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Heerlijke pannenkoeken
In het dorpshuis van Berghuizen worden ze weer 
bruin gebakken, heerlijke pannenkoeken, en de 
stapels worden nog hoger dan de vorige keer. Dat 
betekent meer pannenkoek met spek, veel pan-
nenkoek met meer appel, meer naturellen én, goed 
gevulde rozijnenpannenkoek als special.
Om het allemaal gemakkelijk te laten verlopen 
betaal je een vast bedrag per persoon.  Voor 5 euro 
per volwassene of 2,50 per kind kun je maximaal 5 
pannenkoeken eten. (exclusief drankjes) 

Het pannenkoeken eten is op laatste zaterdag van 
de vakantie, op 23 februari van 17.00 tot 19.00 uur. 
Om het voor de kinderen extra leuk te maken staat 
er een grote tafel met knutselspullen klaar waar ze 
een mooie boerderij mee kunnen maken. Iedereen 
van harte welkom!

 

Volgend nummer 
verschijnt 

20 februari
Kopij inleveren voor vrijdag 15 februari 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

25ste stratenzaal
voetbaltoernooi
Ondanks een iets tegenvallend deelnameveld v/h 
25ste toernooi was er dit jaar wel een recordaantal 
bezoekers tijdens de finale en in de voorrondes.
Nieuwkomer Buitenhof ging met de 1ste prijs aan 
de haal en de dr Laryweg met 2 prijzen: de 5de 
plaats en de sportiviteitsprijs, misschien wel de 
belangrijkste prijs die er is omdat sportiviteit bij 
dit toernooi hoog in het vaandel staat evenals 
het continu mee laten doen v/d dames. De 2de, 
3de en 4de prijs gingen achtereenvolgens naar: 
Perenbuurt, Buddingerstraat en Oosteinde 1. De 
organisatie gaf na de prijsuitreiking een rondje 
voor de hele zaal vergezeld met borrelhapjes, dit 
vanwege het 25 jarig jubileum. Ook werd tijdens 
de prijsuitreiking stilgestaan bij 2 bijzondere 
gebeurtenissen. 1 v/d scheidsrechters heeft 
namelijk alle 25 edities gefloten en nam Eelco 
afscheid als vaste waarde voor het scorebord. 
Een bijzondere vermelding is het noemen v/d 
ondernemers van Ruinerwold die ieder jaar 
weer mooie artikelen beschikbaar stellen voor 
de verloting. Hopelijk mogen wij hier nog lang 
gebruik van maken. Ook het Dorpshuis verdient een 
applaus voor de bekers, al 25 jaar lang!
Namens de organisatie willen wij de deelnemers en 
publiek bedanken voor deze, toch weer succesvolle, 
editie en hopelijk tot volgend jaar.



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

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 10 februari 2019
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. G.J. van Asselt
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Sollie
14.00 uur ds. R. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 17 februari 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds.  A.  van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk   
15.30 uur ds. D. de Jong

 ➜ 6 februari Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜ 8 februari Bingo, 20.00 uur Buddingehof
 ➜ 8 februari Zanger/pianist Roon Staal, 20.00 uur 

Blijdenstein
 ➜ 10 februari KIOS (R)1 – ZKC’19 1, 15.30 uur  Sporthal
 ➜ 11 februari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 Buddingehof
 ➜ 12 februari Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜ 14 februari Wandeldag Vrouwen van Nu Drenthe, 

start tussen 9.30 – 10.30 uur bij de 
Drentse Koe

 ➜ 14 februari Café KWIS met opgave,20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ 16 februari Klaverjassen, 10.00 uur opgave:481979, 
de Kastelein

 ➜ 17 februari VVR – Musselkanaal, 20.00 uur Sportpark 
Ruinerwold

 ➜ 18 februari VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜ 18 februari Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 18 februari Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 19 februari Springkussenfestijn Sporthal
 ➜ 19 februari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis de 

