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Fietstocht Hemelvaartsdag 
10 mei 2018

Ook dit jaar organiseert de Buurtvereniging Oost-
einde weer een fietstocht op Hemelvaartsdag. 
Deze tocht begint bij Speel en IJsboerderij de 
Drentse Koe aan de Wolddijk. Leden en niet leden 
van de buurtvereniging mogen aan deze prachtige 
fietstocht deelnemen. 
Zoals gebruikelijk voert de tocht over rustige wegen 
en (fiets) paden. 
Dit jaar gaat de tocht in westelijke richting de fraaie 
noordwesthoek van Overijsel.
We fietsen dit jaar richting Wanneperveen en Giet-
hoorn. Hierbij fietsen we door de waterrijke natuur 
met mooie rustige plekken. 
Vergeet dus niet het picknickkleed en zwembroek 
mee te nemen zodat je kunt genieten van de mooie 
waterrijke natuur.
Het einde van de fietstocht is bij de ijsboerderij. Hier 
kunnen de deelnemers een gratis consumptie nut-
tigen. 
Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.00 uur. De 
afstanden zijn 25 en 45 km. 
De kosten bedragen voor leden € 1,= en voor niet 
leden € 3,=.

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten!

Volgend nummer 
verschijnt 

16 mei
Kopij inleveren voor vrijdag 11 mei 12.00 uur

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

Buurtkamer “Buddingehof”
Zoekt u gezelligheid of voelt u zich eenzaam, kom 
dan naar de Buurtkamer.
in de Buddingehof op maandag morgen van half 10 
tot half 12.  Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vier vrede, vier vrijheid 
Vier vrede, vier vrijheid 
voel verbinding en geef
vriendelijk wat vrolijkheid

Vier vrede, vier vrijheid
verzoen je met gebrokenheid
wordt weer verliefd en leef

Vier vrede, vier vrijheid
voel verbinding en leef

© Gerdina, www.gerdina.nl

Onder genot van een kopje koffie praten wij even 
bij, daarna doen wij een kwartiertje een geheugen 
spel en daarna doen we iets actief, creatief of een 
spel. Vaak zingen wij als afsluiting nog een paar 
liederen uit de oude doos.

 7 mei Bingo, 14 mei een spel. 
Op maandag 21 mei is er geen Buurtkamer i.v.m. 
Pinksteren. 28 Mei actief met de kinderopvang en  
4 juni een creatieve ochtend dan gaan we een brie-
venstandaard maken.

Heeft u vragen bel gerust Albertje Visscher en Ina 
Mannes tel. 0522-481978.



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 6 mei
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur 
15.30 uur ds. Van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur dhr. Kand. M. van Sandijk

Kerkdiensten 10 mei Hemelvaartsdag
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. M. Dijkstra
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds. J.H. Dunnewind
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. G. Venhuizen 

Kerkdiensten 13 mei 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. H. Linde
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. Snaterse
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk
15.30 uur ds. J. Oosterbroek

 ➜ 4 mei Herdenking slachtoffers 2e wereldoorlog, 
aanvang 19.30 uur kerk Blijdenstein

 ➜ 5 mei Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 5 mei De Woldruiters, dressuurwedstrijd pony’s, 
manege Ruinerwold

 ➜ 6 mei De Woldruiters, dressuurwedstrijd paarden, 
manege Ruinerwold

 ➜ 7 mei Buurtkamer, bingo, aanvang 9.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 10 mei Fietspuzzeltocht,  start vanaf 13.00 uur 
dorpshuis De Barg’n in Berghuizen

 ➜ 10 mei Buurtvereniging Oosteinde, fietstocht voor 
leden en niet leden, start vanaf 13.00 uur 
Speelboerderij  De Drentse Koe

 ➜ 14 mei Buurtkamer, spel, aanvang 9.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 18 mei Regionale Kaartdag van 10.00 – 15.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 19 mei Beerpongtoernooi, aanvang 20.00 uur café 
de Kastelein

 ➜ 19 mei Koppeldart toernooi, aanvang 19.00 uur 
café Centraal

 ➜ 23 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜ 25 mei Mega Teenage Party, aanvang 19.30 uur 

Uitgaanscentrum De Klok
 ➜ 26 mei OBS De Wezeboom, ophalen oud papier
 ➜ 26 mei Springwedstrijd pony’s en paarden, manege 

Ruinerwold
 ➜ 26 mei Faincy Fair van 10.00 -18.00 uur  

Huize PR Derks, Dr.Larijweg 72
 ➜ 28 mei Buurtkamer, actief met de Kinderopvang, 

aanvang 9.30 uur Buddingehof
 ➜ 2 juni De Woldruiters, dressuurwedstrijd paarden, 

manege Ruinerwold
 ➜ 2 juni Rondje Tuinen van 13.30 – 17.00 uur
 ➜ 3 juni De Woldruiters, dressuurwedstrijd pony’s, 

manege Ruinerwold
 ➜ 3 juni Bergklanken in galop, aanvang 16.00 uur 

Bennink Hoeve
 ➜ 4 juni Buurtkamer, creatieve ochtend, aanvang 

9.30 uur Buddingehof
 ➜ 9 juni De Woldruiters, Bixie pony’s, manege 

Ruinerwold
 ➜ 10 juni Open Dag Kruidenbedrijf Het Blauwe Huis, 

van 10.00 – 16.00 uur Buitenhuizerweg 19 
Ruinerwold

 ➜ 13 juni De Woldklimmers, Nationale 
Buitenspeeldag

 ➜ 15 juni Regionale Kaartdag van 10.00 – 15.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 15 juni Mega Teenage Party met DJ Yung Felix, 
aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 16 juni De Woldruiters, springwedstrijd pony’s en 
paarden, manege Ruinerwold



