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Boerendrokte bij museumboerderij  
De Karstenhoeve
Zaterdag 6 juli 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur gaat 
de tijdmachine weer 100 jaar terug bij De Karsten-
hoeve. Deze dag krijgen boer en vrouw Karsten 
bezoek van de zus van vrouw Karsten en zij komt 
wel met een hele slechte boodschap. En dat kan 
maar een ding betekenen: het betreft natuurlijk een 
geldkwestie! Ook komt de nieuwe dominee langs 
om persoonlijk kennis te maken, en om te kijken of 
er misschien nog wat extra’s te halen valt voor de 
diaconie. De vakantie is voorbij dus de boerschoele 
begint weer. De meester is streng doch rechtvaardig 
maar of alle kinderen het daarmee eens zijn.  De 
veldwachter laat zich informeren over een geval-
letje van stroperij. Een van de knechten wordt 
hiervan verdacht en dat moet uitgezocht worden. 
De veearts, negotieman en kalverschetser worden 
verwacht. De meiden en knechten hebben het zoals 
gewoonlijk druk. Kortom ook vandaag doen zich al-
lerlei situaties voor zoals 100 jaar geleden gebruike-
lijk was en als bezoeker loopt u als het ware door dit 
toneelspel heen wat door meer dan 40 vrijwilligers 
wordt gespeeld. Niet alleen voor volwassenen is het 
een leuke ervaring, ook voor kinderen is er van alles 
te zien én te beleven!
Voor info: 0522-481447, of info@karstenhoeve.nl

Volgend nummer 
verschijnt 

10 juli
Kopij inleveren voor vrijdag 5 juli 12.00 uur

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

Komen en gaan
De tijd van gaan is gekomen
we nemen afscheid, zwaaien nog even
is dit het einde van al je dromen

De tijd van gaan is gekomen
zie de takken aan de bomen
toch ook weer een heel nieuw leven

De tijd van gaan is gekomen
neem afscheid en zwaai nog even

© Gerdina, www.gerdina.nl

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met  
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis  
Buddingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 
28 juni a.s. Eventueel kan vervoer geregeld worden. 
U kunt zich opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.



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 30 juni 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van’t Foort
15.30 uur ds. H.M. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. vd Brink
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 7 juli 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. H. Dekker
19.00 uur Zomerzangavond
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
16.30 uur ds. L. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. Metselaar

 ➜ 28 juni Zomerklaverjassen, 20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ 28 juni Zomerfeest Oosteinde, 
kinderspelen, frietfeest, 
talentenshow, Tiroleravond met  
DJ Immer Hansi

 ➜ 28 juni Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜ 29 juni Zomerfeest Oosteinde, 10.30 uur 
optocht

 ➜  ’s avonds Peanuts en  
Feest DJ Roelof Hof

 ➜ 30 juni Zomerfeest Ruinerwold, Brunch, 
daarna zeskamp. afsluitend Feest 
DJ Roelof

 ➜ 6 juli Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 8 juli Openluchtconcert Malletband 
Sempre Sereno, 19.30 uur Perenhof

 ➜ 12-14 juli Beach Event Ruinerwold, 
parkeerplaats sporthal

 ➜ 12 juli Concours springen pony’s BB t/m 
ZZ, manege Ruinerwold

 ➜ 12 juli Zomerklaverjassen, 20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ 13 juli Concours springen paarden  
BB t/m ZZ, manege Ruinerwold

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

 ➜ 14 juli Foodtruckfestival,  
14.00 – 22.00 uur de Kastelein

 ➜ 26 juli Zomerklaverjassen, 20.00 uur de 
Kastelein

 ➜ 27 juli OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 27 juli Open Boerderijendag van  
10.00 – 16.00 uur

 ➜ 5-6-7 augustus Fiets3daagse
 ➜ 17 augustus Oldtimerdag Ruinerwold
 ➜ 23 augustus Dressuurwedstrijd paarden, 

manege Ruinerwold
 ➜ 24 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 25 augustus Picknick in de speeltuin
 ➜ 30 augustus Dressuurwedstrijd pony’s, manege 

Ruinerwold
 ➜ 31 augustus OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier 
 ➜ 7 september Dijkhuizenrun
 ➜ 11-15 september Zomerfeest Ruinerwold
 ➜ 22 september Menwedstrijd, manege Ruinerwold
 ➜ 24 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Lachtherapie, gezichtstherapie, 
19.45 uur Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 28 september OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier



 “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

 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

       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! 