Barg’n
 ➜ 20 februari Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜ 20 februari Springkussenfestijn, sporthal
 ➜ 20 februari Vrouwen van Nu Oosteinde, Jan 

Wiersma met “huwelijk door de jaren 
heen”, 20.00 uur de Kolonie

 ➜ 21 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, Culturele 
avond, 19.45 uur Uitgaanscentrum De 
Klok

 ➜ 22 februari KIOS Klaverjassen, 20.00 uur KIOS 
kantine

 ➜ 22 februari Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜ 23 februari OBS De Wezeboom, oud papier en textiel
 ➜ 25 februari Buurtkamer,9.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜ 26 februari Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜ 1 maart Sonnema Winter BBQ met opgave 19.00 

uur de Kastelein
 ➜ 2 maart Toneeluitvoering UDI, 14.00 uur café 

Centraal
 ➜ 2 maart Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur café 

Centraal
 ➜ 2 maart VCR DS1- van Dorsten MAZ DS1, 19.00 

uur Sporthal
 ➜ 2 maart Tuinbeurs van 10.00 – 17.00 uur 

Sierbestrating Timmermans
 ➜ 2 maart Taxatiemiddag van 13.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 3 maart KIOS (R)1 – Phoenix1, 15.30 uur Sporthal
 ➜ 4 maart VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜ 4 maart Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 6 maart Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold



 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

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

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

Nu verkoop van verschillende soorten: 
Strooisel (ook voor huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

kleinhuisdierenvoer, paardenbrok, 
schapenbrok

Voor de winter:
Strooizout  vetbollen
pindanetjes  vogelzaad

Plosplan palletkorrel

Losse compost en 
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar
Alles voor uw tuin op voorraad

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

       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 



Jaarvergadering 
Vrouwen van Nu
Op maandag 28 januari 2019 hadden we onze jaar 
vergadering in De Klok. Er waren 69 personen aan-
wezig!  Op deze avond werden verschillende jubila-
rissen gehuldigd. 

Zelfs iemand, die 70 jaar lid was te weten: mevr. 
Roefie Morsink-Mulder, waar de voorzitter Lammy 
Stevens- Mulder een prachtig interview mee hield. 
In al die jaren is er wel veel veranderd, maar ze ging 
nog steeds met plezier naar de bijeenkomsten. 
Ze had ook nog een wens om met al de 80 jarigen 
en ouder een keer iets gezelligs te kunnen doen! 
Ze zat in een mooi versierde stoel en ontving een 
bonbonnière van de glasboetiek met het logo, een 
oorkonde en een mooi boeket ook had ze een kaart 
gekregen van het landelijk bestuur!  

De andere jubilarissen zijn: 55 jaar mevr. Hillie 
Alberts-Dekker en mevr. Dina Jalvingh-Wever; 50 
jaar mevr. Roelie Kleene-Doosje en mevr. Johanna 
Kreuze-Oosterhof; 40 jaar mevr. Lammie Boverhof-
Bosman, mevr. Dinie Eenschoten-Hoeve, mevr. 

Roelie Hendriks-Slomp, mevr. Grietje Oort-Mulder, 
mevr. Alie Pruntel-Scholten; 25 jaar mevr. Alida 
Rooze-ten Oever. Ze kregen iets van de glasboetiek 
of een briefopener of een speldje en een roos en 
een oorkonde! 

Ook namen we afscheid van verschillende commis-
sieleden vergezeld van een krentenbrood met boter 
en werden er nieuwe commissieleden benoemd! 
De namen van het eendagsbestuur kwamen uit de 
versierde hoed!

Na 6 jaar moesten we ook afscheid nemen van onze 
voorzitter mevr. Lammy Stevens-Mulder en een 
nieuwe voorzitter benoemen mevr. Alida Rooze-ten 
Oever. Alida dankt de leden voor het vertrouwen en 
ze vindt dat de Vrouwen van Nu een sociale functie 
in de samenleving heeft! Lammy draait nog mee 
in het bestuur tot 1 mei en dan nemen we officieel 
afscheid van haar uit het bestuur! Hier zijn we heel 
blij mee! Ze draagt de Vrouwen van Nu een warm 
hart toe!