Ruzie in de familie?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een 
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “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

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



1. Stel Uw bedrijf voor. 
Wij zijn Warenhuis Visscher: meerdere winkels 
onder 1 dak. Naast verkoop en reparatie van fietsen 
verkopen wij ook ijzerwaren, doe het zelf artikelen, 
huishoudelijke artikelen, speelgoed, wenskaarten, 
puzzelboekjes, leesboeken, beltegoed, tabak. We 
mengen elke gewenste kleur verf, maken pasfoto’s, 
uw stoomgoed kunt u bij ons inleveren en zelfs voor 
schoenreparatie kunt u bij ons terecht. Ook voor het 
afhalen of retour sturen van pakketjes die met DHL 
of GLS verzonden worden kunt u bij ons terecht. 
Kortom…van heel veel markten zijn wij thuis.

2. Hoelang bent U al werkzaam binnen dit be
drijf en hoelang bestaat het bedrijf?

Warenhuis Visscher bestaat dit jaar 25 jaar. 24 jaar 
daarvan is Reinold er al werkzaam. Charissa staat 
inmiddels 13 jaar in de winkel.

3. Hoeveel mensen werken er in Uw bedrijf? 
Op dit moment werken we met 5 personen in de 
winkel.

4. Wat is de voornaamste taak van Uw bedrijf?
Wij proberen onze klanten een zo breed mogelijk 
assortiment aan te bieden. Dit doen wij door via 
verschillende inkoopkanalen ons assortiment 
samen te stellen. Op deze manier hopen wij al onze 
klanten te kunnen bedienen. Er is ten slotte toch 
niets fijner als je boodschapjes in eigen dorp te kun-
nen doen?!

5. Wat vindt U het leukst en wat vindt U het 
minst leuk aan Uw werk?

Het leukst vinden we het om onze klanten met een 
tevreden gevoel de winkel uit te zien gaan. Net dat 
beetje extra advies en service geeft niet alleen ons 
maar ook onze klanten energie! Het minst leuke is 
het als leveranciers zich niet aan afspraken houden. 
Dit levert behoorlijk wat ergernis en tijdsverspilling 
op.

6. Heeft U een leuke anekdote?
Het gebeurd regelmatig dat mensen in de winkel 
komen maar geen idee hebben wat de naam van 

het artikel is wat ze zoeken…zo ook een keer een 
jongeman die er door zijn moeder op uitgestuurd 
was: Hij moest zo’n dingetje hebben wat op zo’n 
ding paste…en dan kon je er dat ene ding weer 
mee vastzetten..Tja…dat kan van alles zijn . Jonge-
man dus onverrichte zaken weer naar huis. Moeder 
kwam later die dag : “Ik moet zo’n dingetje hebben 
wat op zo’n ding past en dan kun je er dat andere 
ding mee vastzetten.” Volgt u het nog?  Wij dus ook 
niet… Na goed door vragen zijn we er uiteindelijk 
wel  uit gekomen ….bleek om een onderdeel te 
gaan voor de tuinslang…Zo ziet u:  het is af en toe 
best een uitdaging om erachter te komen wat onze 
klanten nodig hebben!

7. Wat is Uw hobby?
Wij staan graag samen in de keuken om uitgebreid 
te koken. Het liefst maakt Reinold dan een goed 
stuk vlees klaar op de bbq. Wandelen en skiën 
doen we ook graag. Daarnaast is Reinold ook bij 
de vrijwillige brandweer van Ruinerwold. Charissa 
is regelmatig te vinden  in het zwembad met de 
kinderen. Deze zwemmen allebei wedstrijden en als 
officieel tijdwaarnemer maakt ze zich graag nuttig 
voor de zwemclub.

8. Wat zou U graag erbij hebben in Ruinerwold?
Een uitgebreide drogist is iets wat we hier wel mis-
sen. Uitbreiding mbt nieuwbouw zal volgens ons 
voor het dorp ook goed zijn. 

9. Hoe ziet U de toekomst?
Zonnig en in goede gezondheid!

10. Aan wie geeft U de pen door? 
Aan Jasper Bal van De Toffe Peer Recreatie

11. Wilt U nog wat toevoegen? 
Heeft u al eens rondgekeken op onze vernieuwde 
website?
www.visscherruinerwold.nl Hier vind u oa onze 
actuele voorraad gebruikte fietsen en alle actuele 
openingstijden en folders. 

geeft de pen door



       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! 