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 



Inwoners van R’wold
Een aantal inwoners van Ruinerwold maakt zich erg 
ongerust over de plannen van de gemeente om een 
prestigieus, luxe Multifunctionele accommodatie 
(MFA) in Zuidwolde te bouwen. De kosten worden 
afgerond geraamd op € 14 miljoen.
Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van 
deze investering voor alle inwoners (lastenverzwa-
ring, teruglopende subsidies, geen ruimte voor 
andere investeringen in de overige kernen: Ruiner-
wold, Ruinen, Koekange, De Wijk)
Daarom hebben we een brief opgesteld en gebruik 
gemaakt van het spreekrecht tijdens de raadsver-
gadering op donderdagmiddag 13 juni. Er waren 
nog 2 sprekers vanuit de bevolking, die zich zorgen 
maakten.
We merken dat veel inwoners niet op de hoogte 
zijn van de plannen van de gemeente om een MFA 
in Zuidwolde te bouwen. We willen proberen hier 
verandering in te brengen zodat er een duidelijk 
signaal vanuit de bevolking komt.
Op 15 oktober zal er een beslissing worden geno-
men over de te bouwen MFA.
Wij zoeken steun in onze ongerustheid en beraden 
ons over verdere stappen. 
Dit betreft geen politiek maar een actie vanuit de 
inwoners om hun zorgen te delen en kenbaar te 
maken.
De brief, die tijdens het inspreekrecht  werd voorge-
lezen staat hieronder.
Namens de bezorgde bewoners, Trijnie de Boer

Geacht college, raadsleden en verdere aanwezigen.
Van de gemeente De Wolden ontving ik een uitnodiging 
om te komen inspreken en ik wil hier dan ook graag ge-
bruik van maken.
In mijn brede netwerk - op het gebied van muziek, sport en 
kerk – neem ik waar, dat er veel bezorgdheid is onder de 
inwoners over de plannen van de gemeente.
Mijn naam is Trijnie de Boer uit Ruinerwold en ik wil na-
mens vele bewoners van ons dorp onze grote zorg uitspre-
ken over het plan tot de bouw van een prestigieus, luxe 
multifunctionele accommodatie in Zuidwolde.
Van wethouder Van ‘t Zand kregen we via de media te ho-
ren, dat de financiën van de gemeente De Wolden er heel 
rooskleurig uitzien en dat een proportionele investering 
van afgerond 14 miljoen euro haalbaar is, maar de vraag is, 
is het ook verantwoord?
Veel inwoners maken zich zorgen over de betrouwbaar-
heid van het beeld dat geschetst wordt en willen niet met 
een financiële strop achterblijven.
Ze willen geen lastenverzwaring in de toekomst en zijn 
bang, dat er door deze extreem hoge investering geen geld 

