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Afscheid Frans Verkade
Op zondag 8 juli zal evangelist Frans Verkade af-
scheid nemen als voorganger van de Kapelgemeen-
te te Ruinerwold. Om 10.00 uur is er een dienst in 
de Hervormde Kerk op Blijdenstein. Er wordt te-
ruggekeken op ruim achttien jaren trouwe dienst. 
In dankbaarheid vieren we de periode dat Frans 
werkzaam mocht zijn voor de Kapelgemeente. Hij 
vertrekt naar Amsterdam. Ds. K. de Graaf uit Kallen-
kote zal per 1 augustus de taken overnemen.

Volgend nummer 
verschijnt 

11 juli
Kopij inleveren voor vrijdag 6 juli 12.00 uur

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

De zwervende Patrijs is 
weer uitgevlogen
Deel 5, nostalgie
Zoals u in de vorige editie heeft kunnen lezen werd 
er een balk doorgezaagd in deze periode. Het 
doorzagen ging echter niet vlekkeloos aangezien op 
het moment supreme geen zaag aanwezig bleek te 
zijn. Welkom bij Defensie. Een buitenlander die op 
dat moment toevallig stond te kijken, wat die Hol-
landers nu weer gingen doen, bood uitkomst. Een 
half uur later kon het zagen dan toch nog doorgang 
vinden en bij het uiteenvallen was onze missie hier 
officieel op de helft. Tja maar dan moet je nog 6 we-
ken (op moment van schrijven nog een fractie van 
iets meer dan 3 weken). De vliegtuigen houden zich 
goed. Leuk natuurlijk voor de vliegers maar voor 
ons nog meer “nutteloze” vrije tijd. De sportschool 
dan maar weer opzoeken, ieder stofje weet je daar 
ondertussen te liggen en in de recreatiezaal, die 
eruit ziet als een ziekenhuis, ligt de gezelligheid ook 
niet voor het oprapen. Het volleybalzand zit onder 
de kattenstront (toch is men hier sportief bezig), 
dus de kamer opgezocht en de laptop aangeslin-

Verhuisbericht
Wij zijn verhuisd naar
Meerkoetlaan 26
7961 BZ Ruinerwold

Gerard en Janny Frijlink

gerd. De meeste films/ series zijn ondertussen be-
keken. Zelf ben ik nogal een aanhanger van “oude 
televisie”. Toen was geluk heel gewoon bijvoorbeeld 
met good old Gerard Cox (dat wel natuurlijk) en 
Sjoerd Pleijsier (Japie joohhh). Zodoende iedere 
dag tig afleveringen teruggekeken van deze serie 
op het kanaal der kanalen You tube. En wat dacht 
u van het Zonnetje in huis met Kraaykamp senior 
en de onvergetelijke sketches v/d Mounties (Joop 
Doderer, Piet Bambergen en Renee van Voorn). Ook 
het duo Johnny en Rijk kwamen diverse keren ten 
tonele. De kluchten van 3 in de pan (1 per avond is 
voldoende met die openslaande deuren), ook on-
vergetelijk. Dagen van eenzame opsluiting gingen 
voorbij met tot diep in de nacht een klein brandend 
pitje midden in de woestijn. S morgens met samen-
geknepen oogjes aan de ontbijttafel maarja soms 
gaat er niets boven nostalgie, past goed bij de om-
geving; ook 1 en al nostalgie (lees oude bende). 

Aldus de zwervende Patrijs (dat wel natuurlijk)



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 1 juli 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur Evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van ‘t Foort
16.30 uur ds. S de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 8 juli 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Evangelist Frans Verkade en  
ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange
9.30 uur ds. R.D. van Hornsveld
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur Blijdenstein,  
afscheid evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk
15.30 uur ds. H. de Vries

 ➜ 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

 ➜ 2 juli Buurtkamer, samen met 
kinderopvang van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 4 juli Vrijwilligersavond Oldtimerdag, 
aanvang 19.30 uur Buddingehof

 ➜ 5 juli Muziekfeest in Berghuizen, aanvang 
18.00 uur Dorpshuis De Barg’n

 ➜ 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

 ➜ 15 juli Concours, dressuur pony’s en 
paarden BB t/m ZZ + kuhr, manege 
Ruinerwold

