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Veiling perenbomen op zaterdag 
6 oktober vanaf 09.00 uur, Dokter 
Larijweg Ruinerwold.
Sinds jaar en dag staat Ruinerwold de eerste zaterdag 
van oktober in het teken van de peer. Naast diverse 
activiteiten vindt de alom bekende perenboomveiling 
plaats. Om 09.00 uur vertrekt de veilingmeester vanaf 
Dokter Larijweg nr. 1 langs de 7 kilometer lange weg om 
de bomen met verschillende rassen aan de man/vrouw 
te brengen. De bomen worden per opbod verkocht en 
de koper heeft de hele dag de tijd (tot 24.00 uur) om de 
peren te plukken.

Het is een prima perenjaar, de bomen hangen vol met 
peren. Behalve inmaken kun je de peren natuurlijk ook 
gebruiken voor o.a. een heerlijke perencake.  Dus wie 
van stoofperen houdt: kom zaterdag 6 oktober naar 
de Dokter Larijweg in Ruinerwold, doe een bod op een 
boom (of bomen) en pluk de vruchten ervan.

Antiek- en curiosaveiling bij 
Museumboerderij De Karstenhoeve op 
zaterdag 6 oktober.
Inmiddels ook een traditie: naast de perenpluk vindt er op 
de eerste zaterdag van oktober ook de bekende antiek- en 
curiosaveiling plaats op de deel van Museumboerderij De 
Karstenhoeve. Om 13.00 uur klimt de veilingmeester met 
zijn gevolg op de boerenwagen en begint de veiling van 

Volgend nummer 
verschijnt 
3 oktober

Kopij inleveren voor vrijdag 28 september 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

de diverse kavels. Tijdens de taxatiemiddag zijn er weer 
tal van bijzondere items ingebracht, die voor verkoop 
worden aangeboden. Sieraden, schilderijen, serviezen, 
klokken en nog veel meer kunnen op deze middag (vaak 
voor een leuke prijs) van eigenaar wisselen! Uiteraard zijn 
deze goederen van tevoren te bezichtigen:
Vrijdagavond 5 oktober van 18.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag 6 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur.
De veiling begint om 13.00 uur.
Voor info: Museumboerderij De Karstenhoeve,  
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.  
Telefoon 0522-481447, info@karstenhoeve.nl

Samen gezellig eten
We gaan weer beginnen!
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 september a.s. 
Eventueel kan vervoer geregeld worden. U kunt zich 
opgeven bij:

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

Opbrengst Collecte KWF
In de week van 3 t/m 8 september vond de collecte 
plaats voor het KWF.
De totale opbrengst hiervan is dit jaar €2.390,07.
Namens het KWF bedanken wij iedereen in Ruinerwold 
en omstreken voor hun gift en alle collectanten voor hun 
inzet.



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 23 september 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur Evangelist Frans Verkade en  
ds. K. de Graaf
Bevestiging en Intrede van ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk 
15.30 uur ds. J. Oostenbroek
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 30 september 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mw.ds, A, Donker-Kremer
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.A. Woudenberg
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. vd Wetering
15.30 uur ds. Van Rijswijk

 ➜ 19 september Vrouwen van Nu Oosteinde, 
Coop Koetsier, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis de Kolonie

 ➜ 22 september OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 23 september De Woldruiters, Menwedstrijd, 
manege Ruinerwold

 ➜ 24 september Huiskamer, van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 25 september Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis de Barg’n

 ➜ 25 september Klaverjassen, aanvang 20.00 uur De 
Kastelein

 ➜ 26 september Modeshow “De Smederije”, aanvang 
19.30 uur Buddingehof

 ➜ 26 september Jokeren, aanvang 19.30 uur Cafétaria 
‘t Wold

 ➜ 28 september Mega Teenage Party, m.m.v. 
Jack Skirak, aanvang 19.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 28 september KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur De 
KIOSK

 ➜ 28 september Grandioze bingo met mooie prijzen, 
va 19.30 uur Buddingehof

 ➜ 28 september Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 29 september Volleybal dames 1 – C.S.V. DS 5, 
aanvang 19.00 uur Sporthal

 ➜ 1 oktober VVR, Klaverjassen en Jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine VVR