De fam. Klok wordt bedankt voor de samenwerking 
vergezeld van een boeket! Het nieuwe doel voor de 
spaarpot is Speeltuinvereniging De Woldklimmers!
We hadden de dames van de Commissie Reizen 
Drenthe op bezoek die ons aan de hand van een 
PowerPointpresentatie lieten zien hoe de reizen tot 
stand komen en wat eraan vooraf gaat zoals reizen 
uitzoeken, de kosten, touroperators vergelijken, 
gidsen, accommodaties vergelijkenenz.
Na een gezellige bijeenkomst sluit Lammy haar 
laatste vergadering en wenst ons wel thuis en tot 
21 februari een avond verzorgt door de Culturele 
Commissie! 

Op de foto ontbreken: Grietje Oort-Mulder 40 jaar 
lid en Roelie Kleene-Doosje 50 jaar lid 



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Dag klaverjassen
Zat: 16 feb

met mooie vleesprijzen
aanvang 10:00

prijs: 12,50 p.p incl maaltijd
opgave aan de bar

of via 0522-482354/481979

RuinerwoldCafe de Kastelein



Kom naar het vakantie 
bijbelfeest
Wat doen we:  Zingen, luisteren naar een verhaal, 

knutselen, een spel, en .......
Voor wie: Alle basisschool kinderen.
Waar: Dorpshuis de Barg’n te Berghuizen.
Wanneer: Dinsdag 19 februari van 9.30 - 12.30.

Info.   Hilly Harwig, tel: 0522-475939 
Jeanet Ypey, tel: 0522-482165

Dwarrelende vlokjes 
Dwarrelende vlokjes
op de pas geveegde stoep
en aarzelende lenteklokjes

Dwarrelende vlokjes
en ik roer wat maggiblokjes
door de warme wintersoep

Dwarrelende vlokjes 
op de pas geveegde stoep

© Gerdina, www.gerdina.nl

BREAK ook jij hoort 
erbij! 
In De Wolden zijn er (nog) steeds kinderen die 
opgroeien in een gezin waarin de financiële situatie 
niet altijd makkelijk is. Dit kan voor ouders en kin-
deren zorgen voor stress maar ook voor schaamte 
en een stuk onbegrip van de omgeving. 
Gelukkig is er al veel geregeld om deze gezinnen te 
ondersteunen. Maar dit is vaak op materieel vlak. 
Vanaf januari 2019 is er vanuit Welzijn De Wolden 
een nieuw project gestart, genaamd BREAK. Met dit 
project willen wij kinderen uit deze gezinnen helpen 
een stukje extra te kunnen ontspannen. Samen met 
andere kinderen zorgen we voor een gezellige dag, 
een leuk uitje, even vergeten wat er thuis allemaal 
speelt. Mee kunnen praten op het schoolplein over 
die ene nieuwe attractie, een keer naar een voetbal-
wedstrijd, een beautydag maar ook gewoon even 
een BREAK en dubbel genieten van een vrije mid-
dag. 
Het programma maken we op basis van de wensen 
van de kinderen en zoveel mogelijk passend maken 
bij de leeftijdsgroep. Daarom organiseren we niet 
voor één groep activiteiten, maar kijken we naar 
wat past bij welke leeftijd. Je hoeft dus niet als 
16-jarige mee naar een kinderfilm of naar Plopsa-
land, en als 8-jarig meisje hoef je niet per se naar 
een beautydag als je liever naar een voetbalwed-
strijd gaat. 

Ben je in de leeftijd van 6 tot en met 21 jaar en her-
ken je je in dit verhaal? 
Stuur ons, Aïsha en/of Dieuwertje, een berichtje 
via de site www.welzijndewolden.nl, via facebook: 
buurtwerker Dieuwertje of bel ons via 0528-37 86 86.

