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Boerendrokte

Boerendrokte bij de Karstenhoeve,
zaterdag 14 juli van 11.00 uur-16.00 uur
Thema: Nering rond de Karstenhoeve

Na alle hectiek van de vorige boerendrokte op 16 juni
is de rust weer een beetje teruggekeerd. Maar natuurlijk niet voor lang, want deze dag staat in het
teken van de handel en arbeid anno 1920. Het is een
komen en gaan van allerlei volk. De scharensliep en
de touwslager melden zich voor hun diensten in de
hoop wat te kunnen verdienen. In het dorp zijn een
aantal boeren van plan een coöperatieve zuivelfabriek op te richten. Een van hen komt op bezoek bij
de familie Karsten om hen over te halen ook lid te
worden van de coöperatie. De boer en zijn vrouw
vinden dat ze zelf de zaken goed op orde hebben en
voelen er niets voor. Enkele familieleden komen zelfs
langs om hen op andere gedachten te brengen. Of
dit iets uithaalt? En dan komt de dominee ook nog
in opdracht van de kerkenraad. Voor boer Karsten
en zijn vrouw genoeg zaken om over te redetwisten.
Gelukkig komt vanmiddag de scheerboas om de
boer en opa Karsten te scheren voor de zondag en
is er even tijd om de laatste nieuwtjes en roddels te
bespreken en zoals gewoonlijk heeft de scheerboas
nog enkele moppen. Het personeel is druk in de
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weer. De meiden met de was, er wordt boter gekarnd
en de knechten zijn ondertussen afrasteringspalen
aan het maken. De hoofdknecht mist op een gegeven moment een van de knechten en ontdekt dat de
deurtjes van de knechtenkamer op de hilde dicht zijn
en hij gaat maar eens op onderzoek uit!
Het wordt weer een dag waar van alles gebeurt
en het publiek maar zo kan worden ingezet om de
handen uit de mouwen te steken. Laat u verrassen
en kom zaterdag 14 juli een kijkje nemen bij boerendrokte!
Museumboerderij De Karstenhoeve,
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold
info@karstenhoeve.nl, telefoon : 0522-481447

De zomer kriebelt
De zomer kriebelt op mijn benen
factor vijftig op mijn vel
en korrels zand tussen mijn tenen
De zomer kriebelt op mijn benen
dat zoemende, die bloed wil lenen
sla ik naar de muggenhel
De zomer kriebelt op mijn benen
en factor vijftig op mijn vel
© Gerdina, www.gerdina.nl

Volgend nummer
verschijnt
25 juli

Kopij inleveren voor vrijdag 20 juli 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜13 juli
➜➜13 juli
➜➜14 juli
➜➜14 juli
➜➜14 juli
➜➜15 juli
➜➜15 juli
➜➜20-22 juli
➜➜21 juli
➜➜24-27 juli
➜➜27 juli
➜➜28 juli
➜➜28 juli
➜➜28 juli
➜➜6-8-augustus
➜➜10 augustus
➜➜18 augustus
➜➜18 augustus
➜➜24 augustus
➜➜25 augustus
➜➜1 september
➜➜1 september
➜➜5 september
➜➜6 september
➜➜7 september

➜➜7 september

De Woldruiters, Concours springen
pony’s BB t/m ZZ, manege Ruinerwold
Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur
café de Kastelein
De Woldruiters, Concours springen
paarden BB t/m ZZ , manege
Ruinerwold
Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
Beach Volleybal en Beach Tennis ,
aanvang 10.00 uur Tennisclub ‘t Wold
Concours, dressuur pony’s en paarden
BB t/m ZZ + kuhr, manege Ruinerwold
Beach Korfbal Toernooi, aanvang
13.00 uur Sportpark
Wereld Kampioenschap Dog Dance ,
Buddingehof
Touwtrektoernooi, aanvang 20.00 uur
café de Kastelein
Drentse Fiets4Daagse
Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur
café de Kastelein
Open boerderijendag van
10.00 – 16.00 uur start Karstenhoeve
Trekkerslep, aanvang 11.00 uur , achter
boerderij fam. Huizing Dr.Larijweg 23
OBS De Wezeboom, ophalen oud
papier
Ruinerwoldse Fiets3daagse, start
Uitgaanscentrum De Klok
Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur
café de Kastelein
Oldtimerdag
Dressuurwedstrijd pony’s en paarden,
manege Ruinerwold
Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur
café de Kastelein
OBS De Wezeboom, ophalen oud
papier en textiel
Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
Dijkhuizenrun van 16.30 – 21.00 uur
Centrum Ruinerwold
Zomerfeest Ruinerwold, Dorpsquiz,
aanvang 19.00 uur Feesttent
Zomerfeest Ruinerwold, klaverjassen,
jokeren en darts, aanvang 19.00 uur
Feesttent
Zomerfeest Ruinerwold, Scholendag
groep 1 t/m 4 van 0900 – 11.00 uur
Feestterrein
Groep 5 t/m 8 van 10.30 – 12.30 uur
Feestterrein
Zomerfeest Ruinerwold, Teenage Party,
vanaf groep 8 tot 16 jaar, van
19.30 – 21.30 uur Feesttent