 ➜ 15 juli Beach Korfbal Toernooi, aanvang 
13.00 uur Sportpark

 ➜ 21 juli Touwtrektoernooi, aanvang  
20.00 uur café de Kastelein

 ➜ 24 t/m 27 juli Drentse Fiets4Daagse
 ➜ 27 juli Zomerklaverjassen, aanvang  

20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 28 juli Open boerderijendag van  

10.00 – 16.00 uur start Karstenhoeve
 ➜ 28 juli Trekkerslep, aanvang 11.00 uur, 

achter boerderij fam. Huizing 
Dr.Larijweg 23

 ➜ 28 juli OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 6-7-8-augustus Ruinerwoldse Fiets3daagse, start 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 10 augustus Zomerklaverjassen, aanvang  
20.00 uur café de Kastelein

 ➜ 18 augustus Oldtimerdag
 ➜ 18 augustus Dressuurwedstrijd pony’s en 

paarden, manege Ruinerwold
 ➜ 24 augustus Zomerklaverjassen, aanvang  

20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 25 augustus OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier en textiel



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “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

06-83212071



1. Stel Uw bedrijf voor.
Mijn naam is Frank Wijers van Autobedrijf Mos. 
Ons bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het on-
derhouden en repareren van alle merken auto’s 
campers, caravans enz. Ook de in- en verkoop 
van nieuwe en gebruikte auto’s is een belangrijk 
onderdeel van het bedrijf. Daarbij hebben wij 
een 24 uurs tankstation, een wasstraat en een 
wasplaats.

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

Ik ben dit jaar 25 jaar werkzaam binnen Autobe-
drijf  Mos. In 1993 bij Jan Mos in dienst gekomen 
met als hoofdtaak magazijnmedewerker en 
daarnaast manusje van alles. Daarna door de 
jaren heen verder via de administratie naar de 
verkoop. In 1999 heb ik samen met mijn vrouw 
Maja het bedrijf van Jan overgenomen.
Leuk aardigheidje is dat Jan in 1958 in Ruiner-
wold is begonnen en dat betekend dat we dit 
jaar ons 60 jarig jubileum vieren. 

3. Hoeveel mensen werken er in Uw bedrijf.
In totaal 6 personen (waaronder Maja en ik zelf) 
Ons team bestaat uit 3 monteurs (Aaldert, Er-
win en Sjors) en 1parttime algemeen medewer-
ker voor o.a. receptie en verkoop (Jasper). 

4. Wat is de voornaamste taak van Uw be-
drijf.

Ons doel is er voor te zorgen dat de klant bij ons 
terecht kan voor alles op autogebied.
Dit alles op een transparante, flexibele en laag-
drempelige wijze.

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

Het leukste vindt ik de diversiteit van de werk-
zaamheden en het onvoorspelbare verloop van 
een dag.

Het minst leuke vind ik de strakke regelgeving 
op allerlei gebied die een enorme administra-
tieve rompslomp met zich mee neemt.

6. Heeft U een leuke anekdote.
Belt een klant voor een starthulp. Ik snap er 
niks van, de auto is pas een jaar oud dan mag 
de accu toch nog niet stuk zijn?. Nee inderdaad, 
daar heeft u helemaal gelijk in. Maar heeft u 
toevallig iets aan laten staan, de verlichting of 
zo iets.
Nee natuurlijk niet, dat heb ik wel nagekeken.
Ok, met deze info rijd ik naar zijn huis en sluit 
ik de startbooster aan. Onmiddellijk gaat de 
binnenverlichting branden. Ik zie hem kijken 
van: nee he, waarop hij me onmiddellijk weet te 
vertellen dat ze de avond ervoor bij thuiskomst 
inderdaad iets in het dashbordkastje zochten 
en daarvoor de binnenverlichting in de aan-
stand hadden gezet. Dus gelukkig de accu niet 
kapot en de klant kon na een klein stukje rond-
rijden weer gerust op pad.

7. Wat is Uw hobby.
Motor rijden, skieën, onze paarden en tennis

8. Wat zou U graag erbij hebben in Ruiner-
wold.

Een soort brink / centraal plein. Bijvoorbeeld 
als vertrekpunt voor fietstoeristen of  kleinere 
dorpsactiviteiten.