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold d.d.  22-01-2019

Poule A
1 Johan Klok 275 
2 Anne Jan Dunning       259

Poule B

1  Johan Nijboer  278 
2 Ronald Lankhorst 277 
3 Gerrit Figeland 274
4 Luuk Nijmeijer    271
5 Henri Jans/ Michiel van Berkum 268
 
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold d.d.  29-01-2019

Poule A
1 Gert Dunning 282 
2 Anne Jan Dunning /Johan Klok 279
3 Alfred Vrieling 276 
4 Paul de Vries       272

Poule B
1  Johan Nijboer  281 
2 Ronald Lankhorst 276 
3 Henri Jans 274
4 Gerrit Figeland/ Luuk Nijmeijer 273
5 Leffert Klok 270



 Coop S.Koetsier& 
     Medewerkers 
      

        www.coop.nl/ruinerwold  
        Telefoon: 0522-239111 

          
 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 9 febr. 

VOORJAARSCONCERT

op vrijdag 8 februari 2019 in de 
Hervormde kerk Blijdenstein te 
Ruinerwold.

OPTREDEN:   

Zanger/pianist 
Roon Staal 

(zie en luister op de site van www.roonstaal.com)

Songs zoals: Stay with me/ Help 
me through the Night.

Aanvang: 20.00 uur/ kerk open 19.30 uur.
Entree : € 17,50

Reserveren: 06-30025992

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 



Bridgeuitslagen
Uitslag van de 4e zitting van de 2e ronde van de Bridge-
club Ruinerwold van maandag 21 januari 2019.

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 66,00 %
2 J de Boer & G Wassing 63,50
3 H Middelveldt & H Tissingh 60,00
4 R Nijland & J Schuphof 53,50
5 H Reinders & G Scheper 52,50
6 L Krapels & J Mansier 51,50
7 O Hobma & J Vedder 48,00
8 G Lensen & L Tissingh 47,00
9 D & M Geel 42,00
10 H & P Bennink 41,50
11 J Bennink & L Drost 38,50
12 R Knippels & R Pijper 36,00

Lijn B;
1 J & J Scholte Albers 63,75%
2 J Koops & W Niemer 57,08
3 H & H Hauwlo 56,25
4 S & J Willijns 54,58
5 E v’t Rood & E Wienen 52,92
6 T ten Heuvel & A Kreulen 50,42
7 A Flier & L Stolte 49,58
8 L Boerhof & M Brals 49,17
9 K Scheper & J Inberg 47,92
10 I & L vd Molen 47,50
11 M Vedder & H Toet 45,42
12 R Kleene & J de Vries 42,08
13 J Klomp & L Veen 41,67
13 R Hegeman & A Ridderman 41,67

Kroeg tot Kroegloop 
2019 – iets langer
De 9e editie van de Kroeg tot Kroegloop op zaterdag 
16 maart om 16.00 uur is iets langer dan de vorige 
edities. De Herberg van Rune is niet meer en de 
start is nu bij Het Wapen van Ruinen aan de Brink. 
Gert en Roelie Boverhof hebben hier hun nieuwe 
restaurant geopend en de organisatie van de loop is 
als het ware mee verhuist. Dit betekent wel dat de 
loop +/- 500 meter langer is. Dus nu 9500 meter. De 
start is in Ruinen, dus de finish is in Ruinerwold bij 
café de Kastelein.

De organisatie heeft dit jaar PGM de Baander te 
Meppel gekozen als het goede doel waarvoor gelo-
pen wordt. Paardrijden Gehandicapten Meppel is 
met +/- 100 cliënten en 50 vrijwilligers een begrip 
in de regio. Zonder subsidie zijn de cliënten en de 
vrijwilligers dagelijks in touw om een paar onver-
getelijke uren te beleven. Hierbij moet men bv ook 
denken aan het huifbed-rijden waarbij 2 paarden 
een speciaal bed dragen waarop een cliënt als het 
ware een massageachtig gevoel beleefd.