 ➜ 2 oktober VVN Broemcursus gehele dag, 
Buddingehof

 ➜ 6 oktober Perenpluk start 09.00 uur hoek 
Havelterweg/Larijweg

 ➜ 6 oktober Veiling antiek en curiosa 
Karstenhoeve

 ➜ 6 oktober Stoofperenfeest van 
11.00 – 16.00 uur, Dr.Larijweg diverse 
locaties

 ➜ 6 oktober Jubileum VCR 50 jaar bestaan , 
aanvang 14.00 uur Buddingehof

 ➜ 6 oktober Volleybal Dames 1 – S.V.I DS 3, 
aanvang 19.00 uur Sporthal

 ➜ 6 oktober De Woldruiters, springwedstrijd 
pony’s manege Ruinerwold

 ➜ 9 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur De 
Kastelein 

 ➜ 10 oktober Jokeren, aanvang 19.30 uur Cafétaria 
’t Wold

 ➜ 10 oktober Huiskamer va 9.30 uur Buddingehof
 ➜ 11 oktober Café KWIS, aanvang 20.00 uur De 

Kastelein
 ➜ 13 oktober De Woldruiters, dressuurwedstrijd 

pony’s, manege Ruinerwold
 ➜ 13 oktober Volleybal Dames 1 – S.V.M. DS 2, 

aanvang 19.00 uur Sporthal



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



VLINDERMAN 
GINDERMAN

Weekje Sauerland
Tante Ans gaat zelden op vakantie, maar haar vriendin Henny wist haar over te halen voor samen “Zes dagen ge-
heel verzorgd in een luxe hotel in Sauerland”. Amper een week terug, had ik haar aan de telefoon: “Ja jong, ik heb ‘t 
hartstikke leuk ehad. Goed hotel en leuke trippies mit de busse deur de omgeving. Wij hadden een leuke chauffeur, 
die vol zat mit verhaolties. Ik mistte wel iens wat van het Duuts, mar Henny kun het goed vertalen. A’j nog wat veur 
‘t Woldblattie neudig bint; alhoewel …......: ik weet niet of dizze wel deur de beugel kan!”

“Al riedend vertelde de chauffeur aover de dorppies in 
de regio:
‘Groot of klein, elk dorp hier heeft nog haar eigen kerk en 
pastoor. In het dorp waar ik woon kregen we onlangs een 
nieuwe pastoor. Op zich niet zo bijzonder, de meesten van 
ons kenden hem al een beetje want hij kwam van twee 
dorpen verder en deed af en toe wel eens een mis bij ons. 
Hij was relatief jong, een jaar of 45, mooi, dan kon die nog 
jaren mee. Wél bijzonder was dat er een goed-ogende 
jonge huishoudster met hem meekwam. Het kon niet 
uitblijven dat dit gegeven tot heel wat gepraat in het dorp 
leidde. Zo ook mijn oudste zoon: “Joh, pap, die twee daar 
samen in de pastorie, wat moeten we daar nu van den-
ken?” Ja joh, ik kan hem kwalijk even op het matje roepen. 
Maar weet je wat, misschien kan opa eens een praatje met 
hem maken, dit lijkt me typisch een klusje voor ‘iemand op 
leeftijd’. En zo gebeurde het.

“Meneer pastoor mag ik u iets vragen?” Natuurlijk, 
vraagt u maar.
“U zult als man toch ook wel eens met ‘speciale gevoe-
lens’ te maken hebben; als u begrijpt wat ik bedoel”. Ja 
natuurlijk, sprak de pastoor en had meteen door waar 
de vraagsteller heen wilde: ik ben een man net als u.

“Maar u hebt intussen wel een jonge huishoudster in 
huis”, sprak opa: “Hoe lost u dat op?”
O heel simpel. Dan neem ik de hond aan de lijn, maak 
een wandeling van een half uur en als ik dan terugkom, 
tja ….... dan is het voorbij.
Opa knikte vol begrip: “Maar uw huisgenote zal toch óók 
‘soortgelijke’ gevoelens kennen, en hoe gaat zij daar dan 
mee om?”
Net als ik, dan neemt ze de hond aan de lijn en als ze dan 
na een half uur wandelen thuiskomt, tja ….... dan is het 
weer voorbij.

Na een korte pauze speelde opa zijn laatste troef uit: “En als u 
nu eens beiden tegelijk deze gevoelens ervaart?”
Dat is heel eenvoudig, sprak de pastoor. Dan neemt de 
hond de lijn, hij kent de weg, en als hij dan na een half uur 
weer thuiskomt, tja …..... dan is het voorbij.