meer beschikbaar is voor overige noodzakelijke (grote) 
investeringen in de andere kernen. Ook willen ze dat het 
geen forse bezuinigingen tot gevolg mag hebben.
Van de gemeenteraad verwachten we dat er bij het behan-
delen van de kadernota, kritisch zal wordt doorgevraagd 
zodat er duidelijke antwoorden komen op de vragen, die 
onder de bevolking leven, zoals:
- Is er voorafgaand aan de plannen voor deze nieuw mfa 
gedegen onderzoek gedaan naar de financiële posities en 
bouwkundige staat van de andere mfa’s binnen de Wol-
den. Is er in de andere kernen behoefte aan ver- of nieuw-
bouw?
- Is er voldoende onderzoek gedaan naar de noodzaak 
van een theaterzaal met in de nabije omgeving de Tam-
boer en Ogterop en hoe draaien deze financieel? Kunnen 
de kerken met hun prachtige akoestiek en waar ook voor 
100 bezoekers plaats is, niet voor concerten e.d. worden 
gebruikt. De inkomsten bij de kerken lopen sterk terug. 
Wat zal de bezettingsgraad van de theaterzaal zijn en is het 
kostendekkend?
- Is een nieuwe bibliotheek haalbaar en noodzakelijk? 
Vorig jaar in Ruinerwold was er bijna sprake van sluiting 
van de bibliotheek. Een volle zaal met inwoners maakte 
duidelijk dat dit niet moest gebeuren.
- Zijn de geraamde inkomsten reëel? Zijn alle kosten, zoals 
energie erin doorberekend en heeft de raad een compleet 
beeld van alle onderbouwingen? De kosten zijn berekend 
op prijspeil 2018 en daar zal zeker 10% bijkomen, aldus 
deskundigen. Wat gebeurt er als de aanbesteding hoger 
uitvalt?
- Wat gebeurt er als er geen extra geld komt uit Den Haag 
ter compensatie van de hogere kosten voor jeugdzorg en 
het sociaal domein?
- In de nota wordt geschreven dat er een breed draagvlak 
is bij de gebruikers (logisch) en de omwonenden, maar 
hoe zit het met de 12.000 inwoners van de kernen van 
Koekange, De Wijk, Ruinen en Ruinerwold. Zij moeten 
tenslotte mee betalen aan dit alles.
Na de herindeling is er al veel geld uitgegeven in Zuid-
wolde. Daar beschikken ze over o.a. het gemeentehuis, 
afvaldepot, 2 brede scholen, dorpshuis, ruime sporthal, 
tennishal, extra gymzaal, zwembad, ruime sportlocaties 
met kunstgrasveld, goed openbaar vervoer. Verder is er 
flink geïnvesteerd in wegen zoals de Hoofdstraat, de aan-
sluiting op de N48 en in fietspaden.
Dit alles schept volgens ons precedentwerking.
- Ondanks de investeringsgrens van € 4 miljoen wordt er de 
indruk gewekt dat dan andere noodzakelijk en gewenste 
investeringen ook nog kunnen worden uitgevoerd. Dus dat 
we ervan mogen uitgaan dat op korte termijn de duur-
zaamheidsproblemen worden aangepakt en de klimaat-
doeleinden tijdig worden gehaald. Dat er voor jongeren en 
ouderen voldoende betaalbare woongelegenheid gereali-
seerd wordt.
En dat de gemeente ook nog genoeg ‘vet op de botten’ 
houdt. We verwachten antwoord op deze vragen en dat de 
raad een objectief, rechtvaardig, betrouwbaar en financi-
eel verantwoord besluit neemt en dat onze zorgen nu en 
voor de toekomst onnodig zijn geweest.
Dank u voor uw aandacht.



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.