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

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

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

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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 

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Feest van de geest
in verschillende kerken is tijdens de weekenden van 
Hemelvaart en Pinksteren kunst te zien. Ook Blij-
denstein doet weer mee aan dit tweejaarlijkse pro-
ject. Janneke Hogerheide-Berends en Loes van Dijk 
exposeren eerder werk, maar hebben daarnaast 
iets gemaakt rond het thema ‘Levensadem’. De kerk 
is geopend van 13:00 uur – 17:00 uur op donderdag 
10 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 12 mei, zondag 
13 mei, zaterdag 19 mei, zondag 20 mei (Pinksteren) 
en maandag 21 mei. 
Zie ook de website: www.feestvandegeest.nl

Houd u ook zo van 
fietsen?
Vind u onze omgeving ook zo mooi?
Dat komt dan heel mooi uit!
Op Hemelvaartsdag 10 mei 2018  heeft de activitei-
ten commissie van dorpshuis De Barg’n  een mooie 
fiets en puzzeltocht  van ongeveer 25 km uitgezet.
De starttijden zijn tussen 13.00  en 14.00 uur.
Er word wel een kleine bijdrage in de kosten gevraagd
Volwassenen €  2,50
Kinderen €  1,00
Hiervoor krijgt u ook nog een consumptie!
Dus tot ziens op Hemelvaartsdag 10 mei in De Barg’n

1977 – 1992 Lid Raad van Toezicht, bestuurslid 
Melkfabriek Rogat, DOMO Beilen,
Friesland Dary Food
1978 – 1984 Secretaris van de oudercommissie 
Oosterboerschool Meppel
1988 – heden Vrijwilliger en penningmeester 
Stichting dorpshuis De Kolonie
1997 – 2001 Bestuurslid DLG NLTO
1997 – heden Voorzitter, penningmeester 
Hervormde Gemeente Ruinerwold
2001 – 2016 Open Boerderijendag Ruinerwold
2009 – heden Loon- en akkerbouwbedrijf Wesseling
2009 – heden Boerderij familie Blaauw en Theresia 
Blaauw Paardensport
2009 – heden Vrijwilliger en bestuurslid Stichting 
Museumboerderij De Karstenhoeve
2009 – heden Bestuurslid, penningmeester 
Stichting Oldtimerdag Ruinerwold

Koninklijke onder
scheidingen in 
Ruinerwold 
De heer Klaas Wouter Harm Rooze
De heer Rooze is geboren op 29 januari 1951 in de 
Wijk en woont in Ruinerwold. De heer Rooze wordt 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Rooze ontplooide de volgende activiteiten:
1968 – 1982 Bestuurslid JOVD, afdeling Meppel 
en district Noord, hoofdbestuur JOVD, Voorzitter 
commissie van Beroep JOVD
1979 – 1990 Bestuurslid, secretaris en voorzitter 
VVD-afdeling Voorburg
1996 – 2004 Voorzitter paardensportvereniging De 
Woldruiters
1998 – heden Hervormde Kerk van Ruinerwold, 
voorzitter van het college van
Kerkrentmeesters, Dagelijks Bestuur Moderamen
2003 – heden Voorzitter VVD-afdeling De Wolden
2008 – heden Lid ledenraad Univé Noord-Nederland 
(en rechtsvoorgangers)
2013 – heden Voorzitter paardensportvereniging De 
Woldruiters
2013 – heden Actief lid onderhoudscommissie 
paardensportvereniging De Woldruiters
2013 – heden Bestuurslid Menvereniging De Inspan

De heer Jan Oosterhuis
De heer Oosterhuis is geboren op 20 augustus 1948 
in Ruinerwold en woont in Ruinerwold.
De heer Oosterhuis wordt Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.
De heer Oosterhuis ontplooide de volgende 
activiteiten:
1971 – 1995 Penningmeester Buurtvereniging 
Oosterboer Meppel

Wim van Dijk verzorgt 
informatieborden
Wim van Dijk is de nieuwe contactpersoon  voor 
de informatieborden bij de invalswegen. Hij neemt 
het over van Willem Rumph die dit jarenlang heeft 
verzorgd. 
 
Zijn nummer is: 06-21603535



 
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 5 mei 

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

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

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Spaar voor het bekende boeren- 
servies van Wiebe van der Zee 
Vanaf dinsdag 3 april t/m zaterdag 2 juni  
ontvangt u bij iedere € 5,- aan  
boodschappen 1 spaarzegel.  
Bij 5 zegels is de spaarkaart vol.  

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

HUWELIJKSE VOORWAARDEN |  SAMENLEEFCONTRACT?