9. Hoe ziet U de toekomst.
Rooskleurig

10. Aan wie geeft U de pen door?
Ben Hauwlo 

11. Wilt U nog wat toevoegen?
Ik ben erg trots op het actieve en sportieve Rui-
nerwold

geeft de pen door



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



Geen inzameling Taxus 
snoeisel door stichting 
Taxus voor Hoop dit jaar
Tot onze teleurstelling kregen wij het bericht dat er 
geen snoeisel wordt opgehaald dit seizoen. De stich-
ting Taxus voor Hoop kreeg de certificering niet rond. 
Het snoeisel wordt gebruikt als grondstof in medi-
cijnen tegen kanker. Om de kwaliteit en efficiency 
van de productie zo hoog mogelijk te houden wil de 
farmaceutische industrie vanaf dit seizoen precies 
weten waar het snoeisel vandaan komt. Zeker op col-
lectieve inzamelpunten waar kleine hoeveelheden 
bij elkaar gebracht worden is dit niet mogelijk. Tot 
ons verdriet heeft de stichting daarom besloten geen 
inzameling te organiseren.

Wij vinden dit erg jammer! We zouden nu voor het 4e 
jaar meedoen met deze goede actie en zagen dat er 
steeds meer animo voor was. Vorig jaar zaten wij al 
snel op 13 kuub snoeiafval, maar dit jaar zijn wij dus 
geen inzamelpunt.

We hopen echt dat de certificering volgend jaar wel 
rondkomt en we ons weer kunnen gaan inzetten 
voor dit goede doel! 
 
Hoveniersbedrijf Martijn Buld
Wolddijk 66, 7961 NC  Ruinerwold
06-1278 6635, www.martijnbuld.nl

Muziekfeest in 
Berghuizen
Wil je weten hoe het voelt om op een trompet  te bla-
zen?  Lijkt het je leuk eens een saxofoon uit te probe-
ren? Wil je eens testen of jij geluid uit een trombone 
krijgt? Of zou je eens flink tekeer willen gaan op een 
drumstel? 
Kom naar dorpshuis De Barg’n op donderdag 5 juli om 
18.00 uur.
Je kunt op het muziekfeest allerlei muziekinstrumen-
ten uitproberen. Je mag aansluitend ook meedoen in 
het BBB (=beginners) orkest. Hoe leuk is dat! Kijk je 
liever gewoon zònder zelf mee te doen? Ook dat mag! 
Voor de duidelijkheid: het verplicht je tot niets. 
We nodigen iedereen (jong en oud) uit voor dit muziek-
feest, want …… : muziek maken is een feest!
De Bergklanken
Voor informatie: Emiek Kasimier  06 – 312 41 815

Wat is geluk
 De gelukkigste mens is degene die het denkt te zijn.
Geluk komt heus niet morgen, maar is er al vandaag.
Van sommige mensen denkt men dat ze gelukkig zijn, 
maar zijn het niet.
Men mag van geluk spreken als je gezond bent.
Geluk is een beslissing die je zelf neemt.
Geluk is een kostbaar gevoel wat net als eb en vloed 
komt en gaat ,en toch altijd aanwezig is.
Geluk of gelukkig kan uitgelegd worden als het tevre-
den zijn met de huidige leefomstandigheden.
Wat is geluk.......geluk is het begin niet het resultaat.
De sleutel van geluk en succes zitten binnen in je, niet 
erbuiten.
Het is zo mensen, je mag van geluk spreken als je ge-
lukkig bent, dat geluk had ik niet altijd.
 
Henk Coeling.

Uitnodiging 
 Op 14 juli word ik 90 jaar.
Dit wil ik graag met familie, vrienden en bekenden 
vieren.
 
Jullie zijn op 14 juli van 14.30 tot 17.30 van harte 
welkom in zalencentrum De Klok in Ruinerwold.
 
 Met vriendelijke groet,
 
Jentje Brand-Van den Berg
Pr. Irenelaan 4
kamer 312
7941 ES Meppel

Muziekfeest in Berghuizen  

Wil je weten hoe het voelt om op een trompet  te blazen?  Lijkt het je leuk eens een 
saxofoon uit te proberen? Wil je eens testen of jij geluid uit een trombone krijgt? Of zou je 
eens flink tekeer willen gaan op een drumstel?  