‘

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG, DOELTREFFEND

EN  VOORDELIG

FLEX-BV?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



Vrijwilligersavond 
Oldtimerdag
Woensdag 26 juni 19.30 uur 
vrijwilligersavond Oldtimerdag
Op woensdag 26 juni wordt de grote jaarlijkse vrij-
willigersavond gehouden in dorpshuis Buddinge-
hof. Deze avond worden ongeveer 100 vrijwilligers 
verwacht die de actief zijn tijdens de 27ste Oldti-
merdag  Ruinerwold op zaterdag 17 augustus a.s.. 
Naast een aantal organisatorische zaken om de 
1500 deelnemers en 20.000 bezoekers op te vangen, 
komt  de heer A. Gebben van Gebben-racing deze 
gezellige avond luister bijzetten  zonder daarbij de 
gezelligheid niet te vergeten.
Andre Gebben was eigenaar van motorzaak Gebben 
Staphorst gestart door vader Henk Gebben, welke in 
1990 werd verkocht en na enige tijd weer opgestart 
op de huidige locatie in Rogat. Zoon Emile Gebben 
heeft de leiding over dit bedrijf waar Yamaha en Hon-
da crossmotoren een belangrijk aandeel hebben.
In de motorcrosswereld is de André Gebben een 
begrip. Hij werd maar liefst 19 keer Nederlands 
kampioen en 1 keer officieus wereldrecordhouder 
125 cc in Elvington England. Officieus omdat niet 
aan alle voorwaarden om officieel wereldkampioen 
te worden werd voldaan.  Een tweede poging liep 
niet zoals gewenst.  Naast de nodige anekdotes zal 
Andre Gebben zeker een motor tonen die hij ont-
wierp “de Gebben Kreidler’. 

Het model raakte langzaam uit zijn voegen van al dat man-
telzorgzwoegen.
Ik moet er nu echt voor waken zelf niet in de problemen te 
geraken.
Gelukkig zijn er mensen om me heen en die houden mij op 
de been.
Dat zijn schatten die mij een paar uur vervangen; dan kan 
ik mijn mantel even te luchten hangen.
Ik ben dan even van mijn zorg bevrijd en heb voor mezelf 
ook wat tijd.
Ik denk weleens onder het lopen, of ik er een mantel bij zal 
kopen.
Maar helaas hebben de winkels er geen, van dit model is 
er maar één.
Ik ga naar huis en trek mijn mantel weer aan, hopelijk krijg 
ik de kracht nog een poosje verder te gaan.
 
Henk Coeling

Een mantelzorger,
Mantelzorg is een woord, waarvan ik weinig had gehoord.
Totdat ik er zelf mee werd geconfronteerd, hoewel ik hier 
niet voor had geleerd.
Mij werd deze mantel omgehangen en daar hoef je echt 
niet naar te verlangen.
Maar het is zo dat de persoon die deze mantel draagt, er 
zelf ook niet om heeft gevraagd.
En weet u wat ik ook niet had verwacht: je draagt deze 
mantel elke dag en nacht.
Ik moest me met steeds meer dingen gaan bemoeien.
De zorgen gingen boven mijn hoofd uitgroeien.
Zonder erom te vragen moest ik steeds meer gaan dragen.
Deze mantel werd letterlijk te zwaar, mijn schouders gin-
gen eronder hangen zowaar.
Mijn lijf begon ook aandacht te vragen; hoe konden mijn 
benen deze zware zorg blijven dragen?
Ik kan u wel vertellen, mijn mantel begon te knellen.
Het begon letterlijk slijtage te krijgen, dat hoef ik echt niet 
te verzwijgen.

Hou je van zingen? Zing 
met ons mee!!
Volgend jaar april 2020 bestaan wij, de gemengde 
zangvereniging “Spotlights”, 25 jaar. We zijn een 
drie-en vierstemmig koor en gaan dit vieren met het 
geven van een jubileumconcert. Dit zal plaatsvin-
den op zaterdag 21 maart 2020. Het zou fijn zijn als 
enkele mannen en vrouwen, die van zingen houden, 
de vier stempartijen willen komen versterken.
Ons koor staat al jaren o.l.v. Gabrielle de Graaf. Ze 
is veelzijdig, geheel geschoold en vakbekwaam. Ze 
leidt ons koor met veel enthousiasme.
We worden iedere dinsdag swingend begeleid op 
de piano door Sven Jansen, tot voor kort wonend in 
Ruinerwold, maar nu in Meppel. 
Je bent van harte welkom een keer te komen luis-
teren, mee te zingen en zo kennis te maken met het 
koor en het repertoire.
Gedurende vier weken kan dit geheel vrijblijvend.
Iedere dinsdag repeteren wij van 20.00 uur tot 22.00 
uur in “De Buddingehof” te Ruinerwold. We zijn een 
heel gezellige club en zien je komst van harte tege-
moet. Wil je meer over ons koor weten, ga dan naar 
www.spotlightsruinerwold.nl
Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, 
tel. 0522-481197. 



