweest voor 
Donkerbroek. Ruinerwold hielp een legio kansen 
om zeep, voordat Huisman in de slotfase voor de 
2-6 tekende. De prima fluitende Tolman vond dit 
een mooie eindstand en floot na 90 minuten, waar-
in vooral het eerste kwartier memorabel was, af. 
Voor Ruinerwold een prima middag, waarin het 
toonde gelijk om 14.00 uur messcherp te kunnen 
zijn. Op de terugweg werd in de bus een goede coo-
ling down georganiseerd, onder leiding van DJ Paul. 
Doordat de concurrentie hier en daar ook nog eens 
punten liet liggen, klimt Ruinerwold naar de zesde 
plaats en slaat het een klein gat met de midden-
moot. 

Blijdenstede NEE:  
reactie B. en W. ‘t Wold
Hierbij onze reactie op het schrijven van het College 
en wethouders in ons nieuwsblad ’t Wold over het 
appartementencomplex Blijdenstede in oktober 
2021. 
Helaas moeten wij reageren omdat niet alles klopt 
wat er geschreven is en we kunnen een groot aantal 
vraagtekens plaatsen bij de gekozen argumenten 
voor dit Blijdenstede.   
Wij lezen “Het complex is in afstemming met dorps-
belang ontwikkelt”. In mei 2021 hebben wij het be-
stuur van Dorpsbelangen een brief gestuurd met de 
vraag of Dorpsbelangen is betrokken bij de ontwik-
keling van Blijdenstede (wensen kenbaar gemaakt, 
aanbevelingen gedaan, voorwaarden gesteld)?  Het 
antwoord op deze vraag luidde: “Dorpsbelangen is 
niet betrokken geweest bij de vormgeving van het 
appartementencomplex. Het is aan ons gepresen-
teerd net als dat het is gepresenteerd aan alle in-
woners van Ruinerwold”.  Dorpsbelangen heeft wel 
contact gehad over de voortgang van het project en 
heeft als standpunt dat zij voor woningbouw zijn, 
ook op deze locatie. Dit standpunt delen wij, even-
als nagenoeg alle inwoners uit Ruinerwold.  Maar 
met de hoogte en grootte van dit complex hebben 
wij grote problemen, dat mag niet doorgaan.             
Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen op 2 
november 2021 hebben wij wederom de vraag aan 
het bestuur gesteld of Dorpsbelangen betrokken is 
bij de ontwikkeling van Blijdenstede omdat dit door 
B. en W. is geschreven. Het bestuur heeft zich ook 

Nieuw team  
KIOS/DOS’46 
Naast KIOS/DOS’46 6 is er wederom een nieuw 
team samengesteld bestaande uit leden van de 
twee verenigingen KIOS Ruinerwold en DOS’46 uit 
Nijeveen; KIOS/DOS’46 7. 
Beide verenigingen hebben veel senioren, maar te 
weinig om binnen de eigen vereniging een extra se-
niorenteam te starten. Daarom slaan beide korfbal-
clubs weer hun handen ineen en starten een nieuw 
combiteam. 
Namens KIOS (en DOS’46) wensen we KIOS/
DOS’46 7 heel veel succes samen in het competitie-
korfbal. 

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor het sturen van een 
kaartje, of even een telefoontje, of  het opsteken 
van een duimpje bij mijn ‘t huiskomst uit het zie-
kenhuis.

Koop Hester, Gruttostraat 3



verwonderd over deze opmerking en antwoordde 
dat dit niet het geval is, het klopt niet wat er door 
het College is geschreven.
We lezen in het schrijven van B. en W. bij de alinea 
over inspraak tijdens de 1 ste inloopavond: “Ook 
toen kon gereageerd worden”.  Wij zijn daar ge-
weest en vragen ons af, waar kon er dan gereageerd 
worden en wanneer kon er nog meer gereageerd 
worden? Bij binnenkomst kregen we een brochure 
overhandigd en voor geïnteresseerden was er de 
mogelijkheid zich te melden. Ook voor verkoopbe-
middeling was er ruimte maar voor het uiten van 
negatieve opmerkingen/ kritische vragen en bezwa-
ren was geen mogelijkheid.
Wij vinden het ernstig dat het college met deze 
reactie aan de inwoners van Ruinerwold komt. Dit 
schept geen vertrouwen en duidelijkheid.
Ook de argumenten, die worden aangedragen voor 
dit grote, hoge appartementencomplex, kunnen 
ons niet overtuigen, zoals:
- “in de bebouwing rond Dijkhuizen staan kleine 
(vooral vrijstaande) woningen en grote gebouwen 
(boerderijen)”.  Het moet zijn: in de directe om-
geving van het complex staan kleine, lage (vooral 
vrijstaande) woningen en in het buitengebied staan 
grote gebouwen (boerderijen). Maar er staat in 
heel Ruinerwold geen boerderij van 16 meter hoog.                                                                             
Ook de opmerking: “ook de grote boerderijen staan 
wat verder van de straat”, geldt voor het buitenge-
bied, niet voor de kern van het dorp. Dat bij achter-
uit plaatsing van het complex openbare ruimte voor 
de inwoners, lijkt ons overbodig. We hebben al een 
aantal mooie pleintjes.
- “door het gebouw te laten realiseren met een 
zadeldak zal het zeker van een afstand minder 
hoog ogen” Hoe zit dat van dichtbij of als je ernaast 
woont (inbreuk op de privacy)?
- “ook voor het materiaalgebruik is er gezocht naar 
aansluiting op de omgeving”  Zijn er in Ruinerwold 
boerderijen met kunststof riet? Niet bepaald een 
natuurlijk, milieuvriendelijk materiaal. 
Wij vinden dat het College probeert een positieve 
indruk voor Blijdenstede aan de bevolking wil 
opleggen maar vragen en zorgen, die er zijn bij de 
bevolking onbeantwoord laat. Wij zien ons daarom 
wederom genoodzaakt een brief aan de Raadsleden 
te sturen met bovenstaande opmerkingen.
In september 2021 hadden wij ook al een brief aan 
de raadsleden gestuurd met kritische vragen, onze 
zorgen en ontevredenheid over de hele gang van 
zaken betreffende het appartementencomplex Blij-
denstede.  Deze brief treft u hieronder:

Geachte College en Raadsleden,
Hiermee willen wij u op de hoogte brengen van 
de ontwikkelingen van de tegenstanders van Blij-
denstede.  Voor alle duidelijkheid: wij zijn voor een 
appartementencomplex op de unieke locatie van de 
voormalige SNS bank: echter niet dit enorme, kolos-
sale gebouw van 16 meter hoog.  Bovendien willen 
wij onze zorgen en ontevredenheid uiten over de 
hele gang van zaken betreffende Blijdenstede: geen 
burgerparticipatie, geen overleg omwonenden, 
geen informatie van ontwikkelaar en gemeente, 
eerder gestelde begrenzingen van gemeente wor-
den opzij geschoven.   Er ontstaat onrust, boosheid, 
verdeeldheid en beschadigde relaties in ons dorp, 
waar altijd eensgezindheid heerste. Hoe heeft het 
zo ver kunnen komen?
Naar aanleiding van ons laatste persbericht (zie 
bijlage, juni 2021) hebben wij een aantal kritische 
opmerkingen vanuit de bevolking ontvangen, zoals:
 - Het ontwikkelen van een appartementencomplex 
was een wens vanuit de bevolking, doordat er men-
sen vertrokken naar Meppel vanwege het ontbreken 
van appartementen. Bovendien waren/zijn er voor 
jongeren en gezinnen onvoldoende betaalbare wo-
ningen in ons dorp. Een appartementencomplex zou 
bijdragen aan het oplossen van beide problemen. 
Ouderen uit ons dorp zouden een appartement kun-
nen betrekken zodat er woonruimte vrijkomt voor 
jongeren en gezinnen, wat ook de gemeente in haar 
beleid heeft staan en wil realiseren.  
In hoeverre is dit het geval? Het appartementen-
complex was inderdaad een wens van de bewoners, 
maar waarom zijn zij er verder niet bij betrokken om 
dit te realiseren of wensen kenbaar te maken?
- In 2012 is door minister Jet Bussenmaker het 
realiseren van beschermd dorpsgezicht Ruinerwold 
afgewezen doordat er hiervoor lokaal en provin-
ciaal te weinig draagvlak was. Wij lezen m.b.t. 
deze afwijzing: De gemeente heeft onderstreept 
dat ze de zorg van de kwaliteiten van het gebied 
aan de inwoners wil overlaten, burgerparticipatie!                                                                                                                    
In 2016 bij de herinrichting van Dijkhuizen konden de 
inwoners mee kiezen over de keuze van het straat-
meubilair en de stenen voor het wegdek en voetpad.

Hoe zit dat nu met Blijdenstede, hebben inwoners, 
omwonenden inbreng gehad of mag de ontwik-
kelaar alles bepalen? Hij houdt geen rekening met 
omwonenden en de wensen van de bevolking maar 
gaat voor zijn eigen ambitieuze, prestigieuze plan. 
Gaan macht en geld bepalen wat er in Ruinerwold 
gebeurt?