Kom naar dorpshuis De Barg’n op donderdag 5 juli om 18.00 uur. 

Je kunt op het muziekfeest allerlei muziekinstrumenten uitproberen. Je mag aansluitend ook 
meedoen in het BBB (=beginners) orkest. Hoe leuk is dat! Kijk je liever gewoon zònder zelf 
mee te doen? Ook dat mag! Voor de duidelijkheid: het verplicht je tot niets.  

We nodigen iedereen (jong en oud) uit voor dit muziekfeest, want …… : muziek maken is 
een feest! 

De Bergklanken 

Voor informatie: Emiek Kasimier  06 – 312 41 815 

                      

 

 



       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! 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG,  TREFZEKER 

EN VOORDELIG
altijd scherp!

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

Het heeft ons goed gedaan te merken dat zoveel 
mensen om ons heen zich betrokken voelden bij het 
plotselinge overlijden van onze lieve moeder,  
schoonmoeder en oma

Jacoba Dekker – Lampe
Coba

Het is voor ons een troost te weten dat zij bij vele 
mensen in goede herinnering voortleeft.
Hartelijk dank voor uw steun en medeleven.

   Koos en Gerda
   Bert en Tea
   Lideke en Joop

   en kleinkinderen

Ruinerwold, juni 2018

OOK ADVERTEREN?
Kijk op  

WWW.OPTWOLD.NL



 
 
 
 
 
 
 
 
WOENSDAG 5 SEPTEMBER 

De Quiz avond.  
Dit jaar de tweede editie van de door ons zelf samengestelde Quiz. 
Verschillende onderdelen dus voor ieder wat wils! 
( laat u mobieltje maar thuis, u wilt toch liever eerlijk winnen?) 
Aanvang: 19.00  Start Quiz 19.30  Entree: €5,-p.p 

 
DONDERDAG 6 SEPTEMBER 

Kaart en Dart avond 
Dit jaar NIEUW tijdens ons Zomerfeest is het darten. Kom gezellig een 
pijltje gooien! 
 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 
Scholendag 
Groep 1 t/m 4 van 09.00 – 11.00 uur, groep 5 t/m 8 10.30 – 12.30 uur 
 
Teenage party 
Voor het eerst dit jaar tijdens ons feest. Heb jij zin in een leuke avond 
met DJ  Ryan Blanken?! Vanaf groep 8 tot 16 jaar. 
Van 19.30 tot 21.30  Entree €5,- p.p 
 
HØken met The Heinoos! 
De mannen van The Heinoos nemen de Normaal-fakkel over en 
komen ons voorzien van een fantastische set van Normaal klassiekers 
aangevuld met eigen repertoire. Een dampende feesttent en een 
kraaiende haan! ‘Oalderwets Høken’ 
Aanvang 21.30      
Entree: €13,00 p.p  

 



 
 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 
Ochtend: 

Optocht: 
Ook dit jaar gaan we weer voor een prachtige optocht. 
Opgeven kan via onze vernieuwde site. 

Middag: 
 Feesttent: 

Aansluitend aan de optocht is er in de feesttent de prijsuitreiking en 
een gezellige middagafsluiting onder muzikale begeleiding van DJ 
Roelof  
Ook dit jaar draait de Kinderdraaimolen de hele dag voor de 
allerkleinsten (gratis) 

Avond: 
 Session  De sensationele coverband! 
 Session is een van de beste en meest geboekte allround coverband. 
 Een razend actueel repertoire met de grootste hits (afgewisseld met 

de beste classics) , heel veel interactie en een imposante mega led 
wall. Ze geven je deze avond de beste show van Nederland! 
Entree: €17,- 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 
Ochtend: 

Interkerkelijke kerkdienst: 
Vanaf 9.30 is onze feesttent weer geopend voor de kerkdienst. 
Alle inwoners van Ruinerwold zijn van harte uitgenodigd om deze  
dienst bij te wonen. 

