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Boerendrokte bij De Karstenhoeve 
16 juni 2018 (Thema: gedonder in de 
glazen)
Beleef het mee! Het wel en wee van de familie Kar-
sten.
Zaterdag 16 juni van 11.00 uur tot 16.00 uur wordt 
alles en iedereen weer “van stal “gehaald voor 
de Boerendrokte. Deze dag is iedereen in rep en 
roer: de veldwachter staat opeens voor de deur. 
Een knecht (uit Ruinen) zou ruzie hebben gehad 
met een jongeman uit het dorp. Het gerucht wil 
dat het om een jongedame ging en dat hij met het 
mes een snee over de wang van de andere jongen 
heeft gemaakt. De knecht wordt aan een verhoor 
onderworpen. Iedereen is van slag. En dan heeft de 
veldwachter ook nog een appeltje te schillen met 
boer Karsten. Na een eerdere waarschuwing blijkt 
na controle weer de coloradokever op de aardap-
pelen te zijn gevonden en dat komt hem nu op een 
fikse boete te staan. De reactie van vrouw Karsten 
laat zich raden…. en dan heb je echt het gedonder 
in de glazen!
Boer Karsten heeft nog meer kopzorgen. De ge-
meente wil een stuk land kopen voor de aanleg van 
een weg. De boer is van mening dat raadslid Derks 
daar beter gesitueerde grond voor heeft, vriendjes-
politiek vindt hij en wil niet meewerken. De burge-
meester ( Roger de Groot! ) komt hoogstpersoonlijk 
langs om de zaak toe te lichten en om boer Karsten 
tot bedaren te brengen en te bewegen toch grond te 
verkopen. 
En omdat er ook nog een TBC patiënt in het TBC 
huisje in de tuin verblijft, komt de dokter met zijn 
pronte assistente nog langs om bij alle aanwezigen 
een krasje te zetten!
Naast bovengenoemde perikelen gaat het dagelijk-
se boerenleven anno 1920 ook gewoon door.

Volgend nummer 
verschijnt 

13 juni
Kopij inleveren voor vrijdag 8 juni 12.00 uur

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

Tassen vullen in 
Bibliotheek Ruinerwold
Bibliotheek Ruinerwold heeft weer een heleboel 
boeken afgeschreven om ruimte te maken voor 
nieuwe exemplaren. Daarom worden tijdens de 
hele maand juni afgeschreven boeken verkocht. 
Wilt u nog boeken aanschaffen voor uw vakantie? 
Dan is dit uw kans! Tijdens de gehele maand juni 
kunt u een tas met boeken en/of dvd’s vullen voor 
maar €5,- 
U kunt voor de boekenverkoop terecht tijdens de 
openingsuren van Bibliotheek Ruinerwold.

GEVONDEN
Een sportjack met capuchon op het Boerpad te 
Ruinerwold.
Bel ons op 0522 481655

Nieuwsgierig hoe dit allemaal afloopt? Kom dan 
zaterdag 16 juni naar Boerendrokte bij De Karsten-
hoeve. 
Info: Telefoon 0522-481447, info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21 Ruinerwold.



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 3 juni 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. A. Palland
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P. de Haan
15.30 uur ds. L. Beuving
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 10 juni 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds.
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
16.30 uur ds. D. de Jong

 ➜ 2 juni De Woldruiters, dressuurwedstrijd 
paarden, manege Ruinerwold

 ➜ 2 juni Rondje Tuinen van 13.30 – 17.00 uur, 
start zie www.tuinkringruinerwold.nl

 ➜ 2 juni Museumfietstocht, start tussen  
13.00 – 14.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 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

 ➜ 15 juni Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

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

 ➜ 16 juni Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 16 juni OBS De Wezeboom, ophalen oud papier 
en textiel