-  Vanuit Vledder kregen we van een bestuurslid van 
de werkgroep informatie over de totstandkoming 
van woonzorgcentrum “De Borgstee”, te Vledder. 
Dit n.a.v. het interview van RTV Drenthe met Arno 
Kroes.  In 2016 namen daar de inwoners zelf het 
heft in handen voor het realiseren van een apparte-
mentencomplex, en met succes. Er werden leningen 
verstrekt door inwoners. Door samenwerking tus-
sen 4 instanties uit Vledder en de gemeente kon dit 
complex gerealiseerd worden.  In januari 2021 was 
de oplevering. Zo kan het dus ook.         
- Een ander opmerking betrof het afwijzen van 
een groot appartementencomplex en een par-
keergarage in Eelde door de Gemeenteraad. Het 
plan moet terug naar de tekentafel, er moet een 
verbeterd plan komen. De Raad van Eelde gaf aan 
tegen grootse plannen te zijn en pleit voor sa-
menwerking voor een mooi, samenhangend cen-
trum, waarbij het dorpse karakter behouden blijft.                                               
Precies de punten, die ook van toepassing zijn in 
Ruinerwold: een te groot/hoog gebouw, niet pas-
send bij het dorpse karakter en geen samenwerking 
tussen projectontwikkelaar en gemeente met inwo-
ners, omwonenden en dorpsbelangen.
- Er heeft een inmiddels een gesprek plaatsgevon-
den tussen 2 ambtenaren en de omwonenden op 
verzoek van de omwonenden. Dat gaf een bijzonder 
onbevredigend gevoel voor ons allen als omwo-
nenden. De gemeente wist weinig en wuifde al onze 
onrust en bezwaren weg al was dat helemaal niet 
belangrijk.  Zoals de brief van “Ruinerwold onder-
neemt” ook al aangeeft, de bevolking wordt niet 
gehoord en serieus genomen, aldus één van de 
aanwezige omwonenden.
- Van een deskundig inwoner kregen we informatie 
over de parkeerproblematiek, dit zal de hele buurt 
Dijkhuizen/Vorenwolde raken. Blijdenstede voldoet 
niet aan de CROW317 parkeernorm: er zou moeten 
worden voorzien in 1.3 + 0.3 (bezoek) per woning, 
dat wordt 1.6 x 20 = 32 parkeerplaatsen. Er zijn er 
slechts 16 onder het gebouw gesitueerd. 
Het bestuur van de begrafenisvereniging “Memento 
Mori”  heeft contact met ons op opgenomen:  “we-
ten jullie al iets meer over Blijdenstede?
Zij hadden ook bezwaar gemaakt tegen Blijdens-
tede en met name het parkeerprobleem baart hun 
zorgen. Zij hebben hun aula vorig jaar gerenoveerd 
en deze is nu geschikt voor een afscheidsdienst van 
een kleiner gezelschap. De opbaarruimte is ook 
sfeervol aangepast.     
Waar moeten de bezoekers hun auto’s parkeren en 
de rouwauto?  Zij staan ook niet achter dit grote 

gebouw en betreuren dat er helemaal geen commu-
nicatie is geweest en nog niet is.
De smalle toegangsweg naar de aula is ook een 
punt van zorg, deze zal aanmerkelijk drukker wor-
den.  Bovendien gebruiken veel schoolgaande kin-
deren dit weggetje. Kan de gemeente de veiligheid 
voor iedereen garanderen?
Wij hebben ook contact gezocht met de initiatief-
nemers. Eén van de initiatiefnemers vertelt: “Een 
aantal jaren geleden hebben zij gezamenlijk met 
een projectontwikkelaar een korte inventarisatie 
gemaakt van de mogelijkheden voor het ontwik-
kelen van een appartementencomplex op de locatie 
van de voormalige SNS bank.  Uit de contacten met 
de gemeente De Wolden bleek, dat er 2 begrenzin-
gen waren, namelijk het stukje gezamenlijk groen 
achter de SNS bank mocht planologisch gezien niet 
bestemd worden voor woningbouw, waar nog bij 
kwam dat er een gasleiding lag. De maximale hoog-
te mocht niet hoger zijn dan het tegenoverliggende 
plan (De Klok), 12 meter”  Deze initiatiefnemer vindt 
Blijdenstede op deze plaats ook veel te groot. 
De fam. Klok vertelde dat destijds tijdens hun ver-
bouwing er van de gemeente beslist niet hoger dan 
12 meter mocht worden gebouwd.  En nu bij Blij-
denstede mag 16 meter hoog worden?
Kan een beleid zo maar veranderd worden en door 
wie?  
Tenslotte willen wij nog reageren over de opmer-
king van de ontwikkelaar op de site van TV Drenthe, 
waarin hij zegt dat er bij het gebruik van de hoog-
werker door de omwonenden niets is  gezegd over 
de inbreuk op de privacy.  Dit was zeer zeker wel het 
geval, de omwonenden hebben aangegeven dat er 
wel degelijk sprake is van inkijk en inbreuk op hun 
privacy.
Wij hopen dat u in de Raadsvergadering, waarin 
Blijdenstede aan de orde komt, zult voorstellen 
dat het plan aangepast dient te worden. Dat er een 
kleinschaliger appartementencomplex voor jong 
en oud moet komen, beter passend in ons dorp, dat 
qua maat en schaal zich voegt in het geheel met de 
rest van de omgeving.         
Dat zal de problemen en zorgen die voortvloeien uit 
de grootte en hoogte van dit complex wegnemen en 
zal er draagkracht, tevredenheid en rust bij de inwo-
ners en omwonenden zijn.

Contactpersonen omwonenden en groot aantal 
tegenstanders:
Arno en Linda Kroes,   
Kees en Trijnie de Boer



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 
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