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 15 juli 2018

Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J. Bakker
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. vd Wetering
16.30 uur ds. Van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 22 juli 2018

Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr P de Boer
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk
15.30 uur ds. J. Oosterbroek
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“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Westerweiden 27
7961EA Ruinerwold
0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie
Insectenwering ~ Rolluiken
Diverse tuinmeubelen
Shutters
~
www.hauwlo.nl

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a.
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.
Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten,
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Voor een compleet assortiment aan zonwering!
Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738
Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland
mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

De zwervende Patrijs is
weer uitgevlogen
Deel 6, de toekomst zal ‘t leren.

Zo aan het eind van deze, voor mij 5de ,uitzending
is het tijd om een beetje terug te blikken. Heeft het
zin gehad? Ben ik hier veel wijzer van geworden?
Hoe nu verder? enz. Maar eerst nog even de laatste
paar weken. De laatste 3 weken hebben onze F-16’s
zich eindelijk een keer goed gehouden. Dit betekend; maximaal vliegen boven vijandelijk gebied
met een meestal “show of force” (laag vliegen met
veel lawaai om af te schrikken), opnames maken in
onrustig gebied en soms ingrijpen met het ultieme
middel…..Is dit laatste aan de hand dan is het toch
altijd weer een raar gezicht om het vliegtuig “leeg”
terug te zien komen..tja we zitten hier per slot van
rekening niet voor niets. De zon wint iedere dag
meer aan kracht, buiten zitten is bijna uit den boze
dus is het overal rustig. Iedereen zoekt verkoeling
bij de airco op de kamer of elders. Achteraf gezien
zijn de afgelopen 12 weken toch weer redelijk snel
gegaan al heeft menigeen zich vaak afgevraagd wat
doen we hier? Dit is niet aan ons natuurlijk, het blijft
een politieke beslissing om van hieruit te opereren.
Wij zijn slechts de uitvoerende instantie om ervoor
te zorgen dat I.S zich terugtrekt en uiteindelijk
inziet dat ze aan het kortste eind zullen trekken al
kunnen ze dit heel lang oprekken, winnen zullen
ze dit echter nooit. Het ziet ernaar uit dat we begin
volgend jaar niet terugkeren gezien de bedrijvigheid van de Amerikanen hier die “onze” compound
al rondom aan het insluiten zijn met nieuwe wegen en gebouwen, dit gaat enorm snel. Iedere dag
veranderd het uitzicht, onze compound zal op den
duur vlak geschoven worden en veranderen in een
gigantisch (baseball)sportveld voor de Yanken.
Uiteindelijk zullen ze hier alles gaan overnemen,
dus ook van de andere gestationeerde landen en
is iedereen straks in dienst van de Amerikanen.
Voor ons niet verkeerd dat we hier vertrekken.
Gezien de middelen, materiaal en “huisvesting” is
het armoede troef….. een resultaat van jarenlang
(verkeerd) bezuinigen. De Luchtmacht is echt tot
op het bot en verder uitgekleed. Als je rondom
je heen kijkt hier naar andere landen dan zijn wij
echt een organisatie geworden waarin je je serieus
kunt afvragen hoe geloofwaardig we overkomen
bij een grootmacht als bijv. Amerika (waar we nog
steeds intensief mee samenwerken). Als ik de lokale
kapper mag geloven doen we hier toch echt goed
werk, dat is dan wel weer fijn om te horen als je
achterover ligt in de spoelbak om je haar te laten

wassen en hij een heel andere gedachtengang blijkt
te hebben over de Amerikanen dan wij dat hebben.
Hij ziet hun liever vertrekken en ons komen, zal ook
met zijn klandizie te maken hebben waarschijnlijk.
Bij vertrek uit de kapsalon drukt hij mij de hand nog
even en zegt tussen neus en lippen door dat ik voor
vertrek naar Nederland over 14 dagen nog even bij
hem langs moet komen voor een gratis knipbeurt!!
Niemand van mijn collega’s had dit aanbod gehad,
bleek later, dus blijkbaar is hier iets gegroeid of heb
ik kostbare info gegeven tijdens onze gesprekken….
de toekomst zal ‘t leren.
Aldus de zwervende Patrijs, hold hum in de toekomst in de gaatn.

Zomerverrassingstas
voor kinderen in de
Bibliotheek
De Bibliotheken in de gemeente de Wolden gaan
zomerverrassingstassen maken voor kinderen van
6 tot 13 jaar. Dat gaat als volgt te werk: kinderen
kunnen in hun bibliotheek een formulier invullen; er
wordt dan gevraagd aan te kruisen wat hen aanspreekt. Vervolgens vullen de bibliotheekmedewerkers een tas met mooie boeken voor hen. Deze actie
is vorig jaar gestart en was toen een groot succes,
nu zullen ze ook een kleine attentie in de tas vinden.
Zo kan elk kind met een tas met mooie boeken de
vakantie beginnen en zijn de boeken uit? Dan kan
gedurende de zomervakantie dit nog eens herhaald
worden.
Kinderen die nog geen Bibliotheekpas hebben kunnen gratis lid worden.