“Oh jong, iederiene in de busse lag dubbel van het lachen”.
Langzaam legde ik de telefoon weer neer. Oei, oei, die 
tante Ans toch.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Uitslag tuinkeuring 2018
Burgertuinen:  mei aug totaal
1. H. Klooster, Schoolstraat 27 73 73 146
2. M. van Veen, Dijkhuizen 27 72 73 145 
3. G. Sok, Dijkhuizen 86 69 69 138
4. D. vd Vegt, Schoolstraat 9 66 66 132
4. J.H. Remmelts, Schoolstraat 29 66 66 132
6. J. Eggink, Patrijslaan 12 64 61 125
7. A. Remmelts, Schoolstraat 26 62 62 124
8. G. Koning, Burg. Bosmaweg 24 61 61 122
9. E. Pool, Kerkweg 22 59 61 120
10. R. Waelbers, Patrijslaan 21 58 58 116
11. G. Kisjes, Morene 7 55 53 108
12. H. Coeling, Molenbergh 24 52 55 107

Boerentuinen:
1. I. Rössle, Oosteinde 32 72 72 144
2. H. Timmerman, Dr. Larijweg 47 70 70 140
3.    T.de Wit, Dr. Larijweg 132 66 67 133

Eindresultaat:
burgertuinen: H. Klooster (wisselbeker) 
boerentuinen: I. Rössle (wisselbeker)

De Derks-Hunzeprijs (extra wisselbeker) is dit jaar ge-
wonnen door H. Klooster met het hoogste aantal pun-
ten.



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



Vrienden van 
Blijdenstein
U heeft al in diverse media kunnen lezen dat ons dorp er 
een stichting bij krijgt: Stichting Vrienden van Blijdens-
tein. Iedereen kan zich hierbij aansluiten en wordt voor 
een bepaald bedrag Vriend van Blijdenstein. 

Blijdenstein heeft die vrienden hard nodig, want het 
wordt steeds lastiger om het gebouw te onderhouden 
en ook voor generaties na ons in goede staat te houden. 
De kerkelijke gemeente kan dat op den duur niet volhou-
den. Daar is het dorp voor nodig en allen die Blijdenstein 
een warm hart toedragen.

Blijdenstein is voor velen een geliefde plek. Je kunt er 
heerlijk wandelen, met kinderen eikels en beukenootjes 
zoeken, unieke planten vinden, concerten bezoeken, 
exposities bekijken, mensen ontmoeten en het is een 
plek waar je je geloof kunt beleven. Er wordt getrouwd 
en gerouwd, gevierd en geweend.

Blijdenstein is gezichtsbepalend als je via de Kerkweg 
Ruinerwold in rijdt. Kortom: het is een eeuwenoude plek 
die veel voor mensen betekent en die we niet willen mis-
sen!

De Stichting “Vrienden van Blijdenstein” wil zich daarom 
graag aan u presenteren op:
Wanneer:  Zondag 23 september 2018
Waar: In de kerk van Blijdenstein
Tijd:    10.00 uur tijdens de dienst met  

ds. Kloosterziel
Wat:   Presentatie van de Stichting Vrienden van 

Blijdenstein tijdens de startzondag van het 
kerkelijk seizoen.

  Er wordt medewerking verleend door een 
projectkoor  
o.l.v. Trijnie de Boer-Pekel

  Na de dienst kunt u “Blijdensteinwijn” ko-
pen t.b.v. Blijdenstein.

  Er is uitleg over hoe u Blijdenstein kunt 
ondersteunen.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wo-
nen!!!

Startdienst blijdenstein
Zondag 23 september om 10.00 uur wordt op Blijdens-
tein de startdienst gehouden voor het komende winter 
seizoen. Het thema is: ‘vrede’.  De ‘Vrienden van Blijdens-
tein’ zullen zich presenteren, de Zondagsschool begint, 
een projectkoor o.l.v. Trijnie de Boer werkt mee, Tieme 
Slomp speelt op het orgel en er valt nog veel meer te be-
leven voor iedereen. Er is koffie en thee met wat lekkers 
erbij na afloop en zelfs een paar pannen soep voor de 
lunch (zelf desgewenst een broodje meenemen).
Ds. Roelof Kloosterziel