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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

altijd scherp!



voor een drankje en werd door voorzitter Lars Luten 
en assistent Johan Nijboer de uitslag bekend gemaakt 
van de onderlinge competitie. Het koningsschieten was 
het afgelopen seizoen op een laag pitje komen te staan 
maar desondanks dat zijn  de gemiddelden wel bere-
kend Daarna kon een ieder zich te goed doen aan een 
koud en warm buffet met lekkere salades en div. soor-
ten vlees en vis. Omstreeks  17.45 uur keerde iedereen 
voldaan huiswaarts 

De uitslagen:

Poule A
1 Johan Klok 5645 + wisselbeker
2 Johnny Ringeling  5640 
3 Alfred Vrieling 5622
4 Anne Jan Dunning   5576

Poule B
1 Luuk Nijmeijer 5482 + wisselbeker
2 Gerrit Figeland  5465
3 Ronald Lankhorst 5427

Het koningsschieten werd gewonnen door Luuk Nijme-
ijer met 13 punten. 
Op de eerste dinsdag van oktober gaat de nieuwe com-
petitie weer van start
Belangstellenden zijn van harte welkom  in zaal De Klok 

De Patrijs is weer 
uitgevlogen
Deel 2; met het mes op de keel.
Op ‘t moment dat dit stuk onder uw ogen verschijnt zijn 
we al over 1/3 van de uitzending in Al Asraque (Jordanie) 
en gaan we richting de helft wat altijd gevierd wordt met 
het doorzagen van een dikke houten balk. Een traditie 
die altijd nog in stand wordt gehouden. De balk wordt 
doorgezaagd om hiermee symbolisch de helft v/d uit-
zending weer te geven. En zijn we eenmaal op de helft, 
ja dan begint het aftellen. Maar zover is het nog lang niet 
dus niet al teveel op de zaken vooruit lopen Patrijs.
Waarmee worden de dagen dan zoal gevuld? Zoals ik in 
voorgaande editie al aangaf hebben we of heel veel te 
doen of heel weinig, hollen of stilstaan zeg maar. De mees-
te dagen wordt de “rektent” wel aangedaan om de spieren 
flink op te pompen d.m.v de vele fitnesstoestellen die daar 
aanwezig zijn. Ook diverse loopbanden, cross trainers en 
roeiapparaten maken hier overuren. Bij binnenkomst den-
dert de muziek op orkaankracht voorbij, vergezeld door 
de nog hardere stem van een instructeur die boven de 
muziek probeert uit te schreeuwen en de Franse bewakers 
die elkaar altijd schreeuwend te woord staan. Een mooie 
geitebende dus. Alles wat je hier doet moet je op een 
rustig tempo doen om de tijd te doden want hoe eerder 
je klaar bent des te eerde de vraag; wat gaan we nu doen? 
Dan maar een bezoekje aan de wasserette; de Jordanezen 
staan je vriendelijk te woord bij het inleveren, het zal wel 
ik versta je toch niet. Een dag later kun je je ingeleverde 
kloffie weer ophalen. Alles keurig gestreken, opgevouwen 
en aan kleerhangertjes in een mooie plastic zak. Die luxe 
heb ik thuis niet, dat dan weer wel. Afgelopen week een 
bezoekje gebracht aan de kapper (de lokale Lucel zeg 
maar) op het Nederlandse kampement. Ook hier maar een 
soort uitje van gemaakt, alles om de tijd te doden. Eerst 
maar ns een uitgebreid praatje gemaakt met de beste 
man. Hij is hier 3 dagen op het kamp en heeft zijn eigen 
slaapvertrek. Donderdag t/m zondag geniet hij van z’n ge-
zin en reist hij terug naar z’n woonplaats zo’n 80 kilometer 
verderop. Ze doen het meeste hier met een mesje dus ja 
een beetje ongemakkelijk zit je toch wel als een Jordanees 
je ‘t mes op de keel zet…het zal toch niet…Ach nee, tuur-
lijk niet die gedachte laat je al snel weer varen. Hij verdient 
hier immers een beste boterham.    

Aldus de zwervende Patrijs (hold hum in de gaatn).

Kringloop de Wolden 
Met de bouw van de nieuwe kringloopwinkel aan de 
Westerweiden 72 in Ruinerwold is begonnen. De Ge-
meente heeft de weg doorgetrokken zodat wij op ons 
perceel kunnen komen. 
Onze vrijwilligers kijken uit om straks in de nieuwe omge-
ving aan de slag te gaan. De werkomstandigheden worden 
veel beter, veel meer ruimte en daardoor meer armslag, 
om de ingebrachte spullen te sorteren en schoon  te ma-
ken voor de verkoop. Op dit moment komen er veel spul-
len binnen. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Soms moeten 
wij mensen teleurstellen die spullen brengen. Kleding, 
huishoudspullen, witgoed, klein gereedschap enz.  is nooit 
een probleem. Dit kan allemaal gratis bij ons gebracht 
worden.  Echter wanneer meubelen worden aangeboden 
moeten wij een pas op de plaats maken. Verkoopbare 
meubelen is geen probleem. Maar regelmatig krijgen 
wij meubelen aangeboden die vaak naar de stort gaan. 
Op zich willen wij die best bij u ophalen maar dan moet 
daarvoor een kleine vergoeding worden gevraagd. Ook wij 
moeten met de auto naar de stort en voor de stort betalen 
bij de gemeente. Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt.
Op dit moment hebben onze vrijwilligers het ook druk 
met woningen die door verhuizingen of overlijden 
schoon opgeleverd moeten worden. Mocht u  een wo-
ning van u zelf of van u familie hebben die schoon moet 
worden opgeleverd bel ons dan gerust en wij maken een 
afspraak om de zaak door te nemen hoe u wenst om de 
woning te ontruimen.