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

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd.
Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

dé uitvaartverzorger met respect

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Uitvaartzorg voor
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De Buddingehof gaat
met de tijd mee

Het doel van de commissie is dan ook dat alles wat
er in en om het dorp plaatsvindt te zien is in de centrale agenda van Ruinerwold. De evenementen en
De Buddingehof gaat met de tijd mee
activiteiten die in deze agenda staan, komen autoHet Het
werdwerd
tijd voor
nieuwe
stoelen enstoelen
tafels inen
de ontvangsthal.
Hierdoor kunnen
alle ook
bezoekers
weer een
tijd
voor
nieuwe
tafels
in
de
matisch
in dedaar
agenda
van Op ´t Wold.
heerlijk kopje koffie of een consumptie nuttigen.
ontvangsthal. Hierdoor kunnen alle bezoekers daar
De agenda is te vinden op www.ruinerwold.info/
Bent u in de buurt? Schroom dan niet en kom eens binnenlopen om het te bekijken.
weer een heerlijk kopje koffie of een consumptie
agenda. Deze link kunt u ook op uw eigen website
MFCnuttigen.
Buddingehof is in ieder geval erg blij met de verandering.
plaatsen zodat we een breed publiek kunnen bereiken en uw activiteit of evenement optimaal bezocht
kan worden.
Wij hebben alle horeca en verenigingen inmiddels
een mail gestuurd. Dit omdat zij activiteiten/
evenementen organiseren die in deze agenda
thuishoren! Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de
thuiswedstrijden van de eerste selectie, zodat ook
deze wedstrijden in de agenda terug te vinden zijn.

Bent u in de buurt? Schroom dan niet en kom eens
binnenlopen om het te bekijken.
MFC Buddingehof is in ieder geval erg blij met de
verandering.

Centrale agenda
Ruinerwold werkt
Op de verenigingsavond van Ruinerwold Onderneemt op 13 maart is gehoor gegeven aan de
behoefte om een centrale agenda samen te stellen
voor alle activiteiten en evenementen in en om ons
dorp. Tijdens deze avond is een commissie samengesteld om de agenda van Ruinerwold meer input
te geven.
De behoefte kwam voort uit het feit dat er voorheen
activiteiten onbewust op dezelfde dag gepland
waren.
Een centrale agenda zal er voor moeten gaan zorgen dat dit voorkomen kan worden.

Heeft u geen mail ontvangen, maar organiseert u
wel activiteiten die in de agenda thuishoren? Geef
dan uw gegevens zoals contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en de data, locatie en tijden
van uw evenement door via activiteitenruinerwold@gmail.com, of controleer of de mail niet in
uw spambox terecht is gekomen.
Wilt u een persbericht gepubliceerd hebben, dan
mailt u dit naar redactie@optwold.nl en info@despekbraander.nl, hierin verandert niets.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat alles in de
agenda staat, zodat iedereen kan rekenen op een
goed bezocht evenement. Heeft u nog vragen, mail
deze dan naar activiteitenruinerwold@gmail.com.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Commissie Agenda Ruinerwold
Henk Smit
Mirjam Remmelts
Benny Spin
Wim van Dijk
Ilona Koeling
Anna Rumph
Astrid Fiks
Femke van den Berg

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
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

Even
voorstellen…
Voor komend seizoen (2018-2019) heeft de KIOS selectie
versterking gevonden in de naam van Henk-mart van der
Wal.

Stempel
kaart
* gratis trainen

* gratis trainen

De 20-jarige Henk-mart komt over van korfbalverenging
* gratis trainen
Koru uit Uffelte.
Hij speelde daar afgelopen seizoenen
in het vlaggenschip, waarmee hij afgelopen seizoen
kampioen is geworden in de zaal als op het veld in de 3e
* gratis trainen
klasse. “Een super prestatie van ons”, aldus Henk-mart.
“Maar om mij nog verder te kunnen ontwikkelen wil ik
graag in een selectie spelen op een hoger niveau’’.
De Uffeltenaar maakte op jonge leeftijd de stap naar
DOS’46 te Nijeveen. Van Koru C1 ging hij naar DOS’46
C1 en in de jaren daarna speelde hij in de B1, A2 en A1.
“Doordat ik een opleiding ging volgen in de autotechniek en daarbij veel stage moest lopen werd het wat
te veel. Ik besloot toen om terug te keren naar Koru en
sloot aan bij de selectie”.
Henk-mart; ”Onder de trainers André Meijer en Anne
Durk Lootsma heb ik veel geleerd om meer een teamspeler te worden, maar nu is de tijd om me weer als
speler verder te ontwikkelen. Daarnaast is het met mijn
opleiding/werk ook wat rustiger en heb ik weer volop
tijd om hard aan de bak te gaan. Ik heb het gevoel dat
ik hiervoor bij KIOS op de juiste plek ben. Ik heb al wat
wedstrijden gezien en het spel spreekt me erg aan. Daarnaast motiveert mij ook de trainersstaf die er staat voor
komend seizoen. Ik heb er enorm veel zin in”.
KIOS is blij met de komst van Henk-mart en wenst hem
veel succes voor het komende seizoen.