Middag: 
Feesttent: Playbackshow voor jong & oud. 
Altijd weer een Daverend succes!  
Entree: gratis 

Avond: 
 KARAMBAM!!!! 
Ruinerwold trilt nog na van vorig jaar!   
Entree: gratis 



2 had het hiermee ook lastig, maar had daarnaast 
verdedigend de zaakjes aardig op de rit. Na de 1-0 
van Jurgen Lucas keek KIOS 2 daarna tegen een 1-2 
achterstand aan. Sandra Jans, Suzanne Koeling 
en Patrick Roelevink schoten KIOS 2 naar een 4-2 
voorsprong. DWA kwam nog op 4-3, maar kort voor 
rust knikte Daan Voest de 5-3 binnen. In de tweede 
helft was het zaak de voorsprong te behouden (ui-
teraard). Jurgen Lucas opende wederom de score. 
Samen met Sjors Hein zorgde hij dat KIOS 2 bij 7-5 
aan de goede kant stonden. Jurgen Lucas en Ineke 
Slomp maakten samen de 8-5 en 9-5 en hiermee 
leek de ban te zijn gebroken. Echter, niets is minder 
waar en kort voor tijd kwam DWA terug naar 9-7. 
Zou het dan toch?! Nee hoor, tweemaal kersvers 
Spekbraander Jurgen Lucas maakte een eind aan 
deze illusie en zorgde voor de 10e en 11e goal voor 
KIOS 2. De overwinning was binnen met 11-8 en 
hiermee had KIOS 2 dus ook de laatste prijs van dit 
seizoen te pakken. Chapeau! 

KIOS wint AP Buitenbeker
Na 37 jaar is het weer een ploeg uit Ruinerwold ge-
lukt om de AP Buitenbeker te winnen. In 1981 won 
KIOS deze prestigieuze beker voor het laatst. Nog 
een leuk feitje is dat deze beker is bedacht door dhr. 
A.P. Buiten uit Ruinerwold. Maar dat is al wel weer 
lang geleden. Het recentste is, is dat KIOS 2 het is 
gelukt om deze beker te winnen. En dat is erg knap 
voor de jonge ploeg van trainer Jordy Wessel. Hier-
mee heeft KIOS 2 alles gewonnen dit seizoen wat er 
te winnen viel. Kampioen op het veld en in de zaal 
én dan ook nog de beker. 
De finale in Nieuwehorne werd gespeeld door 4 
ploegen. Iedere ploeg speelt 2x 20 minuten tegen el-
kaar. Degene met de meeste behaalde punten wint, 
maar bij een gelijke stand in punten is het doelsaldo 
doorslaggevend. Is het dan nog gelijk, nou die kans 
is wel heel erg klein dus dat checken we niet na. 
In de 1ste wedstrijd moest KIOS 2 het opnemen 
tegen Flamingo’s 1. Een ploeg uit de 3e klasse en 
ook met veel jeugdigheid. KIOS 2 was scherp, heel 
scherp en aan de hand van de schoten van Iris v.d. 
Belt en Sjors Hein liep KIOS 2 uit naar een 10-2 voor-
sprong. Doorgaan was het devies, want dan kon er 
gelijk aan het doelsaldo gesleuteld worden. Met een 
eindstand van 16-6 was dat aardig gelukt. 
De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen Drach-
ten 4 uit, jawel Drachten. Een geretourneerd team, 
maar welke de eerste wedstrijd tegen de DWA/Agro 
had verloren met iets van 12-15. Een laatste kans 
voor Drachten 4 dus om nog kans te maken, maar 
dan moest er wel gewonnen worden. Waar KIOS 2 in 
de eerste wedstrijd erg scherp was, had het nu min-
der geluk aan zijn zijde. Drachten 4 maakte het KIOS 
2 lastig en de scores liepen gelijk op. Van 3-3 naar 
een ruststand van 5-5 en bij 6-9 met nog een poosje 
te spelen in de tweede helft, leek KIOS 2 tegen een 
nederlaag aan te lopen. Maar…. Doelpunten van 
Patrick Roelevink en 2 maal Iris v.d. Belt kwam KIOS 
2 op 9-9. Aan het einde had het nog kansen om de 
overwinning binnen te halen, maar met een gelijk 
spel mocht het niet klagen. 
De laatste wedstrijd. In deze moest KIOS 2 het op-
nemen tegen dus DWA/Agro. Zij wonnen van Drach-
ten 4 en ook van Flamingo’s 1. De ‘echte’ finale dus. 
DWA had twee boomlange mannen in het team en 
hier beten beide tegenstanders zich op stuk. KIOS 

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 

Zwaluwen vliegen
Zwaluwen vliegen af en aan
jonge mezen verlaten het nest
‘t kuiken kan op eigen benen staan

Zwaluwen vliegen af en aan
Probeer de vogeltaal te verstaan
genietend in m’n zomervest

Zwaluwen vliegen af en aan
jonge mezen verlaten het nest
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Jeugd Bergklanken 
in draf naar prachtige 
uitvoering

De beginnende muzikanten van De Bergklanken 
grossieren de laatste jaren in het kiezen van 
originele locaties voor het jaarlijkse concert. 

