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Stoofperenfeest
Ook weer een heerlijke oogst dit jaar!
Ondanks de late nachtvorst en drie hittegolven... 
Ook dit jaar vindt op de eerste zaterdag van oktober 
de unieke perenpluk in Ruinerwold plaats aan de 
langste stoofperenboomgaard ter wereld. Het is on-
derdeel van het Stoofperenfeest, met marktkramen 
en muziek op boerenerven én kinderactiviteiten. 
Kom plukken, proeven en ontdekken op dit bijzon-
dere Drentse oogstfeest! 

Oogst 2019: Goed!
Het Stoofperenfeest wordt dit jaar een succes: 
de meeste bomen hangen weer goed vol. En dat 
ondanks een late nachtvorst dit voorjaar en drie 
hittegolven afgelopen zomer, die we hier in dit deel 
van Drenthe erg goed merkten. De thermometer is 
zelfs boven de 40 graden uitgekomen... Oef! 

Nieuw dit jaar 
 1.      Kinderveilingmeester
 2.      Muziek 
 3.      Centrale Parkeerplaats
 4.      Souvenirs

Volgend nummer 
verschijnt 
5 oktober

Kopij inleveren voor vrijdag 27 september 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

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.
 We repeteren Iedere dinsdag van 20.00 uur tot 
22.00 uur in “De Buddingehof” te Ruinerwold. We 

Regionale kaartdagen in de Buddingehof
Vanaf 20 september beginnen we weer met de re-
gionale kaartdagen. Eenieder die van klaverjassen, 
kruisjassen of jokeren houdt is van harte welkom. 
Afgelopen jaar liep het aantal jokeraars terug, we 
zouden het dan ook heel leuk vinden dat ook die 
zich weer melden. De volgende data zijn 11 oktober, 
22 november en 20 december. Inloop vanaf 09.30 
uur aanvang 10.00 uur. Tot dan.

Beheerster Ageet Bos en medewerkers Buddingehof

zijn een heel gezellige club en zien je komst van 
harte tegemoet! Wil je meer over ons koor weten, ga 
dan naar www.spotlightsruinerwold.nl

Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, 
tel. 0522-481197. 



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 22 september 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf, startdienst m.m.v. mu-
ziekkorps “Crescendo”uit Steenwijk. Na de dienst 
een presentatie (beamer) door St. Help Oost-
Europa (HOE)gevolgd door een lunch met koffie, 
soep en broodjes.
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur Student P. Poortinga
15.30 uur ds. R. Heij
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R Gosker
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 29 september 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur ds. Marten Visser
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R. van Ommen
15.30 uur ds. R. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur H. Procee

 ➜  18 september Vrouwen van Nu Oosteinde, 
brandweer Drenthe, 20.00 uur 
dorpshuis de Kolonie

 ➜  18 september VCR HS1 – Steevast HS3, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  18 september Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  18 september Bekerwedstr.KIOS1 – SIOS1,  

20.00 uur, korfbalveld
 ➜  20 september Regionale Kaartdag, 10.00 uur 

Buddingehof
 ➜  21 september VCR DS1 – VC Zwolle DS5, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜  21 september KIOS Kangoeroe Klup, 10.00 uur, 

korfbalveld
 ➜  22 september Menwedstrijd, manege Ruinerwold
 ➜  23 september Klaverjassen en Jokeren VVR,  

19.30 uur kantine
 ➜  23 september Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  24 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Lachtherapie, gezichtsgymnastiek,  
19.45 uur Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  24 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜  25 september Modeshow boetiek “de Smederije”, 
19.30 uur Buddingehof

 ➜  26 september Kinder EHBO avond voor 
stoere mannen, 19.30 uur 
Brandweerkazerne Ruinerwold

 ➜  27 september Klaverjassen KIOS, 19.30 uur KIOS 
kantine

 ➜  27 september Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜  28 september OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜  29 september VVRuinerwold – DVSV, 14.00 uur 
sportpark

 ➜  30 september Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  30 september Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  1 oktober Klaverjassen, 20.00 uur café de 

Kastelein
 ➜  2 oktober Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  2 oktober VCR HS1 – de Griffioen HS3, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  4 oktober Bezichtiging goederen veiling,  

18.00 – 20.00 uur Karstenhoeve
 ➜  5 oktober VCR DS1 – VC Joure DS2, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜  5 oktober Bezichtiging goederen veiling, 10.00 – 

12.30 uur Karstenhoeve
 ➜  5 oktober Veiling antiek en curiosa, 13.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  5 oktober Perenpluk, start hoek Havelterweg/

Dr.Larijweg, 09.00 uur
 ➜  5 oktober Stoofperenfeest, 11.00 – 16.00 uur 

gehele Larijweg



 

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 

OOK ADVERTEREN IN 
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl 



Digitaal onderzoek
“Uw mening telt om de kwaliteit van ons evene-
ment te verhogen”.