wij zoeken vrijwilligers

Ruinerwold
degradeert naar
derde klasse

heeft, is het erg knap dat hij evenals een week eerder drie keer wist te scoren.
Het resterende kwartier werd Ruinerwold gedwongen tot het nemen van risico’s. Ballen werden
richting voorhoede gepompt, maar een enorm
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de
slotoffensief bleef uit. Waar het in de 91e minuut
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of
zondag.
Na de uitstekende 2-0 overwinning op Gieten, in de
gebeurd leek, wist Kleene toch de hoop terug te
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe
kwartfinale van de nacompetitie,
stond
brengen. Invaller Frank Jansen speelde Kleene goed
een paar
uurtjesafgelopen
achter de bar staan in de
kantine?
zondag de halve finale tegen Dalen op het programaan, waarna laatstgenoemde de bal langs doelman
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com
ma. Waar Gieten een subtopper in de derde klasse C
Braam schoof: 2-3. Ruinerwold trok daarna nog
betrof, wist Ruinerwold voor aanvang van het duel
enkele minuten vol ten strijde, maar Dalen hield
al dat het een pittige wedstrijd zou gaan worden.
stand. Na 95 minuten spelen klonk dan toch echt
Dalen heeft het hele seizoen gestreden om de titel
het laatste, pijnlijke, fluitsignaal. Een grote deceptie
en heeft een flinke historie in de eerste en tweede
voor Ruinerwold, maar uiteindelijk ook gewoon een
klasse.
verdiende overwinning voor Dalen.
Onder perfecte omstandigheden, althans voor
Dat Ruinerwold uiteindelijk terecht verloor, verde supporters, werd om 14.00 uur in Ruinerwold
zachte de pijn enigszins. Dat Dalen ook nog eens,
afgetrapt. Dat Dalen van een ander formaat zou
niet onverwachts, een erg gezellige en fijne club
blijken dan Gieten, was in de eerste minuten niks
blijkt, maakte in de derde helft ook nog een boel
van te merken. Ruinerwold vloog erbovenop en
goed. Waar Ruinerwold in de reguliere speeltijd
creëerde hierdoor enkele kleine mogelijkheden.
geen verlenging wist af te dwingen, lukte dat in
Na vijf minuten wist Dalen zich te herstellen. Het
de kantine wel. Na een zwaar seizoen heerste de
eiste het merendeel van het balbezit op en Heerkes
consensus dat de tweede seizoenshelft sterk was en
en Venhorst wisten, door goede assistentie van de
voor volgend seizoen zeker perspectief biedt.
buitenspelers, steeds dichter bij het Ruinerwoldse
Rond 18.15 uur vertrok Dalen weer richting huis
doel te komen. Ruinerwold hield echter knap stand
en mag het zich opmaken voor de beslissende
en beide ploegen leken dan ook met een brilstand
uitwedstrijd tegen Emmeloord. De voorzitter van
de rust in te gaan. Heerkes besliste een minuut
Dalen informeerde nog even naar de transferstatus
voor rust toch anders. Na een voorzet van Venhorst
van doelman Ewout Knol, maar kreeg helaas nul
mocht Heerkes vrijstaand inkoppen: 1-0.
op rekest. Echt teleurgesteld toonde de beste man
Ruinerwold moet in de rust hebben beseft dat het
zich niet, want hij had immers nog een taxirit met
gas moest geven en kwam wederom sterk de kleedShakira op het programma staan.
kamer uit. Kleene werd geregeld gevaarlijk, maar
De degradatie blijft nog wel even pijnlijk voor Ruihet was na een kleine tien minuten in de tweede
nerwold, maar zoals Eddy de Wit zondagavond al
helft Nijmeijer die de stand gelijk wist te trekken.
correct voorspelde, werd het ook ditmaal gewoon
Een voorzet van Bert de Boer werd schitterend
weer maandag.
door Nijmeijer op de volley genomen en verdween
diagonaal in de bovenhoek: 1-1. Ruinerwold leefde
weer, maar vijf minuten later stelde Dalen alweer
orde op zaken. Heerkes werd de diepte in gestuurd
en schoot vanaf 20 meter ineens droog en knap binnen: 1-2. Dat Dalen zo snel opnieuw op voorsprong
kwam was een tik voor Ruinerwold.
Gelukkig liet Ruinerwold de moed niet zakken en
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 uur
bleef het geloven in een resultaat. Het wist dat,
aanschuiven.
indien het nog een tijd 1-2 bleef, Dalen hoe dan ook
Deze praatgroep is er voor iedereen, die met anderen
zenuwachtig zou gaan worden. Hierdoor was het
eens van gedachten willen wisselen, over alle mogelijke
des te vervelender dat Heerkes in de 77e minuut
onderwerpen. Dit geldt voor zowel dames als heren.
zijn derde van de middag maakte. Een strakke corDe praatgroep stopt er tijdelijk even mee. Zodra de
ner werd door Heerkes hard via de onderkant van
schoolvakanties weer voorbij zijn beginnen wij ook weer.
de lat binnen gekopt: 1-3. Hoewel Heerkes zich af
Graag tot ziens in september in de Buddingehof
en toe wat kinderachtig gedroeg, wat hij niet nodig