Zondag werd de Bennink Hoeve aan Dijkhuizen 
in Ruinerwold aangedaan. In de geur van de 
paarden en met de voeten in het zand van de 
manege lieten de talenten opnieuw zien pro-
gressie te hebben doorgemaakt.  

De mix van mooi gebrachte stukken en de 
nodige hilariteit deed het publiek grinniken en 
de hoevebewoners hinniken. Iedereen genoot, 
jong of bejaard. De consumpties achteraf waren 
welkom, want iedereen had dorst als een paard. 

Excursie tuinkring 
Ruinerwold
VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN
Bij voldoende belangstelling organiseert de 
Tuinkring Ruinerwold op zaterdag 14 juli een 
bezoek aan de Tuinen van Ruim Zicht en kunst-
atelier Articus in Wijhe en de tuin van Nynke 
Atsma in Luttenberg. 

Kosten: € 4,50 per tuin bij 10 pp, inclusief koffie/
thee en een rondleiding en een kleine vergoe-
ding voor de chauffeur.

Opgave:
Uiterlijk 2 juli bij Gonny Thijn, Dokter Larijweg 
43, 7961 NM Ruinerwold,
tel. 06 424 088 28, e-mail hthijn2002@hotmail.
com 

Vertrek: 
12.00 uur vanaf de parkeerplaats bij ‘De Klok’ 
met eigen auto.



Politiesteunpunt 
Zuidwolde verhuist naar 
gemeentehuis
Naast het gemeentehuis in Zuidwolde is sinds jaar 
en dag een politiesteunpunt gevestigd. Dit steun-
punt, aan de Schoolstraat, is op dit moment op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Vanaf 1 
juli 2018 verhuist het steunpunt naar het gemeen-
tehuis. Inwoners zijn dan, tijdens de openingstijden 
van de gemeentewinkel, van harte welkom: maan-
dag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 13.30 uur en 
op woensdag van 08.30 tot 13.30 uur en van 18.00 
tot 20.00 uur.

Achtergrond
Vanuit de politie is eind 2017 de wens geuit om de 
dienstverlening vanuit het steunpunt over te he-
velen naar het gemeentehuis in Zuidwolde. Deze 
verhuizing past binnen het landelijk (huisvestings)
beleid van de politie. Burgemeester Roger de Groot: 
“Er is zorgvuldig gekeken naar verschillende mo-
gelijkheden en de gevolgen daarvan. Wat hierbij 

voorop stond, is het blijven garanderen van goede 
dienstverlening voor inwoners.” 

Het aantal bezoekers dat nu gebruik maakt van het 
steunpunt is niet groot, gemiddeld nog geen tien 
per maand. En de meeste zaken waarvoor mensen 
naar het steunpunt komen, zijn toch al bedoeld 
voor de gemeentewinkel. Burgemeester Roger de 
Groot: “Door deze zaken te bundelen, creëren we 
voor mensen één centraal loket.”

Waarvoor kunt u waar terecht?
Inwoners kunnen bij het politiesteunpunt en bij de 
gemeentewinkel terecht voor verschillende zaken:
• Gevonden of verloren voorwerpen: gemeente-

winkel De Wolden.
• Verlies of diefstal van identiteitskaart, rijbewijs of 

paspoort: gemeentewinkel De Wolden.
• Maken van een afspraak om aangifte te doen: via 

telefoonnummer 0900-8844 of via de gemeente-
winkel De Wolden.

• Doen van aangifte wanneer iets is gestolen door 
een onbekende dader: via www.politie.nl/aan-
gifte.

• Het melden van overlast: gemeente De Wolden, 
via dewolden.nl/meldingen.