De organisatie en mensen van de Baander willen 
van de opbrengst graag een geschikt paard aan-
schaffen. Dus de 1 PK van iedere deelnemer wordt  
1 PK voor mensen die hier zeer dankbaar voor zul-
len zijn. 

Lopers/loopsters schrijft u in!!! Het is vast niet zo 
koud als bij de vorige editie.
www.kroegloop.nl

Taxatiemiddag bij De 
Karstenhoeve zaterdag 
2 maart van 13.00 uur 
tot 16.00 uur
Voorafgaand aan de antiek – en curiosaveiling op 
zaterdag 6 april is er weer een taxatiemiddag op 
zaterdagmiddag 2 maart 2019. Ook benieuwd of u 
nog iets van waarde in huis heeft en misschien wilt 
verkopen?  Van 13.00 uur tot 16.00 uur is taxateur 
dhr. Enno de Boer uit De Wijk bij de Karstenhoeve 

aanwezig en vertelt hij u graag iets over de her-
komst en de waarde van uw voorwerpen. U kunt 
daarna eventueel besluiten of u uw goederen voor 
de veiling wilt aanbieden. Aanmelden is niet nodig 
en de taxaties zijn gratis. Het is uiteraard ook moge-
lijk uw goederen rechtstreeks voor de veiling aan te 
bieden.
Voor info kunt u bellen : 0522-481447 of  06-
13750919 of via de mail: info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, dokter Larijweg 
21, Ruinerwold.



OOK ADVERTEREN?
Neem contact op met de redactie of 

kijk op www.optwold.nl

Jaarvergadering 
Tuinkring
6 maart 2019
De Tuinkring Ruinerwold houdt op woensdag 
6 maart 2019 om 19.30 uur haar jaarlijkse ledenver-
gadering in Dorpshuis ‘De Buddingehof’. 
Aansluitend aan de vergadering wordt er om onge-
veer 20.30 uur een presentatie gehouden door Dhr. 
Jacob van der Veen van Groentotaal A. de Boer. De 
titel van zijn lezing is ‘Duurzaamheid’, eveneens ons 
thema voor 2019.

Voor deze lezing zijn ook niet-leden en belangstel-
lenden van harte welkom.

Inspirerende Tuinbeurs
2 maart 2019, 10.0017.00 uur

Terreinen Timmerman Sierbestrating
Dokter Larijweg 48, Ruinerwold

De Tuinkring Ruinerwold organiseert in samenwer-
king met Timmerman Sierbestrating en een aantal 
regionale bedrijven een inspirerende tuinbeurs op 
zaterdag 2 maart 2019 op het terrein van Timmer-
man Sierbestrating, Dokter Larijweg 48 te Ruiner-
wold.
De beurs is er vooral op gericht om al vroeg in het 
jaar ideeën op te doen voor uw tuin. Het is zelfs 
mogelijk om gratis advies te krijgen voor een deel 
van uw tuin, waar u nog geen oplossing voor hebt 
gevonden.

In en rondom de boerderij aan de fraaie Dokter La-
rijweg vinden de bezoekers diverse soorten bestra-
ting, bloemen, struiken, woonaccessoires, smeed-
werk, tuingereedschap en tuinmachines, barbecues 
en buitenkeukens, tuinornamenten, overkappingen 
en tuinhuisjes, outdoorkleding, tuinverlichting en 
nog veel meer. Voor de inwendige mens staat er een 
cateraar op het terrein.

Bij de stand van ‘t Bakhuus kan men deelnemen 
aan een gratis miniworkshop bloempotversieren. 
Voor een bloempot, verf en sjablonen wordt ge-
zorgd.

De toegang tot de beurs is gratis en er is voldoende 
parkeergelegenheid.