 ➜ 21 juni Harm en Roelof, aanvang 20.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 22-24 juni Buurtfeest Oosteinde
 ➜ 24 juni Food Truck Festival van 16.00 - 22.00 uur 

café de Kastelein
 ➜ 25 juni MTB Streetrace Ruinerwold van  

18.00 – 21.00 uur
 ➜ 29 juni Samen Gezellig Eten, aanvang 17.15 uur 

Buddingehof
 ➜ 29 juni Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 

café de Kastelein
 ➜ 1 juli Lummeldagen van 13.00 – 19.00 uur 

Boerpad
 ➜ 6 juli Mega Teenage Party, aanvang 19.30 uur 

Uitgaanscentrum De Klok
 ➜ 13 juli De Woldruiters, Concours springen 

pony’s BB t/m ZZ, manege Ruinerwold
 ➜ 13 juli Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 

café de Kastelein
 ➜ 14 juli De Woldruiters, Concours springen 

paarden BB t/m ZZ , manege Ruinerwold
 ➜ 14 juli Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 14 juli Beach Volleybal en Beach Tennis , 

aanvang 10.00 uur Tennisclub ‘t Wold



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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.
Jasper Bal van De Toffe Peer Recreatie, gelegen 
aan de prachtige Dokter Larijweg. Wij hebben een 
groepsaccommodatie voor 25 personen, 5 vakantie-
woningen, camping en een carvanstalling.

2. Hoelang bent u al werkzaam binnen dit be-
drijf en hoelang bestaat het bedrijf.

Ik ben er al werkzaam sinds mijn ouders het bedrijf 
kochten meer dan 10 jaar geleden. Maar dan moet je 
vooral denken aan het klussen en mijn ouders helpen 
naast mijn studie. Sinds het begin van 2018 zitten 
mijn vriendin Frederieke en ik officieel in de VOF.

3. Hoeveel mensen werken er in uw bedrijf.
4 personen, niet allemaal op fulltime basis. Frede-
rieke en ik hebben er beide op dit moment nog een 
part-time baan naast. Frederieke in Havelte en ik bij 
Autobedrijf Mos in Ruinerwold. Wellicht dat dit in de 
toekomst nog gaat veranderen maar op dit moment 
redden wij ons prima met ons 4’en.

4. Wat is de voornaamste taak van uw bedrijf.
Ik ben verantwoordelijk voor alle boekingen, alle 
boekingssites bijhouden waar wij op staan, finan-
cieel en daarnaast werk ik natuurlijk mee met de 
dagelijkse dingen. Dan moet je denken aan het 
terrein onderhouden, schoonmaken en natuurlijk 
gasten ontvangen.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u het 
minst leuk aan uw werk.

Het leukste is het werken met mensen, als de gast 
hier aankomt kijken ze al een tijdje uit naar hun va-
kantie! Het is onze taak om de gasten hierin zo goed 
mogelijk te faciliteren.
Het minste leuke is het voor je gevoel moeilijk een 
dagje vrij voor zelf te kunnen nemen. Het staat toch 
vaak in het teken van De Toffe Peer.

6. Heeft u een leuke anekdote.
Een mevrouw die belt en vraagt of wij een plekje 
hebben voor een kar en paard. Het blijkt dat me-
neer en mevrouw graag op vakantie gaan met de 
kar in plaats van de caravan. Ze hadden zelf de om-
heining mee voor het paard en hadden alleen een 
stukje weiland nodig.

7. Wat is uw hobby.
Reizen! Verschillende malen in Rusland, Azerbaijan 
en de Verenigde Staten een rondreis gemaakt. Daar 
is nu minder tijd voor maar je weet het maar nooit 
in de toekomst.

8. Wat zou u graag erbij hebben in Ruinerwold.
Weinig, ik hoop alleen dat de huidige voorzieningen 
blijven zoals ze zijn en er vooral geen achteruitgang 
plaatsvind! 