Dreumesen houden van 
lezen!
De BoekStartuurtjes zijn weer van start gegaan. In de bi-
bliotheken van De Wolden kunnen ouders met hun dreu-
mes naar het gezellige en interactieve voorleesuurtje. 
De meeste ouders vinden het leuk om contact te hebben 
met andere ouders van jonge kinderen. Dat kan tijdens 
het BoekStartuurtje! Iedere maand komen dreumesen 
van 1 tot 3 jaar met hun vader, moeder, oppas, gast-
ouder, oma of opa bijeen in de Bibliotheek voor een 
gezellig voorleesuurtje. Plezier in (voor)lezen staat 
voorop, want wat is er fijner dan luisteren naar een gek, 
leuk, spannend of mooi verhaal. Verhalen prikkelen de 
fantasie, ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen 
en breiden hun woordenschat uit. Tijdens het BoekStar-
tuurtje wordt er ook gezongen, gespeeld en geknutseld. 
Onder de koffie is er tijd om met elkaar ervaringen uit te 
wisselen en aan het eind kunnen ouder en kind een (ste-
vig) prentenboekje uitzoeken. Het gekozen boek mag 
mee naar huis en kan op het volgende BoekStartuurtje 
weer omgeruild worden voor een ander boekje.
Het BoekStartuurtje is een activiteit van bibliotheken De 
Wolden in het kader van het leesbevorderingsprogram-
ma BoekStart en wordt gefinancierd door gemeente De 
Wolden. Deelname is gratis.
Voor meer informatie of aanmelding kan contact opge-
nomen worden met Jeanet Drent, Bibliotheek Zuidwol-
de, via info@bibliotheekzuidwolde.nl of 088-0128290.

Rijvaardigheidsdag 
VVN voor senioren
Mobiliteit betekent voor senioren vrijheid en zelfstandig-
heid. VVN helpt hen mobiel te blijven door het aanbie-
den van informatie en praktijkgerichte ondersteuning. 
Om mobiel te blijven is het belangrijk dat senioren “erva-
ren” bestuurders blijven. Het is daarom goed om de ken-
nis op dit gebied te testen. VVN De Wolden houdt daarom 

op 2 oktober a.s. in Ruinerwold weer een rijvaardigheids-
dag. De deelnemers moeten 60 jaar of ouder en inwoner 
van de gemeente De Wolden of gemeente Meppel zijn. 
Op deze dag wordt er ook een rit in uw eigen auto ge-
maakt, onder begeleiding van een erkende rijinstructeur. U 
krijgt advies over uw rijgedrag zonder dat dit consequen-
ties heeft voor het rijbewijs. Daarnaast kunt u uw gezichts- 
en gehoorvermogen testen. Tevens is er een reactie test 
voor de deelnemers en krijgt u een lunch aangeboden. 
Voor dit alles wordt een bijdrage gevraagd. Voor inlichtin-
gen en opgave, vóór 21 september a.s., kunt u mailen of 
bellen naar: dewolden@vvnregio.nl of 0522-481630.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Schoolwagen 
 
1. Luizenvader 
 
2. Ruinerwolven in schaapskleren 
 
3. Terugblik op pr8ige jaren 
 
4. Mobiele eenheid 
 
5. Best geestig 
 
6. Aan vrijwilligers geen gebrek 
 
7. Geef ons maar de ruimte 
 
8. Zo gaat alles naar de haaien 
 
9. Schatten van de zee 
 
10. Swish at the beach 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Jokeren 
 
1. Jannie Vrielink 
2. Jannie Bartelds 
3. Janny De Vries 
4. Ria De Meijer 
5. Jenny Slagter 
6. H. Duinkerken 
7. Lydia De Leeuw 
8. Rielle Flinkert 
9. Jannie Flinkert 
10.Alie De Best 
11.Gea Boelen 
12.Roelie Hendriks 
13.Bet Flinkert 
14.Lammie Postma 
15. 
16.Poedel Hennie Snijder 
17.Jordy Flinkert 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Klaverjassen 
 

1. Arend Geerts 
2. Koop Hester 
3. Arend Wiltinge 
4. Arend Bisschop 
5. Arjan Koster 
6. Henrico De Vries 
7. Sarino De Vries 
8. Wim Kolk 
9. Rene Dekker 
10.Jan Bouwman 
11.Adrie Snijder 
12.Albert Smit 
13.Ingrid van Dijk 
14.Hans Jonkers 
15.Roelie Baas-Zwiers 
16.Hilly Kok 
17.Sietze Willijns 
18.Bram De Vries 
19.Herman Lugtenberg 
20. Jan Duinkerken 
21.Henk Zantinge 
22.Stef Jelsma 
23.Berend Bartelds                                              27.Richard Waninge 
24.Hella Zielman                                                   28.Ben Mulder 
25.Aad Runhart                                                     29.Willy Wiltinge 
26.Johan Oost                                                                      Poedelprijs: 
                                                                                                 Niek Frans 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Darten 
 