Het bestuur heeft woensdag 28 augustus de 27ste 
Oldtimerdag geëvalueerd. Een behoorlijke lijst met 
aandachtspunten is het resultaat. Het bestuur is 
zeker tevreden en heeft geconstateerd dat de 1200 
deelnemers zich niet zomaar gewonnen geven on-
danks de regenbui in de ochtend. 

Het evenement 2019  wordt op verschillende ma-
nieren tegen het licht gehouden.  

Jaarlijks vind er overleg plaats met politie en ge-
meente mede naar aanleiding van het veiligheids-
plan van de oldtimerdag. Daarnaast zullen dit jaar 
de vrijwilligers in oktober of begin november wor-
den uitgenodigd hun visie te geven. Aanleiding zijn 
de signalen dat vrijwilligers nogal wat te verwerken 
krijgen aan positieve berichten, tips, maar zeker 
ook negatieve reacties van ongedurige verkeers-
deelnemers. 

Een extra evaluatie moment in 2019 is het digitaal 
onderzoek via de website.  
Het bestuur van de Oldtimerdag Ruinerwold wil u 
attenderen op het onderzoek dat wordt aangebo-
den aan betrokkenen, bezoekers en deelnemers 
van de 27ste Oldtimerdag Ruinerwold 2019.
Inmiddels zijn er 165 enquêtes ingevuld.

Vele positieve berichten en bedankjes, maar zeker 
ook tips en verbeterpunten. We zetten ons in om de 
waardevolle tips uit te werken en in de toekomst te 
verwezenlijken.

Wilt u ook nog uw mening aan ons geven? Dat kan 
via de link: https://docs.google.com/forms/d/1fIL-
D4jsClUb9t0okg6owKpHYPH4zsOmlle8e6vIaCk/
prefill

Alvast onze hartelijke dank.

We gaan weer beginnen
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 
27 september a.s. Eventueel kan vervoer geregeld 
worden. U kunt zich opgeven bij:

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

Olde wieven zomer
De dagen körten
de nachten kolder
en d’appels vallen

Kaneelstokkies geuren
de bladties kleuren
en neuten kraken

We rooit de piepers
ik doppe mien eigen boonties 
en geniet nog evenpies

Van nog warme zunnestraolen
op mien gezichte
en de leste brummels

© Gerdina, www.gerdina.nl

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk 
dankzeggen voor de vele blijken van medeleven na 
het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jaap Jongschaap

 Jannie Jongschaap - Baas
 Kinderen en kleinkinderen

Ruinerwold, september 2019



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.

‘

Klaverjas seizoen
Winter

Dit zijn de data:

RuinerwoldCafe de Kastelein

17 sept   26 nov    4 feb
1 okt    10 dec   18 feb
15 okt   17 dec!    3 maart
29 okt    7  jan   17 maart
12 nov   21  jan   31 maart
Aanvang 20:00 op aangegeven data / mooie vleesprijzen

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Hilda Mulder (VVD) 
voorgedragen als 
nieuwe wethouder 
gemeente De Wolden 
Hilda Mulder is door de fractie voorgedragen als 
opvolger van wethouder Mirjam Pauwels. 
Hilda Mulder (41) zat van 2010 tot 2018 in de ge-
meenteraad voor VVD. Ze woont in Koekange en 
werkt als projectleider bij het Recreatieschap Dren-
the. 
Marcel Hulst, fractievoorzitter VVD: “Hilda is al 
jarenlang zeer betrokken bij De Wolden. Ze heeft 
een groot netwerk in zowel De Wolden als in Dren-
the. Door haar achtergrond, ervaring als raadslid 
en haar persoonlijke eigenschappen is zij de ge-
schikte kandidaat om Mirjam Pauwels op te volgen. 
In samenwerking met raad, organisatie en bestuur 
zal zij zich volop inzetten om De Wolden verder te 
brengen.” 
Benoeming 
Voor de benoeming van Hilda Mulder als wethou-
der is de instemming van de raad nodig. Het voor-
nemen is om dit op 26 september 2019 tijdens de 
raadsvergadering te doen.