De praatgroep ook even
op vakantie

FLEX-BV?

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

DESKUNDIG , DOELTREFFEND
EN VOORDELIG:
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

VLINDERMAN
GINDERMAN

Grote denkers

Zo af en toe kom je het tegen: een stuk bouwland waar de koeien af zijn en dat aan de verwildering is
overgelaten. “Teruggeven aan de natuur”. Ik heb dit altijd een vreemde kreet gevonden: alsof we nog
een rekening met de natuur te vereffenen hadden. Bestaat ons hele leven niet uit het exploiteren van de
natuur en haar hulpbronnen? Akkoord, daar moeten we zuinig en verantwoord mee omgaan, maar van
een akker weer een bos maken ...........? We zullen toch met onze alsmaar groeiende bevolking ergens ons
voedsel vandaan moeten kunnen halen!
In Overasselt konden ze hier ook iets van. Ons dorp is
gezegend met een prachtig bosgebied aan de noordkant, een bosgebied gevuld met vele prachtige vennen. Een aantal ‘grote denkers’ wist hun visie op dit
gebied in daden om te zetten: “Deze vennen hebben
oorspronkelijk nooit in bosgebied gelegen, het was heidegebied en naar die toestand moeten we weer terug”.
Drie jaar geleden begon de kaalslag, een gebied van
vele hectaren werd omgetoverd tot een heus maanlandschap. “Wacht u maar rustig af, u zult zien hoe de
natuur zich hier herstelt en hoe mooi het er over een
paar jaar weer uit zal zien”. Het is vanwege het grote
protest van onze mededorpsbewoners dat er hier en
daar nog kleine stukjes bos gespaard zijn gebleven.
Teruggeven aan de natuur? Ja ja, maar vooraf pakken
we daarvoor wel eerst heel wat bosnatuur van je af.
Ons vennengebied heeft zich inmiddels aardig
uitgebreid. Ondiepten die vroeger droogstonden
zijn nu grote waterplassen geworden. Dat lijkt een
positieve ontwikkeling. Inderdaad, dat lijkt.
Door de afwezigheid van het waterdrinkend struweel is de waterspiegel drastisch gestegen, zozeer

Schrijfwedstrijd van de
bibliotheken
In het kader van de Spannende Boekenweken werd
Marcella Kleine, lokale schrijfster, uitgenodigd door
de Bibliotheken van de Wolden, Westerveld en Meppel voor een interactieve lezing. Marcella werkt als
vertrouwenspersoon in een instelling voor psychiatrie en justitie. In haar laatste boek Binnenwereld
legt ze een link naar haar werk.
Op 19 juni vertelde Marcella Kleine aan het aanwezige publiek hoe bij haar het schrijven begonnen
is. Vanaf het eerste begin schreef ze: gedichtjes in
schriftjes en dagboeken tot reisverslagen en uiteindelijk haar boeken.

zelfs dat er gevreesd wordt voor het onderlopen van
de verkeerswegen in dit gebied.
De ‘grote denkers’ kwamen met een nieuw plan. In
de regionale kranten werd een oproep geplaatst:
“Om de dreigende wateroverlast in onze vennen het
hoofd te bieden, doen wij een oproep aan vrijwilligers zich te melden voor het planten van bomen in
dit gebied. U gelieve zich te melden bij ...........”. Veel
respons heeft het nog niet opgeleverd.
Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Het werd, ondanks de kleine opkomst, een gezellige
interactieve avond waarbij er een boeiende interactie ontstond over schrijven, lezen, TBS en natuurlijk
de boeken van Marcella.
Tijdens deze avond werden de aanwezigen uitgedaagd om zelf een kort verhaal te schrijven.
Marcella heeft speciaal voor deze gelegenheid een
begin van een verhaal geschreven, die door de
deelnemers afgemaakt kan worden. Ook stelt zij de
prijs, een prachtig boekenpakket, beschikbaar. Lijkt
het jou/u ook leuk om een kort verhaal te schrijven?
Doe dan mee met de schrijfwedstrijd en vraag het
begin van het verhaal en de voorwaarden op via
mk@marcellakleine.nl. Het verhaal dient voor 1
september ingeleverd te worden via bovenstaand
mailadres of in de bibliotheek.