Winnaars Ronde: 
1. Joel Feenstra/ Kane Heins 
2. Jorn Dingste/ Jordy Bisschop 
 
Verliezers Ronde: 
1.Yorden / Jeroen 
2.Reinout Stevens / Jurjen Figeland 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Individuelen 2018 
 
1. Wij zijn de parels van de optocht 
2. Zelfs met een kater, dansen wij synchroon in het water 
3. Communicerende vaten 
4. Wij zijn verstrikt in onze jaloezien 
5. Under koffer 
6. Kleurrijk uit de verf 
7. Trekkerslep Ruinerwold 
8. Wie trekt de kar 
9. Vrouwen met ballen 
10.Dit jaar lopen wij alleen in ons eendtje 
11.Onsie in dromenland 
12. Koereur 
13. Pottenkijkers 
14.Wij zijn er weer bij (kinderopvang) 
15. 2 onder 1 kap 
16. schot in de roos 
17. 2 eenhoorns op de fiets, waar vind je zo iets 
18. Spookrijder in opleiding 
19. Wij zijn (er) bij 
20. Blinde darm 
21. Goedlopende tent 
22. Rare Fanfare 
23. Doomijn 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Particulieren wagens 
 
1. De Ambachtelijke Opleiding 
2. De Dikke Dames 
3. De Nieuwe privacywet 
4. Apenheul 
5. Witwassen 
6. Wij wilden dat het afwas 
7. Afgezaagd 
8. Turfstekers 
9. Het water van zoet naar zilt 
10. Vrijdagavond aan de drank….. 
11. Schapen redden zich wel 
12. Lol(ly) squad 
13. Hoe kom je d’rop 
14. Platte kar 
15. Mamma Mia 
16. We houden jullie in de gaten 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Playbackshow 
 
Onderbouw: 
1.Vaiana – ooit zal ik gaan 
2.Clean Bandit ft Demi Levato – Solo 
3.Kinderen voor kinderen – bewegen is gezond 
4.Marcus & Martinus – Elektrisk 
 
Bovenbouw: 
1.Kesha – Hide away 
2.Zara larson –Lush Life 
3.Snollebollekes – links/rechts (3 jongens) 
4.Linda Tapken – Boerenmeid 
5.Girly’s blog – Landen op Ibiza 
6. Snollebollekes – mix  Links/rechts(gr8) 
 
Middelbare School: 
1.Spice Girls – Wannebe 
2.Karlijn, Sanne, Mandy – Playback je gek 
 
18 jaar en ouder: 
1.De Rose club – Hallo allemaal 
2. Chicksmix – jaren ’70 Ruinerwold 
3. Toppers – ABBA medley 
4. De muziekreis 
5. 3de voetbal – lege krattenwals 
6. Stevie & Paul 
 
 
 
 



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!

Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Volgende kwis datum:

- Elke 2e donderdag van de maand
- 6x t/m maart
- Maximaal 6 personen per team
- Inleg is 4,- p.p. inclusief kop koffie
- Vol = Vol

11/10/2018

Vanaf oktober spelen we weer:

Geef je sn
el op

met een t
eam!

Vol = vol!



Ruinerwold 
wint van 
Steenwijkerwold

Op een schitterende feestzondag trapte Ruinerwold de 
beker af tegen Steenwijkerwold. De gasten begonnen 
sterk aan het duel en hadden in de eerste helft de beste 
kansen. Ewout Knol liet zich gelukkig niet verrassen, 
waardoor beide ploegen met een 0-0 stand aan de thee 
mochten.

In de tweede helft kwam Ruinerwold beter in haar spel 
en kreeg het kansen. Deze kwamen voornamelijk tot 
stand uit corners, maar het leverde nog geen doelpunt 
op. Ook Steenwijkerwold toonde zich niet gelukkig in de 
afronding en dus leek de wedstrijd op een doelpuntloos 
gelijkspel uit te draaien. In de 86e minuut kwam daar 
dan toch verandering in. Mark Brinkman verscheen 1-op-
1 met de doelman en rondde beheerst af: 1-0. 