Deelnemende verenigingen/bedrijven:
• Tuinkring Ruinerwold : organisatie en informatie
• Timmerman Sierbestrating Ruinerwold : organi-

satie en informatie
• Groentotaal A. de Boer Ruinerwold : advies, ont-

werp, aanleg van tuinen
• Hofstede Staphorst : tuingereedschap en tuin-

machines
• Boers Tuinklussen : tuinklussen en overkappin-

gen
• Mulder Smeedwerk Ruinerwold
• ’t Bakhuus Ruinerwold : woonaccessoires, work-

shops
• Waxenzo Ruinerwold: outdoorartikelen
• Inouthoutshop Ruinerwold : woonaccessoires, 

natuurlijk meubilair, catering

Telefonische informatie bij: 
Frans Bork (06-51268988) of bij
Henri Timmerman (06-55106262)



Kios rekent eenvoudig 
af met Apollo
Zondagmiddag was het een treffen in de 
sporthal De Buddingehof tussen de nummer 
2, Kios, en de rode lantaarndrager, Apollo.

Het was al vroeg in de wedstrijd duidelijk 
dat er voor de ploeg uit Heerhugowaard niet 
veel te behalen viel. Trainer/coach Christian 
Lucas had zijn ploeg op scherp gesteld en 
dat resulteerde in een 3-0, 6-2 en 13-6 voor-
sprong na 18 minuten. Het verschil was dui-
delijk in score, maar ook in tempo. Kios gaf 
Apollo weinig ruimte en aanvallend kon het 
veel kansen nemen door sterke rebounds. 
De ruststand loog er dan ook niet om: 18-8. 

De tweede helft hetzelfde beeld. Kios domi-
neerde en Apollo trachtte nog van alles om 
het tij enigszins te keken. Met 24-11, 33-14 
en 35-15 behield Kios de druk op Apollo. Kon 
de 40 doelpunten grens bereikt worden? In 
het laatst kreeg de Ensing equipe nog wat 
kansen, maar bleef het steken op 39-20. Dit 
was tevens de eindstand. 

Scores: Jurgen Lucas en Janneke de Lange 
beide 7x, Martijn Ziel 6x, Daniek vd Wal 5x, 
Ramon Karsten, Marlissa Noord en Janita 
Zantinge allen 4, Luco Zantinge 2x

KIOS wint lastig duel in 
laatste minuten
KIOS kon zondagmiddag zijn borst natma-
ken in Apeldoorn tegen KV Apeldoorn. De 
ploeg is een geduchte tegenstander met veel 
reboundkracht. 
 
Dat was ook deze wedstrijd weer het geval. 
Door de ‘luchtmacht’ bij de heren, konden 
de dames veelvuldig aanleggen. KIOS keek 
hierdoor in het begin ook constant tegen 
een achterstand aan. Met 1-0, 3-2, 5-4 en 8-7 
liep het wel achter de feiten aan, maar zorg-
de het ervoor dat de thuisploeg niet uit kon 
lopen. Dit resulteerde in dat KIOS met 8-9 
op voorsprong kwam. Beide ploegen waar 
lekker aan elkaar gewaagd. Tot de rust was 
het dan ook stuivertje wisselen en gingen de 
scores om en om. Ruststand dan ook 14-14. 
 
In de tweede helft hetzelfde beeld. Alleen 
kwam KIOS, vooral in het vak van Jurgen, 
Marlissa, Janita en Ernst, wat beter tot sco-
ren. Hierdoor had KIOS continue de voor-
sprong, maar lukte het niet om weg te lopen 
bij Apeldoorn. 15-16, 17-18 en op 20-19 nam 
de thuisploeg weer de leiding. Met nog een 
klein kwartiertje te gaan wist iedereen in de 
sporthal wel, dat deze strijd tot het einde 
zal duren. Het waren de Spekbraanders 
die op 21-22 kwamen en tot 25-25 telkens 
een doelpunt eerder konden scoren dan de 
thuisploeg. Daarbij hielp ook een score van 
Janita Zantinge, met nog 7 seconden op de 
schotklok, vanuit het hoekje van het vak. De 
beelden zullen nog wel komen. Afijn, dit was 
wel een mede introductie voor de overwin-
ning, want KIOS liep uit naar 26-28 en wist 
deze marge te behouden tot de eindstand 
van 27-29. 
 