9. Hoe ziet u de toekomst.
Zonnig en met veel gasten bij De Toffe Peer

10. Aan wie geeft u de pen door?
Frank Wijers, van Autobedrijf Mos.

geeft de pen door

Peuters maandelijks op 
bezoek bij ’t Vonder
De peuters van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal 
Doomijn Dijkhuizen gaan maandelijks op bezoek bij 
de bewoners van ‘t Vonder.
Met de hulp van enthousiaste vrijwilliger Femmie 
Hof, doen zij daar allerlei leuke activiteiten. Zo zin-
gen ze samen liedjes van vroeger en nu, soms met 
muziek instrumenten erbij. Er wordt overgegooid 
met gebreide ballen. Als de hoepels tevoorschijn 
komen kruipen de kinderen erdoorheen terwijl de 
‘opa’s en oma’s’ deze vasthouden. Sommige peuters 
ontmoeten daar hun eigen opa, oma, of overgroot 
opa of oma.
Ook met feestdagen is er een mooie samenwerking; 
Met Sint -Maarten is het tijd voor lampion lopen en 
met Pasen zijn er eieren gezocht en uitgedeeld.
Dit half uurtje is genieten voor zowel de bewoners 
als voor de kinderen. We 
willen  ’t Vonder en in het 
bijzonder Femmie dan 
ook graag extra in het 
zonnetje zetten, bedankt 
voor deze mooie maan-
delijkse uitjes!



       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



Uitstapje Zonnebloem-
gasten de Wolden
Dinsdag 15 mei was het weer zover, een reisje voor 
de gasten van de Zonnebloem afdeling de Wolden.
Twee busjes en twee personenauto’s vervoerden de 
gasten richting Dalfsen, waar iedereen om 14.00 uur 
present was bij “’t Beltenspan”.
Nadat bijna elke gast de aanwezige puppy’s bewon-
derd had vertrok de paardenkar voor een mooie 
rondrit.  Via prachtige, landelijke weggetjes in het 
Sallandse landschap werd na ongeveer een uur de 
halteplaats bij de boer, annex vleesverkoper be-
reikt. Op deze boerderij heeft men Japanse koeien, 
welke voor de slacht worden opgefokt. Het vlees 
daarvan wordt via internet verkocht. 
Onder een afdak was een terras aangelegd, waar de 
gasten een kopje thee of koffie met eigen gebakken 
appeltaart kregen aangeboden. Verzadigd en ver-
kwikt kon de tocht worden voortgezet via zandpaden 
in en door de bossen. Het weer werkte mee, een 
heerlijk zonnetje deed allen zeer genieten. Om 16.30 
werd het vertrekpunt bereikt en werd er nog een 
groepsfoto met de paarden gemaakt. Daarna vertrok 
iedereen voldaan naar huis. Gasten en begeleiders 
kunnen terugzien op een gezellige en leuke middag. 

Zorg rond De Wolden
“Treant moet verloskunde en 
kindergeneeskunde behouden in 
Hoogeveen”, vindt college De Wolden
Treant Zorggroep kiest voor Scheper Ziekenhuis in 
Emmen als centrale locatie voor klinische verlos-
kunde en kindergeneeskunde. Het besluit heeft grote 
gevolgen voor ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. 
Wethouder Jan van ’t Zand: ‘Voor inwoners van onze 
gemeente De Wolden betekent dit besluit een ver-
dere verschraling van het zorgaanbod en juist op het 
gebied van verloskunde mag dat niet gebeuren. Een 
aantal jaren geleden is de verloskunde immers al uit 
Meppel vertrokken. Voor verloskundige hulp in het 
ziekenhuis geldt straks een reistijd van minimaal een 
half uur en dat kan echt niet.’ 
De Wolden gaat samen optrekken met de gemeente 
Hoogeveen, inwoners en andere organisaties om te 
proberen Treant op andere gedachten te brengen. Wet-
houder Jan van ’t Zand: ‘We staan voor de veiligheid 
van onze inwoners en daar hoort bereikbare zorg bij. 
Daarom zullen we ons tot het uiterste inspannen om te 
zorgen dat Bethesda een volwaardig ziekenhuis blijft.’