Steenwijkerwold probeerde nog een gelijkmaker te 
forceren, maar echt gevaarlijk voor het Ruinerwoldse 
doel werd het niet meer. De overwinning maakt het voor 
Ruinerwold een uitstekende start van het bekeravon-
tuur. Voor de sfeer is het jammer dat Ruinerwold niet bij 
Steenwijkerwold in de competitie zit, want de bezoekers 
verplaatsten zich zonder moeite van de kantine naar de 
feesttent.

Morgenavond speelt Ruinerwold haar tweede bekerdu-
el, thuis tegen Wapserveen om 20.15 uur. Dit duel werd 
eerder afgelast doordat Wapserveen te weinig spelers 
had. Door een gebrek aan lichtmasten komen de Wap-
serveners, of Wapvenigers, morgen naar Ruinerwold.

Tot dan!

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 

Bridge-uitslagen
Uitslag van de startdrive van seizoen 2018/2019 van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 3 september 2018.

Lijn A;
1 J & J Scholte Albers   58,33%
2 R v Ommen & M Velthuys  56,67
3 L Krapels & J Mansier   55,83
4 H Middelveldt & H Tissingh  55,00
4 J de Boer & G Wassing   55,00
6 S Hempen & H Kuijer   50,00
7 H & P Bennink    48,75
8 M Blaauw & K Scheper   48,33
9 J Inberg & J Vedder   47,08
10 G Lensen & L Tissingh   45,42
11 R Knippels & R Pijper   40,00
12 R Nijland & J Schuphof   39,58

Lijn B;
1 H Reinders & G Scheper  60,83%
2 J Bennink & L Drost   60,00
3 T ten Heuvel & A Kreulen  57,92
4 A Ridderman & M Vedder  56,50
5 S & J Willijns    56,00
6 H & H Hauwlo    52,08
7 D & M Geel    50,00
7 W Niemer & L Stolte   50,00
9 L Boerhof & M Brals   45,00
10 J Klomp & L Veen   42,00
11 J Koops & R Morsink   41,67
12 H & R Kuik    37,50
13 I & L vd Molen    37,00

       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! 



Uitnodiging 
 
Graag nodigen wij u uit voor de bevestiging- en 
intrededienst van ds. K. de Graaf.  
 
Deze dienst zal D.v. worden gehouden op zondag 
23 september 2018 in de Hervormde Kapel te 
Ruinerwold om 9.30 uur.  
De bevestiging zal geschieden door evangelist 
Frans Verkade.  
 
Wij zien er naar uit om u te mogen ontmoeten. 
Na afloop van de dienst zal tijdens het koffie/thee 
drinken gelegenheid zijn om elkaar de hand te 
schudden. 
 
Contactpersoon: R. Bijkerk-Stelwagen, 
Meerkoetlaan 17, 7961 BW Ruinerwold, 
rimkebijkerk@telfort.nl. 
 
 
 
 



Boek schrijven? Reina 
Crispijn vertelt
Hoe kun je van slechts één kort krantenbericht een boek 
maken? Op woensdagavond 19 september vertelt Reina 
Crispijn, winnares Valentijnprijs 2016, in Bibliotheek 
Zuidwolde wat er in haar hoofd gebeurt als zij een boek 
schrijft. Op woensdagavond 26 september is zij aanwe-
zig in Bibliotheek Ruinerwold. Beide avonden zijn van 
19.30 uur tot 21.30 uur en de toegang is € 3,50. 
Boek schrijven? Inspirerende schrijfcursus
Belangstellenden die meer willen weten over het schrij-
ven van een boek of die er al mee bezig zijn, maar tegen 
bepaalde problemen aanlopen, kunnen zich inschrijven 
voor de schrijfcursus vol praktische tips van Reina Cris-
pijn. Tijdens drie woensdagavonden 10, 17 en 31 okto-
ber neemt Reina Crispijn de cursisten mee in het proces 
van het schrijven. Onderwerpen die aan de orde komen 
zijn: waar vind je een idee voor een boek, hoe werk je 
dat idee vervolgens uit en hoe rond je schrijven van een 
boek af? Belangstellenden kunnen zich voor 3 oktober 
inschrijven bij Bibliotheek Zuidwolde (tel. 088-0128290) 
of via info@bibliotheekzuidwolde.nl. Deelname kost € 
15,- voor drie avonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bibliotheek Zuidwolde • Jeanet Drent (frontoffice mede-
werker) • 088-0128291 • info@bibliotheekzuidwolde.nl •  
www.bibliotheekzuidwolde.nl

 Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 22 sept. 