Veiling perenbomen én 
antiek en curiosa bij 
De Karstenhoeve
Ook dit jaar vindt op de eerste zaterdag van oktober 
weer de unieke perenpluk plaats aan de langste pe-
renbomenweg (7 km) ter wereld! Het is onderdeel 
van het Stoofperenfeest met diverse activiteiten op 
verschillende boerenerven en bij de museumboer-
derij. Om 09.00 uur zal veilingmeester Frans Bork ter 
hoogte van Dokter Larijweg nr 1 (hoek Havelterweg- 
Dokter Larijweg) beginnen met de veiling van de 
perenbomen van allerlei rassen. De bomen worden 
per opbod verkocht en de kopers hebben tot 24.00 
uur deze dag de tijd om de peren te plukken. Nieuw 
dit jaar: de kinderveilingmeester, deze begint om 
09.00 uur vanaf de Dokter Larijweg 171 naar het 
Kindererf op nr. 153.

Antiek- en curiosaveiling:
Om 13.00 uur begint de veiling van antiek en curi-
osa op de deel van de museumboerderij. Tijdens de 
taxatiedag zijn er weer tal van goederen ingebracht. 
Nieuwsgierig wat allemaal “onder de hamer” 
gaat? Kom dan een kijkje nemen in de schuur van 
de boerderij waar alle goederen staan uitgestald. 
Misschien ziet u net die lamp of kastje waar u al zo 
lang naar op zoek bent. Vrijdagavond 4 oktober van 
18.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag 5 oktober van 
10.00 uur tot 12.30 uur is er de mogelijkheid om alle 
goederen te bezichtigen. 
Voor info over de veilingen: info@karstenhoeve.nl 
of telefonisch 0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.



ACTIE!

1,52 3,39 4,69

1,3917,37

7,98

1,13

1,2916,89

6,18

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

Kip piri piri

Hachee, rib- of 
braadlappen
per 100 gram Knorr wereldgerecht

natuurlijk piri piri
pak 208 gram

Scharrel
kipfi letblokjes
pak 300 gram

Optimel
drinkyoghurt
Pak 1000 ml

Hertog Jan pils
krat 24 fl  esjes à 300 ml of 
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

Dr. Oetker 
Casa di Mama
combineren mogelijk

1.- 2.-

1.-10.-

4.-2 STUKS

MAX. 4
KRATTEN
PER KLAN T

MAX. 6
MULTIPACKS
PER KLANT

3.75
1,09

Sperziebonen
500 gram los

1.-

Buurtteam De Wolden heeft een nieuw logo!



Gratis computercursussen 
weer van start in de 
bibliotheken
Voor mensen die graag meer met de computer wil-
len doen, maar niet goed weten hoe het werkt, is 
er Klik & Tik. Klik & Tik is een computercursus waar 
beginners in kleine groepen geleerd wordt gebruik 
te maken van de mogelijkheden van de computer, 
zoals typen, e-mailen, websites bekijken en hoe je 
bestanden kunt downloaden. Cursisten ontvangen 
een werkboek. In de bibliotheek wordt les gegeven 
en er kan thuis geoefend worden.

Klik & Tik. De tablet is speciaal voor mensen die wil-
len leren werken met de tablet. 
Aan de slag met je DigiD is een cursus waar onder 
andere aandacht is voor het aanvragen van DigiD, 
hoe je DigiD kunt gebruiken en het zoeken en vin-
den van informatie op overheidswebsites. Bij deze 
cursus is een beetje computerervaring wel nodig. 
Twee docenten geven les en er kan thuis geoefend 
worden.

In de bibliotheken in Zuidwolde en Ruinerwold is 
een Digitaal (inloop)spreekuur voor alle vragen over 
het gebruik van de computer, laptop, tablet, printer, 
e-reader, smartphone en de digitale dienstverlening 
van de bibliotheek.

Bibliotheek Ruinerwold 
Klik & Tik ‘De tablet’ op vier achtereenvolgende 
dinsdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Start op 
15 oktober. 

Klik & Tik op vier achtereenvolgende dinsdagoch-
tenden van 10.00 tot 12.00 uur. Start op 19 novem-
ber.
Aan de slag met je DigiD op drie maandagochten-
den van 10.00 tot 12.00 uur. Start op 4 november. 
Digitaal spreekuur op dinsdagmiddag (even weken) 
van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 1 oktober. Alleen op 
afspraak!

Informatie en aanmelding voor de cursussen en 
digitaal spreekuur: www.bibliotheekruinerwold.nl 
of 088-0128445.