Dorpencompetitie  is 
weer voorbij 
BC Ruinerwold
Het badmintonnen gaat nog even door maar de 
dorpencompetitie is weer afgerond. Het eerste 
team speelde dit seizoen voor het eerst in de C 
poule en daarin zijn we 5e geworden en het tweede 
team speelde voor het eerst in de D poule en zijn 6e 
geworden. Er is dus ruimte voor verbetering maar 
we doen weer aardig mee. We hebben weer veel 
plezier gehad en dat staat voorop.
De jaarlijkse vergadering hebben we ook weer 
achter de rug. Er is een wisseling van secretaris ge-
weest. Sandra van Esveld gaat het bestuur verlaten 
en maakt plaats voor Ronald Hofman. Meer hier-
over valt binnenkort te lezen op de website. www.
badmintonclubruinerwold.jouwweb.nl   Zoals ieder 
jaar speelden we ook nu na afloop ons clubtoer-
nooitje. De prijsjes werden gesponsord door Opoe’s 
Erfenis, hiervoor onze hartelijke dank.

De prijswinnaars van het onderlinge toernooi.  
V.l.n.r. Sandra, Josee, Rolf en Rob.

Voor wie onze club nog niet kent en het leuk lijkt om 
eens te komen kijken of mee te spelen, we bad-
mintonnen iedere woensdagavond van 20.15 uur 
tot 22.30 uur in de Buddingehof. We verwelkomen 
graag nieuwe leden.  
Voor vragen: bcruinerwold@live.nl

Wie weet, tot ziens!  
Groeten bc Ruinerwold



 

 

 

 
Het hele jaar een mooie huid 

 

**  NIEUW  ** 
ELEKTRISCH ONTHAREN 

Definitieve ontharingsmethode voor storende 
haartjes, geschikt voor alle haarkleuren 

 

• Gezichtsbehandelingen 
• Specialisaties: Acnebehandeling en Elektrisch ontharen 

(mogelijk vergoed door uw verzekering) 
• Diverse service behandelingen: 

epileren, wimpers en wenkbrauwen verven, 
harsen en manicure 

• Schoonheidsspecialiste met ruim 10 jaar 
praktijkervaring 
 

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies 
 

   Fleur van Norden 
   Dijkhuizen 8b, Ruinerwold 
   06 14 30 50 56 
   www.huid365.nl 
   huid365@gmail.com 

Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Zomerklaverjassen

Vrijdag 15 juni
Vrijdag 29 juni
Vrijdag 13 juli
Vrijdag 27 juli
Vrijdag 10 aug
Vrijdag 24 aug

aanvang: 20:00

Zin om mee te doen?



augustus. Als je de smaak te pakken hebt gekregen 
kun je daarna ook ‘gewoon’ lid worden. 
De Dijkhuizenrun wordt dit jaar voor de 30ste maal 
georganiseerd en vindt plaats op zaterdag 1 sep-
tember. Het wordt vast een bijzondere editie!
Je kunt natuurlijk ook met deze training meedoen 
als je in de zomer je conditie op peil wilt houden of 
verbeteren. Iedereen is van harte welkom, ook als je 
een langzame loper bent en nog geen grote afstand 
kunt afleggen.
De kosten zijn €15, inclusief startnummer voor de 
Dijkhuizenrun. Dit bedrag kun je overmaken op de 
rekening van LGR’88: NL18 RABO 0371 802 768. Je 
kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar 
info@lgr88.nl met vermelding van je naam, geboor-
tedatum en telefoonnummer.
Meer informatie is te vinden op www.lgr88.nl

Zomertraining voor 
jonge hardlopers
Voor het vijfde jaar organiseert loopgroep Ruiner-
wold (LGR’88) een zomertraining voor jonge hardlo-
pers. Wil je kennismaken met de hardloopsport? Of 
je conditie op peil houden tijdens de zomerstop van 
de voetbal of de korfbal? Of wil je je goed voorberei-
den voor de Dijkhuizenrun op zaterdag 1 septem-
ber? Welke reden je ook hebt, dit is een mooie gele-
genheid voor hardlopers van 8 tot en met 13 jaar.
De training wordt gehouden op woensdagavonden 
van 18.00 tot 18.45 uur, op het korfbalveld.
Drie van de dertien trainingen vinden plaats in het 
natuurgebied van Havelte, steeds op de eerste 
woensdag van de maand. We gaan daar met de 
discobus naar toe.
We beginnen op woensdag 13 juni en de laatste 
training is op woensdag 5 september.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar 
info@lgr88.nl onder vermelding van naam, geboor-
tedatum en telefoonnummer. Het kost €10. Dat kun 
je meenemen op de eerste training.