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 mee voor hoge korting op 
merk keuken-en theedoeken 

De actie loopt t/m zaterdag 3 nov. 
U ontvangt bij iedere € 5,- aan boodschappen 
1 spaarzegel. Bij 6 zegels is de spaarkaart vol. 

Klaverjas seizoen
Winter

Dit zijn de data:

RuinerwoldCafe de Kastelein

25 sept   4 dec    26 feb
9 okt    18 dec   12 maart
23 okt   15 jan    26 maart
6 nov    29 jan   9 april
20 nov   12 feb   26 april
Aanvang 20:00 op aangegeven data / mooie vleesprijzen

Altijd al willen klaverjas
sen? geef je op a

an de bar voo
r klaverjas le

s!

Meer info aan 
de bar!



Volleybalclub Ruinerwold bestaat dit jaar 50 jaar! 

 

Aan de leden en oud-leden van Volleybal Club Ruinerwold, 
De jubileumcommissie van V.C.R nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van het 
jubileumfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze vereniging. De 
festiviteiten vinden plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in de Buddingehof.  
De jubileumcommissie is druk doende om zorg te dragen voor een gezellige middag- 
en avondindeling.  

Kent u nog meer oud-(bestuurs)leden, oud trainers/coaches of oud-
teamgenoten zegt het dan voort! 
Programma 
14:00 Inloop met koffie en een VCR gebakje 
14:30 Opening 
15:30 Een activiteit voor jong en oud 
16:30 Praatuurtje 
17:30 Buffet  
19:00 Wedstrijd Dames 1e Klasse Nevobo 
Deelname aan deze reünie kost €5 p.p. inclusief 2 consumpties, deelname aan het 
buffet kost €12 extra. Betaling bij aanmelding op rekening NL08 SNSB 0941 7244 17 
t.n.v. Volleybalclub Ruinerwold. 
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze site: 
www.vcr-ruinerwold.nl/50-jaar-vcr  
of via de e-mail: 50jaarvcr@vcr-ruinerwold.nl. 
U dient uw aanmelding voor 25 september door te geven. 
 
De leden van de jubileumcommissie hopen u een gezellig en sfeervol jubileumfeest 
aan te bieden. 
 
De Jubileumcommissie 



KIOS start 
seizoen in 

Overgangsklasse
Na het kampioenschap op het veld van afgelopen 
seizoen start het eerste team van korfbalvereniging 
KIOS voor het eerst in de Overgangsklasse. Hierbij is 
het ingedeeld in een aantal gerenommeerde clubs 
met veel ervaring op het allerhoogste niveau die 
vorig jaar alle drie een stapje terug hebben moeten 
doen uit de Hoofdklasse, het tweede niveau van 
Nederland. KIOS kan dus aan de bak tegen ploegen 
als SKF Veenendaal, NIC Groningen en HKV/Ons Ei-
bernest uit Den Haag. Maar ook de andere ploegen 
in de Overgangsklasse A zullen voor de Eissmann 
Jan Wagter/Ensing Vastgoed Onderhoud ploeg een 
grote uitdaging vormen. Met Antilopen Leusden, 
OWK Oostwold, DOS Westerhaar en Unitas Harder-
wijk zowaar geen eenvoudige poule voor de promo-
vendus, welke dit jaar onder leiding staat van een 
nieuw trainersduo. Met de komst van de gebroeders 
Christian Lucas (hoofdtrainer) en Haralt Lucas staat 
twee korfbaldieren pur sang voor de groep. Chris-
tian woont tegenwoordig in Apeldoorn, maar ziet 
bij KIOS een mooie uitdaging en nieuwe stap in zijn 
trainerscarrière nadat hij eerder bij KIOS al trainer is 
geweest van KIOS 2, om daarna bij DOS’46 in Nije-
veen de A1 te trainen op het hoogste niveau. 
Voor Haralt Lucas is het zijn eerste stap buiten DOS’46 
, waar hij jaren in de eerste selectie heeft gespeeld 
en één van de dragende spelers was in de successen 
en landskampioenschappen (3x veld en 1x zaal) in 
de periode 2005-2009 van deze regionale topclub. 
Tevens is hij jaren als trainer binnen de vereniging 
actief geweest inclusief assistent trainer van Daniël 
Hulsebosch bij de eerste selectie van de Nijeveners. 
In de selectie van KIOS zijn niet zoveel wijzigingen. 
Alleen twee nieuwkomers, Henk-Mart van der Wal uit 
Uffelte en Ramon Karsten uit Meppel. Henk-Mart komt 
van 2e klasser KORU en wil zich graag verder ontwik-
kelen als korfballer en ziet daar bij KIOS de mogelijk-
heden voor. Ramon heeft tot de C’s bij KIOS gekorfbald 
en komt na 5 jaar bij DOS’46, waar hij in de hoogste 
jeugdteams heeft gespeeld, terug bij KIOS. Beide jonge 
en talentvolle spelers zijn een mooie aanvulling voor 
de selectie en bieden de trainers meer mogelijkheden 
in de keuzes voor de spelers voor KIOS 1 en 2. 
KIOS 1 begint de competitie in het feestweekeinde met 
een uitwedstrijd tegen SKF Veenendaal op zaterdag 8 
september om 15.30 uur. Voor KIOS 2 staat er eveneens 
een uitwedstrijd geprogrammeerd, maar dan in Assen 
tegen AVO 2. Aanvang daar om 14.10 uur. 