SV De Losse Flodder
Het seizoen 2017 – 2018 werd afgesloten met een gezel-
lige middag bij De Jonge Geuze  te Ruinen.  Na de koffie 
c.q. thee met een Ruunder rolletje werden de leden en 
partners door de heer des huizes in groepjes verdeeld 
om een partijtje midgetgolf te spelen. Mede dankzij het 
mooie weer viel dat bij iedereen in goede aarde en kon 
er flink gelachen worden. Bij terugkomst was het tijd 



Hulp gezocht
Welke scholier wil mij 1 keer in de week 

een uurtje helpen in de tuin?

Tel: 484468

4 mei herdenking 
“vrijheid geef je door”
Het bestuur van Stichting Zomerfeest Ruinerwold nodigt 
belangstellenden uit voor het bijwonen van de 4 mei 
herdenking in Ruinerwold. De herdenking vindt plaats 
in de Hervormde kerk, Blijdenstein 3 te Ruinerwold en 
begint om 19.30 uur. Elk jaar worden de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog herdacht en met hen ook 
degenen die die vielen bij andere oorlogssituaties en 
vredesmissies waar ons land bij betrokken was. Tijdens 
de herdenking zal gesproken worden door Ds. R. Klooster-
ziel,  wethouder M.S. Pauwels-Paauw en de voorzitter van 
stichting zomerfeest Ruinerwold.
Na deze toespraken vertrekt er een stille tocht richting 
het monument op de begraafplaats waar na het mo-
ment van stilte bloemen worden gelegd door onder 
andere de leerlingen van de basisscholen.

Onze stichting heeft veel vrijwilligers, maar u bent als 
nieuwe vrijwilliger van harte welkom. Speciaal vragen 
wij aandacht voor een paar mensen die één of twee dag-
delen in de week  meewillen op de auto om spullen weg 
of op te halen bij mensen. Mocht u daarvoor informatie 
of wilt u daarvoor aanmelden vraag dan naar de heer G. 
Brink of Joh. de Kleine   telefoon 0522-475024

Voorjaarsconcert 
Sempre Sereno
Op zaterdag 14 april werd de sporthal in Ruinerwold 
even omgetoverd tot concertzaal voor het jaarlijkse 
voorjaarsconcert van muziekvereniging Sempre Sereno. 
Vele vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de zaal er 
piekfijn uitzag. De avond werd geopend door ladyspea-
ker Margriet Donker die het publiek op enthousiaste 
wijze door de avond leidde. Een speciaal woord van 
welkom werd gericht aan burgemeester Roger de Groot 
en aan muziekvereniging Crescendo Ruinen. De fanfare-
orkesten van beide verenigingen werken sinds korte 
tijd samen zodat er weer met een volwaardig orkest 
op een leuk niveau muziek kan worden gemaakt. De 
fanfare-orkesten stonden onder leiding van dirigenten 
Henrite Rusch van Sempre Sereno en Leo Harmsen van 
Crescendo Ruinen. De malletband stond onder leiding 
van Herman Fokkema. De avond werd afgetrapt door de 
malletband die voor een klassieke opening zorgden met 
het werk Also sprach Zarathustra. De fanfare vervolgde 
de avond met een groot concertwerk Dogon. De rest van 
de avond speelden de malletband en de fanfare afwis-
selend aansprekende stukken, van pop- tot filmmuziek. 
Speciale aandacht was er deze avond voor de solisten 
Judith Kreuze op bugel en Daniëlle de Graaf op altsax bij 
het opleidingsorkest. Het opleidingsorkest liet zien dat 

muziek ook bij de jeugd leeft en dirigente Henrite Rusch 
liet op enthousiaste wijze zien dat alle kinderen mee 
kunnen doen, zelfs als ze nog maar drie weken op les 
zitten. Burgemeester de Groot werd vlak voor de pauze 
naar voren gevraagd om twee jubilarissen te huldigen. 
Lucas Oostra, tevens trouw bestuurslid bij Sempre 
Sereno werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. 
Alie van ’t Ende werd ook in het zonnetje gezet. Zij is al 
50 jaar muzikant. Alie zet zich al jaren in voor Sempre 
Sereno. Naast dat zij in het verleden zeer gewaardeerd 
bestuurslid en voorzitter was heeft zij zich vooral hard 
gemaakt voor de jeugdopleiding binnen Sempre Sereno.  
Beiden kregen een speldje van burgemeester de Groot, 
van harte gefeliciteerd! Sempre Sereno kijkt terug op 
een geslaagde avond.