Scores: Janneke de Lange 6x, Jurgen Lucas 
5x, Janita Zantinge 5x, Ernst Kuik 4x, Luco 
Zantinge 3x, Daniek van der Wal 3x, Marlissa 
Noord 2x, Rogier Nijdam 1x  

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 



Trainerstrio nog een 
seizoen bij KIOS
Het trainerstrio van de selectie van KIOS 
gaat nog een seizoen door. Christian Lucas, 
Haralt Lucas en Klaas Jan Slomp hebben 
hun contract met één seizoen verlengd bij 
de korfbalvereniging uit Ruinerwold. Chris-
tian is de trainer/coach van KIOS 1, Klaas-
Jan is de trainer/coach van KIOS 2 en Haralt 
is trainer van de selectie en assistent-coach 
van KIOS 1.
 
Het bevalt de heren goed bij KIOS, zowel de 
samenwerking met de selectie als met de 
diverse commissies binnen de vereniging. 
Daarnaast blijft nagenoeg de gehele selectie 
voor het komende seizoen bij elkaar. Hier-
door kan er goed worden verder gebouwd 
aan de ontwikkeling van de spelers en het 
collectief.
 
Ook de samenwerking onderling bij de drie 
mannen is erg goed. De visies liggen op één 
lijn en met elkaar kunnen ze het goed vin-
den. Ook in de spannende tijden wanneer 
wedstrijden zich in het climax bevinden.
 
De club is content met de verlenging van 
Christian, Haralt en Klaas Jan en wenst hen 
nog veel succes in het vervolg van dit sei-
zoen. Want zowel 1 als 2 spelen nog om de 
kampioenschappen.

Word jij een Koekanjer ?
Meld je aan, train mee en loop 5 kilometer 
bij Loop Rondje Koekange!

Iedereen wil natuurlijk meedoen aan het 
allereerste Loop Ronde Koekange op 10 juni. 
Maar hoe kom je in vorm en weet je zeker 
dat je 5 kilometer (of 10 km) kunt lopen en je 
een echte KoeKanjer bent op 10 juni?

De Loopgroep Koekange gaat je helpen! 
Voor het Loop Rondje Koekange hebben we 
een speciale aanbieding. Samen met onze 
trainers stomen we je in 14 trainingen klaar 
voor de start. Voor deze trainingen en het in-
schrijfgeld voor het Loop Rondje Koekange 
betaal je slechts € 50,-. 

We beginnen hiermee op dinsdag 5 maart 
2019, de laatste training voor deze clinic 
is     4 juni. Bij voldoende deelname laten we 
een extra trainer komen. Onze train(st)ers 
zijn deskundig en ervaren trainers en zorgen 
voor afwisselende trainingen ergens in of 
om Koekange.

Je mag natuurlijk in overleg ook eerder 
komen en we hopen natuurlijk dat je na 10 
juni ook bij ons blijft trainen. Je zult tijdens 
de trainingen ontdekken dat samen trainen 
motiveert om te blijven werken aan je condi-
tie en gezondheid.

We trainen elke dinsdag van 19:30 tot 20:30 
uur, we starten bij de parkeerplaats van 
Korfbalvereniging KIA, Sportlaan 41, Koe-
kange. 

Voor meer informatie over aanmelden 
(graag voor 1 maart) betaling enz. stuur ons 
een e-mail loopgroepkoekange@gmail.
com of bezoek ons op  facebook.com/Loop-
groepKoekange

Meer info over het Loop Rondje Koekange 
zie : https://looprondjekoekange.beesports.
nl

 