Uitslagen Zomerfeest
Oosteinde 2018
Meer info over het programma:
www.bvoosteinde.nl

Eastend got talent

Talentenshow voor basisschoolkinderen op vrijdag
22 april 2018 van 13:00 uur tot 16:30 uur in de feesttent:

Onderbouw (groep 1 t/m 4’:

1e prijs
Jip Scholing en Mirre de Gooijer: Acrogymnastiek
uitvoering
2e prijs
Niek en Anna Rens Verkade: DJ Maurice ft Snollebollekes (De vloer is lava)
3e prijs
Joep Kaper: Beatles: Let it be (zelf op gitaar)
3e prijs
Elvera Bakker en Jorah Sleurink: Kinderen voor
kinderen (Pyjamadag)

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)

1e prijs
Lieselotte Muskee: Hoepelact op muziek van Ellie
Goulding (Burn)
2e prijs
Nathan Keizer: Circus act op muziek van Martin
Garix (Don’t look down)
3e prijs
Manoah Sleurink en Carmen Holtrop: Make some
noise kids (Het allerleukste liedje)

Feestelijke optocht (zaterdag)

Dit jaar waren er 33 deelnemers aan de optocht
en straatversiering, waarvan 7 schoolwagens, 8
particuliere wagens en 11 individuelen, 4 versierde
straten en 3 feestbogen.

Schoolwagens

1e prijs
Het kleine huis op de prairie (groep 4)
2e prijs
Het WOLden westen (groep 5)
3e prijs
Bytes en botjes (groep 6)

4e prijs
Groep 1 en 2 timmert aan de weg (groep 1, 2)
5e prijs
Schatten van de zee (groep 3)
6e prijs
Beach party (groep 7)
7e prijs
You can’t wait to see group 8 (groep 8)

Particuliere wagens

1e prijs
Held op sokken
2e prijs
Watt’n wagen
3e prijs
Ik hou van Oosteinde
4e prijs
Ingewikkeld
5e prijs
Zon of regen, het houdt ons niet tegen
6e prijs
Lekker op de trekker
7e prijs
Boerenlol, water op je bol
8e prijs
Vrijdagavond aan de drank, zaterdagochtend in de
stank

Individuelen

1e prijs
Wij bak’t d’r niks van
2e prijs
De buur’n stoat al in de tent
3e prijs
Wij zijn de kakkers van Oosteinde
4e prijs
Non?
5e prijs
‘t giet rond as een lopend vuurtje
6e prijs
Wat ‘n pech
7e prijs
Roodkapje
8e prijs
Wij zijn ook niks
9e prijs
Wij hebben te veel bloed in onze alcohol
10e prijs
Wanted in Eastend

11e prijs
Wij gaan op jacht

Straatversiering

1e prijs
E-bike vriendelijke buurt (Dokter Larijweg, laatste
kluft)
2e prijs
Van keukengerei tot schilderij (Dokter Larijweg 148
t/m 163)
3e prijs
Schoolstraat heeft gesproken (Schoolstraat)
4e prijs
T’is versierd (Binnendijkshof)

Bogen

1e prijs
E-bikes wel welkom (Dokter Larijweg, laatste kluft)
2e prijs
Watt’n …(De Horsten, Ronde Weiden, Hesselterweg)
3e prijs
Boog van de Schoolstraat

Brunch (Zondag 24 juni 2018 van 13:00
uur tot 14:30 uur)

Alle leden van de buurtvereniging Oosteinde zijn
dit jaar voor het eerst getrakteerd op een heerlijke
brunch. 220 mensen schoven aan bij de lange tafels
vol lekkernijen. Dat is ongeveer een kwart van de
bewoners van Oosteinde. Het was een groot succes.

Zeskamp (zondag 24 juni 2018 van
14:30 uur tot 16:30 uur)

Na een lang weekend van onderlinge strijd tussen
de straten is dit de eindstand:
1e prijs: Oosteinde / Wold Aa / Laatste kluft
2e prijs: Larijweg Oost / Hesselterdwarsweg
3e prijs: Wolddijk / Buitenhuizerweg / Koekangerweg
4e prijs: Schoolstraat / Binnendijkshof
5e prijs: Larijweg West / Hardenweg
6e prijs: Hesselterweg / Ronde Weide / De Horsten
Buurtvereniging Oosteinde
www.bvoosteinde.nl