Vermogensoverheveling
naar kinderen?
Kies voor een gratis
schenkingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

 
Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Coop S.Koetsier& 
Medewerkers           

          
Aanbieding geldig t/m zat. 29-6 

OOK ADVERTEREN IN 
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl 



Clubkampioenschappen 
jeugd TC ’T Wold
Onder een heerlijk zonnetje werden vrijdag 14 
juni de clubkampioenschappen voor de jeugd van 
tennisvereniging TC ’T Wold gespeeld op het ten-
nispark aan dijkhuizen in Ruinerwold. In de groepen 
rood, oranje en groen werd, met veel plezier, fel 
gestreden voor de eer van clubkampioen 2019. In 
de categorie groen ging Tim Wienen er met de winst 
vandoor. Thomas van Spil deed dit in de categorie 
Oranje. In de categorie rood, deelnemers tot 8 jaar, 

Zomerfeest in  
De Boerhoorn
Zondag 30 juni wordt er een zomerfeest georga-
niseerd voor mensen met een beperking. DJ Ryan 
verzorgt de muziek, er kan gedanst en gezongen 
worden en we zal een bingo zijn. De middag be-
gint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De 
Boerhoorn in Zuidwolde.  De entreeprijs bedraagt 
€ 3,- en is incl. een broodje hamburger. Je mag in je 
zomerse outfit komen! De organisatie van deze mid-
dagen is in handen van de vrijwilligersgroep van de 
zondagmiddagactiviteit en Welzijn De Wolden. Voor 
meer informatie over de activiteiten kunt u contact 
opnemen met Gerrie de Roo, tel. 0528 – 378686 of 
per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl 

bleek aan het eind van de middag dat iedereen 
evenveel punten had verzameld en werd dus spon-
taan de hele groep tot kampioen gekroond. De mid-
dag werd afgesloten met een heerlijk patatje.
Kennismaken met jeugd tennis? 
Wil je eens kijken of je tennis ook leuk vind en ben 
je nog geen 12 jaar? Dan heeft TC ‘T Wold en tennis-
school Killian een mooie introductie aanbieding! 
Voor slechts €50,- mag je de komende weken 8 
lessen volgen en ben je tot het einde van het jaar 
lid van de vereniging en mag je dus buiten de les-
sen om ook gebruik maken van de banen. Bel voor 
informatie of opgave met Floris Kilian 06-46095185, 
of mail naar info@tennisschoolkilian.nl

Zangroep Intermezzo 
opgeheven
Rond 1988 is zangroep Intermezzo in Ruinerwold 
ontstaan. Eerst onder leiding van Tieme Slomp en 
vanaf 1994 onder leiding van de toen beginnende 
dirigente Trijnie de Boer.
Al die tijd was de vaste repetitie plaats bij (lid) Klaas 
Slomp aan de Wolddijk.
Eerst werd er met acht personen gezongen en vanaf 
1998 werd het koor uitgebreid tot twaalf personen.
Het repertoire was overwegend kerkmuziek, lied-
boek liederen, en veel liederen van tekstdichter 
Huub Oosterhuis en componist Antoine Oomen.
Jarenlang werd met het koor de jaarlijkse lieddag 
in de Dominicus kerk in Amsterdam bezocht waar 
(nieuwe) werken van bovengenoemde dichter en 
componist werden gezongen en ingestudeerd. 
Er werd regelmatig medewerking verleend aan 
kerkdiensten in de regio en weeksluitingen in het 
Vonder. Ook is er in project koren en musicals ge-
zongen.