en binnen 15 minuten stond er een tussenstand van 2-7 
op de borden. Kios ging door en speelde Akc aardig van 
de mat tot 4-11 met nog 10 minuten te gaan. Op een of 
andere manier nam Kios gas terug en ging mee in het 
tempo van Akc. Iets wat je nooit moet doen, want je 
komt dan slecht weer in je eigen spel. 6 doelpunten van 
de thuisploeg zorgden ervoor dat er een ruststand van 
10-11 op het scorebord stond. Oei.
Energie moest er weer in het spel gelegd worden, want 
een tweede walk-over zal wel niet lukken, maar wel om 
mee te blijven gaan met de thuisploeg. De tweede helft 
was moeizaam. Schoten vielen minder goed en voor 
de verdedigende rebounds werden aan beide kanten 
gewonnen. Het werd een gelijk opgaande strijd. 11-12, 
13-13, 14-13 en 14-16. Het was stuivertje wisselen. Het 
spel ging hier wel wat onder lijden, maar de spanning 
maakte alles goed. Patrick Roelevink werd aanvallend 
gebracht voor Martijn Ziel, maar moest in de verdediging 
zijn plek weer afstaan. Op 16-17 dacht Kios met de 16-18 
wat adem te hebben gecreëerd, maar direct kreeg het de 
17-18 tegen. Op de 17-19 van Jurgen Lucas dacht weder-
om hetzelfde, maar kreeg de 18-19 om de oren met nog 
iets meer dan een minuut te gaan. Het lukte Kios om 2 
aanvallende rebounds te pakken, hiermee tijd te winnen 
en de wedstrijd uit te spelen. Een bevrijdend eindsignaal 
zorgde voor grote euforie bij de Eismann/Ensing equipe. 
Ow ja, Martijn Ziel kreeg nog een gele kaart ergens in de 
wedstrijd voor commentaar :) 
Scores: Janita Zantinge, Jurgen Lucas en Luco Zantinge 
allen 4x, Daniek vd Wal 3x, Janneke de Lange 2x, Rogier 
Nijdam en Marlissa Noord beide 1x 
 

Kios walst over Refleks 
heen
Onder zonnige omstandigheden moest de ploeg van Rob 
Verra aantreden tegen Refleks uit Rijswijk. Punten hou-
den in Ruinerwold en dan kijken wat concurrent Synergo 
heeft gedaan was het devies. 
Kios begon furieus aan de wedstrijd met goals van Janita 
Zantinge en Ernst Kuik. De Eismann/Ensing equipe 
speelde met een hoog tempo waar de gasten het meer 
in een versnelling lager zochten. Dan is belangrijk dat 
je hier niet in mee gaat. Met 2-1, 4-2 en 6-3 bleven de 
gasten nog bij, maar toen ging het gas er op. Een run van 
8 om 1 goals zorgden voor een ruststand van 14-4. 
In de tweede helft hetzelfde beeld. Kios was gretig en 
fysiek goed, de gasten hadden min of meer de handdoek 
al in de ring gegooid. Weer een run van 7 om 1 goals 
maakten het definitief (21-5) dat er niets te halen viel in 
Ruinerwold voor Refleks. Patrick Roelevink kwam nog 
binnen de lijnen voor Martijn Ziel en pakte zijn doel-
punten mee. Waar de gasten er nog 5 aardige treffers 
in gooiden, ramde Kios er nog 8 bovenop het aantal en 
scheidsrechter Bert Blauw floot af bij 28-10. 
Een goede overwinning en doordat Synergo punten laat 
liggen bij Apeldoorn kan Kios in de volgende wedstrijd 

Nieuwe sponsor KIOS 4
Korfbalvereniging KIOS uit Ruinerwold heeft een nieuwe 
sponsor voor het 4e seniorenteam gevonden. Dit in de 
vorm van verbouwbedrijf Westenbrink uit Ruinerwold. 
Westenbrink heeft ervoor gezorgd dat het 4e team voor-
zien is van nieuwe shirts, trainingspakken en sporttas-
sen.

Verbouwbedrijf Westenbrink, gevestigd aan Dijkhuizen 
in Ruinerwold, is gespecialiseerd in verbouwingen, reno-
vaties, badkamer- en toiletverbouwingen en allerlei an-
dere zaken met betrekking tot het renoveren en verbou-
wen van uw woning. Sinds 2014 zorgt Westenbrink er als 
eenmanszaak voor dat door korte lijnen snel en effectief 
gehandeld wordt, zodat de klant nooit voor verrassingen 
komt te staan. Veelal werkt Robert Westenbrink in een 
straal van 25km om Ruinerwold, maar ook daarbuiten 
zorgt hij voor tevreden klanten en mooie resultaten.
Robert Westenbrink, zelf fanatiek speler van KIOS, was 
direct enthousiast over het verzorgen van de nieuwe te-
nues van het 4e team. Voor de thuiswedstrijd van KIOS 4 
kregen de spelers de nieuwe tenues uitgereikt. Uiteraard 
is ook Robert zelf in het zonnetje gezet. Onder toeziend 
oog van zijn vrouw en kinderen werd op een zonover-
goten veld de eerste wedstrijd gespeeld in het nieuwe 
tenue van Verbouwbedrijf Westenbrink.
R. Westenbrink: 06-23823910 / verbouwbedrijfwesten-
brink@gmail.com
 