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 

Nieuw dit seizoen in de veldcompetitie is dat de 
wedstrijdduur verkort is van 2 x 35 minuten naar 2 
x 30 minuten. Door de overgang naar de kleinere 
veldafmetingen, net als in de zaal, is het spel inten-
siever geworden. Om deze reden is de speelduur 
van de wedstrijden dus wat ingekort. 

Het verdere programma voor KIOS 1 dit najaar ziet 
er als volgt uit:
Zaterdag 8-9-2018  15:30 
SKF 1  -  KIOS (R) 1 VEENENDAAL
Zondag 16-9-2018  14:30
KIOS (R) 1  -  HKV/ Ons Eibernest 1 R’wold
Zaterdag 22-9-2018  15:30
Unitas/ Perspectief 1  -  KIOS (R) 1 HARDERWIJK
Zondag 30-9-2018  14:30
OWK 1  -  KIOS (R) 1 OOSTWOLD GEM LEEK
Zaterdag 6-10-2018  15:30
KIOS (R) 1  -  DOS (W) 1 R’wold
Zaterdag 13-10-2018  15:30
KIOS (R) 1  -  Antilopen/ Lancyr Deelen 1 R’wold
Zaterdag 27-10-2018  15:30
KIOS (R) 1  -  SKF 1 R’wold

Kios verliest 1ste 
wedstrijd
Vandaag begon het voor Kios 1 dan echt. De ope-
ningswedstrijd tegen SKF in Veenendaal. Een 
gerenommeerde overgangsklasser en voor Kios een 
goede meting waar het staat. 
Het begin ging gelijk op. Kios verdedigde goed, 
maar in de aanval kreeg het veel druk waar het zich 
moeilijk onderuit kon korfballen. Na de 1-1, 3-3 lie-
pen de Spekbraanders uit naar de 3-5 voorsprong. 
De Eismann/Ensing equipe had het betere van het 
spel en wist zich onder de druk van de thuisploeg 
te spelen. Echter, liet de afronding toch hier en daar 
het afweten. SKF wist zich terug te knokken en nam 
via 6-6 weer de leiding met 7-6 en 8-6. Het moment 
lag weer bij de thuisploeg en deze wist het voor rust 
uit te bouwen naar een 13-8 ruststand. 
Dat was jammer, want de ploeg van Christian en 
Haralt Lucas was zeker niet minder. De tweede helft 
bleef de afronding het grootste probleem. Verde-
digend stond Kios zijn mannetje, maar aanvallend 
werden verkeerde beslissingen geforceerd. Tevens 
gingen ook vrije ballen en strafworpen er niet in. 
Hierdoor scoorde Kios er maar 3 en kreeg het maar 
6 tegen. Op 13-10 was nog een kantelmoment, 
maar in plaats van de aansluitingstreffer kreeg het 
de 14-10 om de oren. Eindstand 19-11. 
Scores: Janita Zantinge 3x, Ernst Kuik en Martijn 
Ziel beide 2x, Luco Zantinge, Daniek vd Wal, Mar-
lissa Noord en Janneke de Lange allen 1x