Maar zoals met alle koren speelt ook bij Intermezzo 
de vergrijzing een rol en is het niet meer mogelijk 
om alle stemmen te bezetten. Er is dan ook beslo-
ten om het komende seizoen niet meer te starten.
Trijnie de Boer is 25 jaar dirigent geweest van Inter-
mezzo, haar eerste koor. Trijnie heeft in de loop der 
jaren haar opleiding koordirectie voltooid en heeft 
nu  meerder koren onder haar hoede.
Een van die koren is Con Amore, het kerkkoor van 
de Hervormde gemeente te Blijdenstein, een aantal 
leden van Intermezzo gaat verder zingen bij Con 
Amore.



FOOD    DRINKS    MUSIC

CAFÉ DE KASTELEIN
RUINERWOLD

FOOD
TRUCK

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

14:00
-

22:00
GRATIS

ENTREE

14 JULI 2019
zondag

@foodtruckfestivalruinerwold



Knallend KIOS 
Kangoeroefestijn
Op zaterdag 15 juni was het bij 
KIOS feest voor de kangoeroes. 
Als afsluiting op een mooi seizoen 
waarin de KIOS Kangoeroe Klup is 
uitgegroeid naar circa 15 kin-
deren, werd als afsluiting een 
Knallend KIOS Kangoeroefes-
tijn georganiseerd. De kinde-
ren mochten ook allemaal hun 
vriendje of vriendinnetje mee-
nemen, zodat er deze ochtend 
bijna 30 kinderen actief bezig 
waren in de sporthal Buddin-
gehof. Hiervoor was gekozen 
in verband met de verwachte 
regen en dat bleek een goede 
keuze. Na wat leuke spelletjes, 
een tekenwedstrijd kon ieder-
een zich in KIOS kleuren laten 
schminken om daarna ook 
nog op het springkussen los te 
gaan. De ochtend werd in de 
KIOS kantine afgesloten met 
een patatje en wat drinken en 
een gezamenlijke groepsfoto. 

Nu eerst lekker vakantie 
vieren en volgend jaar weer 
lekker actief korfballen bij de 
leukste korfbalclub van Zuid 
West Drenthe. Hou daarvoor 
de website www.kiosrui-
nerwold.nl goed in de ga-
ten. Ook voor al het andere 
nieuws over het aanstaande 
100 jarig jubileum in 2020, 
waarvoor in dit jubileumjaar 
al vele activiteiten worden 
georganiseerd. 
 

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 



KIOS E2 eerste kampioen 
De jongste E-pupillen van KIOS zijn dit voorjaar kampioen 
geworden in hun poule, door reeds op 1 juni met 7-11 te 
winnen van Elko E2 uit Elim. Door de andere uitslagen van 
de andere teams in de wedstrijden daarna bleek uitein-
delijk KIOS E2 bovenaan de ranglijst te staan. Een mooi 
resultaat voor deze enthousiaste korfballers/sters. 
Met 77 gescoorde doelpunten voor en 60 tegen in 6 wed-
strijden zijn ze uiteindelijk op doelsaldo als eerste geëin-
digd. Uiteraard moest dit gevierd worden op de laatste 
training met na afloop de kampioensfoto. Van links naar 
rechts: Jesper Koobs, Yannick Wiltinge, Joas van Dijken, 
Julie Dingsté (trainer/coach), Sophie van Spil, Celly Lug-
tenberg (trainer/coach) en Jente Noppert.

KIOS D2 op doelsaldo 
kampioen 
De speelsters van KIOS D2 zijn zaterdag 15 juni door een 
16-4 overwinning op ODIS D1 kampioen geworden. Waar 
ze het de week eerder tegen Noveas D2 nog hadden 
laten liggen, waren ze nu vanaf het begin aan wakker. Via 
een aantal mooie treffers werd de overwinning en daar-
mee het kampioenschap veilig gesteld, ook al omdat 
medeconcurrent Noveas D2 maar nipt won en daardoor 
op doelsaldo tweede is geworden. 
Het team werd door de jeugdcommissie van KIOS gefeli-
citeerd en getrakteerd op een lekkere zak snoep en wat 
drinken in de KIOSK. Uiteraard moest er ook geposeerd 
worden voor een kampioensfoto. Op de bovenste rij van 
links naar rechts: Janiek de Leeuw, Mirthe ten Oever, 
Maria Haitsma en Thijs van der Tang (trainer coach). 
Onderste rij van links naar rechts: Jill de Roo, Hinke Jal-
vingh, Doris Scholing en Sophie Rollen