Dijkhuizenruntraining 
2018
Ook dit jaar organiseert loopgroep Ruinerwold 
(LGR’88) in de zomer de mogelijkheid om je voor te 
bereiden op de 5 of 10 kilometer van de Dijkhuizenrun. 
Wat houdt het in? Op 12 woensdagavonden train je 
onder deskundige leiding met nieuwe en ervaren le-
den van de loopgroep. We starten om 19.00 uur op 
het plein voor het oude gemeentehuis bij de roton-
de. Inlopen doe je met alle LGRers. Daarna krijg je 
opdrachten op je eigen niveau. Eerst een uur, later 
misschien een half uur langer. Dit begint woensdag 
13 juni en gaat door tot de laatste woensdag van 

Play on/Play in; 
speel mee met de 
Bergklanken
Door de jaren heen zijn heel wat mensen lid ge-
weest van een muziekvereniging. Het was een on-
derdeel van alle dingen die je zoal deed: naast een 
sport, ook op “de muziek”. Misschien heb jij ook wel 
bij een muziekvereniging gezeten.
Wanneer je je afvraagt: “Goh, zou ik het nog kun-
nen en hoe zou het nu bij de muziek zijn?” Grijp je 
kans. Doe mee met onze Play on/Play in. Muziekver-
eniging de Bergklanken biedt de mogelijkheid om 
nog eens te oefenen en mee te spelen in een groot 
orkest, met een grote dirigent.
Heb jij nog nooit bij een korps gespeeld, maar ben 
je er wel heel nieuwsgierig naar? Ook dan ben je van 
harte welkom. 
Op donderdag 5 en 12 juli (19.30 – 21.30 uur) geeft 
de Bergklanken workshops met aansluitend op 19 
juli een concert waar de ingestudeerde stukken 
uitgevoerd worden. De workshops vinden plaats in 
dorpshuis De Barg’n in Berghuizen.
Meld je aan!
Wanneer je zelf geen instrument hebt, zorgen wij 
daarvoor.
Deelname is gratis en iedereen van 10 jaar en ouder 
is van harte welkom.
Voor meer info en opgave ( uiterlijk 15 juni) kun je 
terecht bij secretaris@debergklanken.nl Telefoon-
nummer: 06-13610857



 

Bergklanken in galop  
Kom zondagmiddag 3 juni allemaal in 
draf naar De Bennink Hoeve in 
Ruinerwold. Alle jeugdleden en 
leerlingen van De Bergklanken nodigen u uit voor 
hun jaarlijkse (jeugd)uitvoering.  

 Datum/tijd: 3 juni 2018 om 16.00 uur 

 Inloop: vanaf 15.45 uur met koffie, thee, 
limonade 

 Plaats: De Bennink Hoeve,  
Dijkhuizen 88a Ruinerwold 

 Toegang:  gratis! 

U bent van harte welkom! 

Na afloop kunt u een broodje hamburger en 
drinken kopen. De opbrengst wordt besteed aan 
lesmateriaal en instrumenten voor onze 
schoolprojecten. 

FOOD    DRINKS    MUSIC

CAFÉ DE KASTELEIN
RUINERWOLD

FOOD
TRUCK

VOOR INFO: 0522 48 19 79 WWW.DEKASTELEIN.NL

16:00
-

22:00
GRATIS

ENTREE

24 JUNI 2018
zondag

@foodtruckfestivalruinerwold

                        

12.30 tot 17.00 



tegenstander voor de ploeg van Jordy Wessel, maar 
niets is onmogelijk. In de vorige ronde werd er ook 
al gewonnen van een derde klasser. 
 