FCI Wereld
Kampioenschap Dog
Dance 2018
Ondanks dat Dog Dance al ruim 10 jaar in Nederland wordt beoefend, is het nog maar kort gereglementeerd als hondensport onder de FCI. FCI is een
overkoepeld orgaan, dat de verschillende hondensporten onder zich heeft om zo wereldwijd 1 vaste
richtlijn hanteert. Na Rusland en Duitsland zijn wij
het derde land dat het Wereld Kampioenschap Dog
Dance mag gaan organiseren. Na vele gesprekken
en onderhandelingen was het in januari dit jaar
een feit en konden wij (Nederlandse Dog Dance
Bond) beginnen met de organisatie. Eerst moesten
er wat grote knopen doorgehakt worden, namelijk
de datum en de locatie. Inmiddels is dat gebeurd
en kunnen wij met trots melden dat het FCI Wereld
Kampioenschap Dog Dance 2018 gaat plaatsvinden
in de Sporthal Buddingehof te Ruinerwold van 20
t/m 22 juli 2018.
Uiteraard zijn de voorbereidingen nog in volle gang
en is de online kaartenverkoop van start gegaan.
Voor deze internationale competitie hebben we
in Farm Food Hondenvoeding een solide partner
gevonden en er staat ons nu niets meer in de weg
om een leuk, spannend en ontroerend WK te organiseren.

Wat is Dog Dance?

Dogdance is een hondensport, waarbij de hond
verschillende trucjes en bewegingen worden aangeleerd, welke aan elkaar worden gekoppeld tot een
routine. Deze routine kan een dans zijn, maar zou
ook een act kunnen zijn.
Daar wordt dan een stuk muziek onder gezet om
het plaatje compleet te maken. De handler is vrij om
te bepalen welke oefeningen gebruikt worden. Hierdoor wordt Dog Dance een sport met veel variaties.
Het belangrijkste hierin is dat naast het entertainment gehalte, de oefeningen geen gevaar mogen
opleveren voor de hond. Daarnaast mag de hond
ook niet aangekleed worden.
Dogdance is er in 2 divisies, Heelwork To Music en
Freestyle.
Bij Heelwork to Music draait het vooral om volgen.
De hond volgt de handler in ongeveer 10 verschil-

lende posities ten opzichte van de Handler. Wanneer de hond van de ene positie, naar een andere
positie gaat, mag dit door middel van een Freestyle
oefening, om zo de dans een vloeiend geheel te
laten worden.
Vergelijk Heelwork to Music met stijldansen voor
mensen, dan is het idee redelijk duidelijk.
Freestyle is eigenlijk alles wat Heelwork niet is. De
hond mag op afstand werken, is niet verplicht aan
posities en variaties zijn veelal groter dan bij Heelwork. Freestyle kan je meer vergelijken met bijvoorbeeld de Latin dansen bij mensen. Het is allemaal
losser, niet te dicht bij de handler en hierdoor vaak
met meer “swing”.
Natuurlijk zal er van Nederland ook een team naar
het WK worden gezonden. Na ongeveer 1 jaar
meedoen aan selectiewedstrijden, waar niet alleen
nationale maar ook internationale juryleden de
verschillende routines hebben beoordeeld is er een
goede selectie uit voortgekomen.
Voor Team Heelwork to Music zijn dat:
Marina Delsink met Gwydion
Tanja Leblanc met Chendo
Grietje Wagenaar met Floris
Marian Smit met Kulta
Janny Drost met Dana (Reserve)

Voor Team Freestyle zijn dat:
Grietje Wagenaar met Floris
Bregtje Hut met Troy
Eline van Oosterom met Catoo
Aniek Oerlemans met Breezz
Esther Niemeijer met Yuna (Reserve)
Zij zullen met zijn allen Nederland vertegenwoordigen op dit mooie evenement.
Op 19 juli is de trainingsdag van alle teams. Zij kunnen dan samen met hun honden onder andere de
ring verkennen, hun routine uitproberen en ervaren
hoe het geluid is in de sporthal.
Deze trainingsdag is vrij toegankelijk voor iedereen
die er interesse in heeft. Rond de klok van 18.00 uur
zal de openingsceremonie starten, waar alle landen
zich zullen presenteren aan het publiek.

Vrijdag 20 juli is de wedstrijddag voor
de Heelwork to music (HTM).

Heelwork to music is in het kort uitgelegd vooral
volgwerk, maar bij HTM is dat niet alleen links,
maar ook rechts en op allerlei andere posities ten
opzichte van de handler. Om van de ene volgpositie
naar de andere volgpositie te komen mag de handler de hond naar eigen keuze een vrije oefening
uit laten voeren. Hierdoor ontstaat er vloeiende
overgangen. Dit alles gaat gepaard met expressies

en bewegingen die passen op de muziek waarbij de
combinatie tracht om de jury in het verhaal achter
de dans mee te nemen.

www.ruinerwold.info

Zaterdag 21 juli is de wedstrijddag
voor de Freestyle.