AKC  KIOS
Het waren lekkere weersomstandigheden in Almelo voor 
de kraker AKC - Kios. Akc staat 3e met vier punten ach-
terstand op koploper Kios. Bij winst voor de Spekbraan-
ders haken de rood/witten uit Almelo af voor het kam-
pioenschap. Jurgen Lucas begon in de basis op de plek 
van Ernst Kuik. Hij heeft een blessure opgelopen met de 
training. Het gaat gelukkig wel weer de goede kant op. 
De ploeg van Rob Verra begon gebrand aan de wedstrijd. 
Dynamisch spel en vele 2e kansen werden gecreëerd. 
Verdedigend had Kios grip op Akc. Na de openingsgoal 
van Kios pareerde Akc nog (1-1), maar toen gaf Kios gas 

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 



zijn kampioenschap binnen halen. Dat is 13 mei in Apel-
doorn. We zullen het wel zien. 
Scores: Rogier Nijdam 6x, Ernst Kuik 5x, Daniek vd Wal 
en Janneke de Lange beide 4x, Janita Zantinge 3x, Pa-
trick Roelevink en Luco Zantinge beide 2x, Martijn Ziel en 
Marlissa Noord beide 1x 

Prewest steekt 
Vitesse’63 Old Stars in 
het nieuw
De walking footballers van Vitesse’63 hebben van Pre-
west nieuwe tenues en trainingspakken gekregen. 
Vitesse’63 en spelers zijn erg blij met deze actie. 
Prewest is uw specialist op het gebied van telecom, 
beveiliging en automatisering en gevestigd in Rogat en 
Utrecht! Zij zorgen ervoor dat u voordelig en in hoge 
kwaliteit kunt bellen, dat al uw eigendommen optimaal 
beveiligd zijn en dat u met de beste producten op een 
betrouwbaar en snel netwerk kunt werken. Zo beveiligen 
ze ook het clubgebouw van Vitesse’63.

Collectanten gezocht 
KWF
Voor Ruinerwold, Oosteinde en Berghuizen zijn wij nog  
dringend op zoek naar nieuwe collectanten die ons wil-
len helpen om de collecteweek voor het KWF weer tot 
een succes te maken.
De KWF- collecteweek wordt altijd gehouden in de eerste 
volle week van september (dit jaar van 3 t/m 8 septem-
ber).
Heeft u een klein beetje tijd over om ons te helpen?
Meld u dan alstublieft aan via www.kwf.nl of  neem (bij 
vragen) contact op met Charissa Visscher (06-10632952).

Collecte Hartstichting
Opbrengst va de collecte Hartstichting is dit jaar  
€ 1929,60. Namens de Hartstichting hartelijk dank 
voor uw gift. Ook dank ik de collectanten voor hun 
medewerking en inzet om deze collecte tot een suc-
ces te maken.
 
Jan van Calker, coördinator van de collecte.

De Vitesse’63 Old Stars trainen elke vrijdagmiddag om 
14:00 uur in Koekange. Daarnaast wordt er regelmatig 
aan toernooien meegedaan door het hele land. Eigen 
tenues en trainingspakken zijn dan onmisbaar.
Op 20 april wordt er in Koekange een walking foot-
balltoernooi georganiseerd met deelname van 16 teams 
waaronder PEC Zwolle, SC Heerenveen en FC Groningen. 
De Vitesse’63 Old Stars met Luuk Jan Boverhof van 
Prewest.

Bridgeuitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 4 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 16 april 2018.

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 75,10 %
2 J & J Scholte Albers 61,35
3 J de Boer & G Wassing 58,33
4 R v Ommen & M Velthuys 51,35
5 O Hobma & J Vedder 51,04
6 S Hempen & L Tissingh 46,88
7 H & P Bennink 46,77
8 J Inberg & H Tissingh 43,75
9 R Nijland & J Bennink 39,38
10 H Reinders & G Scheper 38,02
10 D & M Geel 38,02

Lijn B;
1 I & L vd Molen 58,44
2 H & H Hauwlo 57,29
3 M Vedder & H Toet 53,33
4 R Knippels & A Ridderman 53,23
5 E v’t Rood & E Wienen 52,50
6 M Blaauw & K Scheper 50,00
7 W Niemer & L Stolte 49,17
8 J Klomp & L Veen 47,92
9 H & R Kuik 45,83
10 J Koops & R Kleene 44,27
11 T ten Heuvel & A Kreulen 38,02



VCR Dames Kampioen!
De dames van volleybalvereniging VCR uit Ruinerwold 
zijn KAMPIOEN geworden in de 2e klasse van de nevobo 
competitie. Met nog 1 wedstrijd te gaan en 10 punten 
voorsprong op de nr. 2, is het een feit, VCR is KAMPIOEN 
en gaat volgend seizoen uitkomen in de 1e klasse.
 

Op de foto ontbreken nog Lisa Grubben en Ellemijn Wagter.
 