De start van de wedstrijd was voor de thuisploeg. 
Met 1-0 en 2-1 liep het snel uit naar een 4-1 voor-
sprong. KIOS 2 wist de zaak weer te herstellen naar 
4-4 en 5-5 en met 5-6 pakte het de eerste voor-
sprong. Beide ploegen deden niet veel voor elkaar 
onder en de scores liepen gelijk op. Via 6-6, 8-7 
gingen beide ploegen met 10-10 de rust in. 
 
In de tweede helft hetzelfde beeld. De opening was 
weer voor de thuisploeg en sprintte naar een 13-10 
voorsprong. Wederom moest de ploeg van Jordy 
Wessel in de achtervolging en wederom deed het dit 
met succes. Via 14-12 en 15-13 kwam het op 16-16 
weer op gelijke hoogte. En de trein denderde wat 
door naar 16-18. Echter, liet WSS 1 het niet verder 
komen en haakte met 17-18 aan. Op 19-19 kwamen 
beide ploegen voor het laatst op gelijke hoogte. KIOS 
2 was bij machte om de 19-20 en 19-21 te maken. Met 
de 19-22 en nog maar een paar minuten te spelen, 
gaf het de genadeslag. In de laatste minuut scoorde 
WSS 1 nog de 20-22, maar verder kwam het niet. 
 
De finale voor KIOS 2 is een feit. Een zeer knappe 
prestatie! KIOS 2 staat op de rand van een super sei-
zoen. Na het kampioenschap in de zaal, kan het 27 
mei kampioen worden op het veld in de thuiswed-
strijd tegen Apollo 2 (aanvang 13.00 uur). En dan 
nu ook de finale van de AP-buitenbeker. Deze finale 
is woensdagavond 13 juni te Nieuwehorne. Hierin 
moet KIOS 2 het opnemen in een vierkamp tegen 
Drachten 4, Flamingo’s 1 en DWA Agro 1.

Historisch 
Kampioenschap KIOS 1
Zondag 13 mei is het eerste team van Korfbalvereni-
ging KIOS uit Ruinerwold door een zwaar bevochten 
18-19 overwinning in en tegen Apeldoorn kampioen 
geworden in de 1e klasse A. Door deze winstpartij 
weet de ploeg van trainer/coach Rob Verra zich met 
nog twee wedstrijden te gaan al zeker van de titel en 
de daarbij behorende promotie naar de overgangs-
klasse, het 3e niveau van Nederland. Op dit niveau 
heeft KIOS in de zaalcompetitie een drietal jaar 
gespeeld, maar dit wordt voor het eerst op het veld 
dat op zo’n hoog niveau gespeeld wordt.

De wedstrijd in Apeldoorn van Eismann/Ensing 
equipe was niet de beste van het seizoen. Dit werd 
deels door de tegenstander afgedwongen, waar 
net als bij KIOS de spanning op stond. Deze ploeg 
had immers ook nog een minieme kans op de titel 
en had na de zaalcompetitie nog geen wedstrijd 
verloren. De wedstrijd ging dan ook op en neer en 
nimmer was het verschil meer dan twee doelpun-
ten. Dat er spanning was bleek wel uit de gemiste 
strafworpen aan beide zijden. Uiteindelijk was 
Rogier Nijdam de matchwinnaar met zijn 7e doel-
punt. In de laatste minuut bracht hij met 18-19 de 
eindstand op het scorebord. Daarna kreeg Apel-
doorn nog wel de kans op de gelijkmaker. Dit ging 
echter te gehaast en leverde niet echt meer gevaar 
op. Na het laatste fluitsignaal was er de ontlading 
van het behaalde kampioenschap. De selectie heeft 
dit daarna uitbundig gevierd in de Ruinerwoldse 
horeca. Op zondag 27 mei zal dit nog eens overge-
daan worden bij KIOS zelf, hopelijk dan ook met de 
titel voor KIOS 2. 
 