Zaterdag 30 juni is de fanfare van de Christelijke
muziekvereniging de Bergklanken uit Ruinerwold
afgereisd naar het Duitse Rastede. In Rastede werd
afgelopen weekend voor de 63e keer de ‘Internationale Rasteder Musiktage’ gehouden.
Iets van 2700 muzikanten van 60 verenigingen uit 6
verschillende landen hebben aan dit muziekfestival
deelgenomen. De Bergklanken heeft deelgenomen
aan het concert onderdeel. De uitvoering van de
werken Saint Lambert en het Ministerie van Fanfare
was goed voor 81,5 punten: ein Goldmedaille, ofwel
een eerste prijs. Behalve zelf muziek maken hebben
de muzikanten van De Bergklanken genoten van de
uitvoeringen van diverse show- en mars groepen
en de feestelijke activiteiten op het festival terrein.
Tevreden zijn de muzikanten en meegereisde supporters zondag weer naar huis gegaan.

Freestyle is eigenlijk alles wat geen HTM is. De
handler kan een keuze maken uit een dans, maar
een act is ook toegestaan. De hond gaat op aanwijzen van de handler allerlei verschillende figuren
en moves vertonen, zowel dichtbij als op afstand.
Er zijn geen verplichte onderdelen in de Freestyle
zolang de oefeningen die uitgevoerd worden maar
veilig zijn voor de hond.

Dan uiteindelijk is op zondag 22 juli de
Finale dag.

De 10 beste van de HTM en de 10 beste van de Freestyle zullen dan nog 1 x hun routine laten zien voor
de jury en het publiek. Aan het einde van de finale
wordt uiteindelijk duidelijk wie zich wereldkampioen 2018 HTM mag noemen en wie wereldkampioen 2018 Freestyle.
Wij hadden het al even over een jury. Die hebben
een hele moeilijke taak om uit al die mooie routines
de beste optreden te zoeken en deze te beoordelen
met een cijfer.
De juryleden van het WK DogDance 2018 zijn:
Luc Daems uit België
Jessica Karlgren uit Noorwegen
Tanja Leblanc uit Nederland (deze jureert enkel de
Freestyle)
Margreet Oerlemans uit Nederland (deze jureert
enkel de HTM)

De Bergklanken klinken in Rastede

Hardlopers met de discobus naar
Havelte

Vandaag ging de grote jeugdgroep in de discobus
naar Havelte toe. Mooi om dansend en swingend
naar je sport te gaan en na het vele hardlopen door
de bossen bij Havelte, gewoon weer dansend terug.
Genoten dus. Wil je nog meedoen; elke woensdag
om 18.00 uur is er looptraining van de Loopgroep
88. Kom erbij.

Dames sluiten seizoen af met fietstocht

Meer informatie over het WK Dogdance is te vinden
op de speciale website: www.wcdogdance2018.com
Via deze website start ook de online verkoop van
tickets (€ 5,- per dag en € 12,50 voor 3 dagen)
Een internationale Dogdance competitie, waarbij
u getuige kunt zijn van prachtig samenspel tussen
mens en hond, uitgevoerd op muziek.
Wij hopen u te verwelkomen in Ruinerwold
Andre de Jong
Voorzitter Nederlandse Dog Dance Bond

De dames van Ruinerwold Actief hebben gymseizoen afgesloten met een fietstocht. Het was een
mooie dag, en er werd volop genoten.

Stichting Zomerfeest Ruinerwold
Secretariaat

Boerpad 9a
7961 LB Ruinerwold

e-mail
Website
Bankrelatie
K.v.K.

zomerfeestruinerwold@gmail.com
www.zomerfeestruinerwold.nl
Rabobank Ruinerwold, rekeningnr. 34.18.11.270
S. 19.093

Ruinerwold, juli 2018
Betreft: collecte Stichting Zomerfeest Ruinerwold
Beste inwoners van Ruinerwold,
De zomervakantie staat voor de deur en al snel daarna, op woensdag 5 september 2018,
barst het zomerfeest los.
Zoals elk jaar houden wij een collecte voor het zomerfeest. De collecte voor het zomerfeest
2018 vindt plaats in de week van maandag 9 -7-2018 t/m zaterdag 14 -7 -2018 (week 28).
De opbrengst van de collecte gaat uitsluitend naar onderdelen van het feest waarvoor geen
entree wordt gevraagd zoals de playbackshow, het programma voor de basisscholen op
vrijdag, de kinderdraaimolen, het slotfeest op de zondagavond, het prijzengeld voor de
optocht en niet te vergeten het licht en geluid tijdens de diverse onderdelen van het feest.
Naast sponsoring door de ondernemers uit Ruinerwold en omstreken is de opbrengst van de
collecte hard nodig om dit zo te kunnen blijven doen!
In week 28 zal een collectant bij u aan de deur komen. Mocht u niet thuis zijn wanneer de
collectant komt, dan kunt u ook een bedrag overmaken op bankrekening 34.18.11.270. t.n.v.
Stichting Zomerfeest, onder vermelding van collecte.
Bekijk ook onze vernieuwde website www.zomerfeestruinerwold.nl voor meer informatie.
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage en tot ziens op het zomerfeest!
Met vriendelijke groet,
Stichting Zomerfeest Ruinerwold
Het bestuur