Ruinerwold 
verliest in 
Westerbork van 
Musselkanaal
Na het sterke optreden een week eerder tegen 
PJC kon Ruinerwold zich gisteren handhaven in 
de derde klasse. Op het schitterende sportpark 
van VKW moest dan worden gewonnen van 
Musselkanaal. 

Vanaf de eerste minuut was de spanning voel-
baar. Beide ploegen voetbalden niet geweldig, 
maar legden er veel energie in. In de eerst helft 
kreeg Ruinerwold twee goede kansen, beide 
voor Kevin Loof. Bij de eerste mogelijkheid 
kwam Loof oog in oog met doelman Sahetapy, 
maar schoot recht op de doelman. De tweede 
keer dat Loof alleen richting Sahetapy ging 
werd hij aan zijn shirt getrokken. Tot ieders ver-
bazing resulteerde dit in slechts een gele kaart 
en een vrije trap op de zestien. Musselkanaal 
was op haar beurt enkele keren gevaarlijk met 
voorzetten, maar deze vonden geen afmaker. Er 
werd dan ook doelpuntloos gerust.

Ook in de tweede helft hadden beide ploegen 
moeite goede kansen te creëren. Ruinerwold 
werd een kwartier voor tijd heel gevaarlijk met 
een kopbal van Brinkman, maar Sahetapy wist 
redding te brengen. Het leek op een verlenging 
uit te draaien, maar daar bracht Bjorn Banus 
verandering in. In de 83e minuut pikte Gerlach 
de bal op na een fout op het middenveld. Zijn 
voorzet vond ditmaal wel een medespeler in de 
persoon van Banus, die van dichtbij de 1-0 bin-
nengleed. Na deze openingstreffer probeerde 
Ruinerwold tot een slotoffensief te komen, 
maar werd niet echt meer gevaarlijk. Na 95 mi-
nuten floot Van Veen af, waarna Musselkanaal 
feest kon vieren.  

Voor Ruinerwold zit er niks anders op dan 
aankomende donderdag weer scherp aan de 
aftrap te verschijnen. Dan speelt het in Leek in 
een nieuwe halve finale tegen TLC. TLC werd dit 
seizoen tweede in de vierde klasse en verloor 
zondag met 5-1 van FVV. Wint Ruinerwold don-
derdag, dan speelt het zondag tegen de win-
naar van het duel Titan – Westerwolde. 

 
 
 
 
 
 
VV Ruinerwold start op donderdag 21 aug a.s. met 35+/45+ voetbal 
 
VV Ruinerwold start dir seizoen met 35+/45+ seniorenvoetbal. 
Bij deze voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers vanaf 35 jaar. 
Het doel is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze groep langer aan de 
voetbalsport te binden.  
 
Voor de 35+/45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. 
Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die 
twintig jaar jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd. 
 
VV Ruinerwold stelt deelnemers in gelegenheid 1 x per week op de donderdagvond vanaf 20.00 uur 
met elkaar te voetballen waarbij ook voldoende ruimte is voor sociaal contact.  
 
Op de eerste trainingsavond starten we met een kennismaking en vanuit de club volgen er een aantal 
huishoudelijke mededelingen; voetbalschoenen wel meenemen uiteraard. 
 
Heb je hiervoor belangstelling, stuur een email naar technischecommissie@vvruinerwold.nl. of kom op 
21 aug. a.s. naar de eerste trainingsavond! 