Van de 21 tot nu toe gespeelde wedstrijden, werd 16x met 
4-0 gewonnen en 5x met 3-1. Dit geeft wel enigszins de 
krachtsverhoudingen aan in deze competitie. De dames 
hebben elke wedstrijd gestreden voor wat ze waard waren. 
Soms was een hele sterke serve van enkele speelsters 
voldoende om de wedstrijd te winnen en een andere keer 
moest er voor elke bal gestreden worden. De dames heb-
ben als team met elkaar en voor elkaar gestreden. Hopelijk 
kan het team deze ingeslagen weg ook handhaven in de 
1e klasse. Zo hadden de dames van VCR 2 weken terug ook 
nog iets moois te vieren. Het hele team werd toen voorzien 
van nieuwe shirts en broekjes. Dit is mogelijk gemaakt 
door een 3-tal sponsoren, namelijk Acrium Veiligheid van 
Sienette van het Hof, Bouwbedrijf Kuiers van Arjan Kuiers 
en FlexPro Services van Steven Loef. Als kleine vereniging 
zijn we erg blij met deze sponsoren maar ook met trainer 
Henk Siepel, de coach en de vrijwilligers die samen dit suc-
ces behaald hebben!

VVR pakt geen 
bonuspunten tegen VKW
Afgelopen zondag mocht Ruinerwold voor het eigen pu-
bliek proberen een stunt te realiseren. De gedoodverfde ti-
telkandidaat VKW kwam op bezoek om een volgende stap 
richting de titel te zetten. Ruinerwold was gewaarschuwd, 
want een week eerder speelde VKW de nummer twee op 
de ranglijst, Dedemsvaart, helemaal zoek en boekte een 
6-0 overwinning. Ruinerwold verloor daarentegen al vijf 
wedstrijden op rij niet meer en had zeker vertrouwen in 
een goed resultaat.
Allereerst gaf Ruinerwold 2 op de vroege ochtend tegen 
Germanicus 3 in ieder geval het goede voorbeeld. Ruiner-
wold won met 2-1, waar een grotere score zeker mogelijk 

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 uur 
aanschuiven.
Deze praatgroep is er voor iedereen, die met anderen 
eens van gedachten willen wisselen, over alle mogelijke 
onderwerpen. Dit geldt voor zowel dames als heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof

was geweest. Even leek het duel te escaleren, doordat de 
linksback van Germanicus een bal met een ongekende 
snelheid van circa 15 kilometer per uur tegen het voor-
hoofd kreeg. Germanicus schreeuwde moord en brand, 
‘HOOFD HOOFD HOOFD SCHEIDS’ en de trainer liet de 
scheids zelfs weten ‘je snapt er ook helemaal niks van’. 
Dit klopte geheel en ook de rest van het sportpark snapte 
niet wat er gaande was. Na een korte ‘blessurebehande-
ling’ leek een flinke kater de meest voor de hand liggende 
conclusie en Bart Herskamp was zo vriendelijk om de arme 
jongen de rest van de ochtend (weer) dronken te spelen.
Om 14.00 uur was het vervolgens voor Ruinerwold 1 zaak 
om eveneens de drie punten thuis te houden en het begon 
dan ook voortvarend. VKW had het meeste dreiging, werd 
via Willems af en toe gevaarlijk, maar ook Ruinerwold 
kwam er enkele malen gevaarlijk door. Het had zelfs op 
voorsprong kunnen komen, want na een fout van doelman 
Mulder kreeg Telkamp de bal in de voet geschoten. Zijn 
lob trof uiteindelijk de buitenkant van de paal. Na bijna 
een half uur spelen wist VKW dan toch de openingstref-
fer te maken. Een schitterend schot van Nijland verdween 
onhoudbaar in de kruising: 0-1. Voor de rust kreeg Ruiner-
wold nog een goede kopkans, maar ook Willems was op 
zijn beurt heel dichtbij de 0-2. Zijn inzet middels een volley 
trof echter de binnenkant van de paal. 
Na de thee ging Ruinerwold op zoek naar een gelijkma-
ker, maar VKW bleef gecontroleerd en goed spelen. He-
laas kwam de 0-2 dan ook te vroeg. Een mooie pass van 
Baardink bereikte Vermeulen, die op zijn beurt de bal 
bekeken over doelman Knol heen lobte. Na de 0-2 gaf VKW 
gas en wist enkele minuten later al de wedstrijd op slot te 
gooien. De onvermoeibare Giesselbach bereikte met een 
voorzet Willems bij de eerste paal, die netjes de 0-3 binnen 
gleed. In het resterende half uur ging het tempo enigszins 
omlaag, want beide ploegen beseften dat de punten wel 
verdeeld waren. De Jong en Jesper De Wit vielen nog prima 
in, waarvan De Jong in de slotfase nog dichtbij een tref-
fer was. Na 90 minuten mocht echter een 0-3 eindstand 
worden genoteerd, wat overeen kwam met wedstrijdver-
houdingen. 
In vergelijking met de uitwedstrijd in Westerbork speelde 
Ruinerwold zondag een wedstrijd waarin het aanzienlijk 
meer grip had op VKW dan in het eerste treffen, wat de 
groei en vorm van de ploeg van Spijkerman goed weer-
geeft. Aankomende zondag wacht het uitduel met Val-
thermond, dat aan een sterke reeks bezig is. Ruinerwold 
wist eerder dit seizoen een goede serie wedstrijden van de 
destijdse koploper abrupt te onderbreken en is gebrand dit 
zondag te herhalen. Zeker een affiche om te bezoeken en 
de bus brengt u met plezier naar Valthermond. Tot dan.