KIOS 2 naar de 
bekerfinale
Dinsdagavond moest KIOS 2 het in de halve finale 
van AP-buitenbeker, in Oude Pekela, opnemen 
tegen WSS 1. Het vlaggenschip uit Oude Pekela 
speelt op het veld in de derde klasse. Een geduchte 

Tel mij de jaren 
Tel mij de jaren van zijn
de zinnen in mijn levensboek
vol denken, doen, delen van pijn

Tel mij de jaren van zijn
verwondert om het klein
genieten van een honingkoek

Tel mij de jaren van zijn
de zinnen in mijn levensboek
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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 



Harm en Roelof oet Slien 
bij De Karstenhoeve
Donderdag 21 juni treden Harm en Roelof op bij 
museumboerderij De Karstenhoeve  met hun 
nieuwe programma : Kun moar zo ies wezen !

Aanvang 20.00 uur
Deel open om 19.30 uur
Entree € 13.50 per persoon
Kaarten zijn te bestellen : telefonisch 0522-481447 
of via de mail : info@karstenhoeve.nl

Bedankt
Namens de collectanten en mede organisatoren 
van het Longfonds, wil ik u bedanken voor uw finan-
ciële bijdrage in de collectebus. Dankzij uw gift heb-
ben we een record-bedrag van €2102,93 opgehaald 
in de wijken Ruinerwold, Broekhuizen, Berghuizen, 
Weerwille en Oosteinde.
Dit jaar mag ik 9 collectanten huldigen voor 10/20 
jaar trouwe inzet. Volgend jaar is de collecteweek 
van 13-18 mei 2019. 
Ondanks de trouwe vrijwilligers, kunnen we altijd 
nieuwe collectanten gebruiken. Heeft u een paar 
uurtjes tijd over, meldt u dan aan als collectant via 
@Longfonds of 0522 244525.

Met vriendelijke groet, 
Uw coördinator, Chilaine Jonkers de Leeuw

Het Vonder weer in kleur
De bewoners van bejaardentehuis ‘Het Vonder’ 
werden op 19 mei verwend met bloemen en plan-
ten van Harm Drost uit Koekange. Het is inmiddels 
traditie geworden dat het bestuur van de tuinkring 
Ruinerwold elk jaar zorgt voor de plantjes in de 
bloembakken van het Vonder. De bewoners zijn er 
maar wat blij mee. Alle potten en manden die er te 
vinden waren werden opgevuld met kleurige een-
jarigen. Ook door direkteur John werd dit gebaar 
op prijs gesteld 
en hij zorgde 
voor een lekker 
bakkie koffie en 
maakte een paar 
mooie foto’s 
die ook op de 
website van de 
tuinkring te be-
wonderen zijn.

Wij nodigen daarom iedereen die interesse heeft 
van harte uit om op maandagavond 11 juni om 
19.30 uur te komen naar de Boerhoorn te Zuid-
wolde. 
Bent u geïnteresseerd meldt u dan aan bij Gerrie de 
Roo, tel. 0528 – 378686 of per mail gerriederoo@
welzijndewolden.nl

Thema avond 
’Dementievriendelijke 
gemeente de Wolden’
Nederland vergrijst en zo ook gemeente de Wolden. 
Eén van de meest in het oog springende gevolgen 
van een vergrijzende gemeente is de groei van 
het aantal `mensen met dementie. Eén op de vijf 
mensen krijgt dementie. De kans is dus groot dat 
iemand in uw omgeving ook hiermee te maken 
heeft. In een dementievriendelijke gemeente wer-
ken we samen om een omgeving te creëren waarin 
de mensen met dementie gewoon mee kunnen 
blijven doen in de samenleving. Niet alleen voor de 
mensen met dementie, maar ook voor hun mantel-
zorgers.
Een voorbereidingsgroep, bestaande uit Welzijn De 
Wolden, Treant, ZZWD, Zorggroep Noorderboog en 
Icare willen graag met organisaties, inwoners, ver-
enigingen, ondernemers en gemeente om tafel om 
een dementievriendelijke gemeente realiseren. 