22 September Joop 
Gottmers in de 
Gereformeerde kerk 
Op zondag 22 September zal er weer een kerk 
zonder drempel dienst plaatsvinden in de Gerefor-
meerde kerk van Berghuizen. Deze dienst zal tevens 
in het teken staan als startdienst. De dienst zal 
beginnen om 10.00 uur, waar vooraf gelegenheid is 
voor het drinken van een kop koffie.
Voorafgaand aan deze dienst, van 9.30 – 10.00uur, 
zal er een boksclinic gegeven worden aan kinderen 
van 12-16 jaar door Joop Gottmers. 
Joop Gottmers, voormalig kickbokskampioen en 
drugsbaron, zal ook meewerken aan deze indruk-
wekkende dienst. Hij wil graag zijn levensverhaal en 
getuigenis met ons delen.
U bent van harte welkom!

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



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 5,- p.p. inclusief kop koffie
- Vol = Vol

10/10/2019

Vanaf oktober spelen we weer:

Geef je sn
el op

met een t
eam!

Vol = vol!



Quick’21 V&V - KIOS
Dit weekend is de korfbal veldcompetitie weer 
begonnen. Maar de selectie van KIOS is natuur-
lijk al een tijdje bezig met de voorbereiding 
hierop. De voorbereiding hiervoor verliep rede-
lijk goed. Met een aantal redelijke wedstrijden 
op mede 1ste klas teams en overgangsklasse 
teams. De wedstrijd die er voornamelijk uit-
sprong was de oefenwedstrijd tegen hoofd-
klasser KV Heerenveen die met zeer goed spel 
werd gewonnen. Een goede generale, maar hier 
hebben we natuurlijk niks aan. Dit weekend 
spelen we voor de punten en moet het dan ook 
nu gebeuren.

Het vlaggenschip van KIOS moest afgelopen za-
terdag aantreden tegen de fusieclub Quick”21/
Vlug & Vaardig. Met de huidige selectie wil KIOS 
graag boven in de competitie mee draaien. 
Maar dan zal het elke wedstrijd wel top moeten 
presteren. De ploeg uit Oudega is voorname-
lijk een hardwerkende ploeg die nooit opgeeft 
en met veel energie elk duel aangaat. Dus een 
lastige tegenstander.

KIOS begon de wedstrijd in de volgende opstel-
ling. Aanval: Patrick Roelevink, Henk-mart van 
der Wal, Marlissa Noord en Janita Zantinge. Ver-
dediging: Jurgen Lucas, Rogier Nijdam, Janneke 
de Lange en Iris van de Belt.  De openingsscore 
kwam uit de handen van Patrick, maar al snel 
volgde het antwoord van Quick’21/V&V. Gedu-
rende de eerste helft waren de ploegen zeer ge-
lijkwaardig aan elkaar. De scores volgde elkaar 
snel op. Waarbij het stuivertje wisselen was 
voor de leiding in de wedstrijd. Toch merkte je 
dat KIOS over meer schijven kon scoren dan 
de tegenstander. Waarbij vooral Quick’21/V&V 
scoorde uit standaard situaties.  Het was al snel 
duidelijk dat KIOS moeite had met de arbiter in 
dienst. Die gedurende de wedstrijd veel naar de 
stip wees, vaak met onbegrip van de KIOS kant. 

Als ploeg moet je dit toch proberen naast je 
neer te leggen en zelf hier korfballend een ant-
woord op geven. Aan het einde van de 1ste helft 
was daar dan toch het gaatje van 2 doelpunten 
voor KIOS. 

Het advies in de rust was duidelijk, zelf goed 
blijven korfballen en zo afstand nemen van 
Quick’21/V&V. Jurgen Lucas zorgde na rust 
meteen voor een verschil van 3. Maar zoals zo 
vaak deze wedstrijd antwoorde Quick’21/V&V 
zeer snel, zo ging bijna de hele tweede helft. 
Telkens wanneer KIOS op 3 verschil kwam viel 
het doelpunt snel aan de andere kant. Voorna-
melijk in de vorm van een strafworp.  Gelukkig 
bleef KIOS aan de goede zijde van het score-
verloop en was er nog niks aan de hand.  Maar 
Quick’21/V&V bleef helaas hierdoor wel in de 
wedstrijd en gaf niet op. Zij voelden dat er wat 
te halen viel. In de eindfase van de wedstrijd 
kwam Quick’21/V&V steeds dichterbij.  Op dit 
moment waren Ramon Karsten en Daniek 
van der Wal ingevallen voor Rogier Nijdam en 
Janneke de Lange. De laatste minuten waren 
ingegaan en de stand was 20-22 in het voordeel 
van KIOS. Quick’21/V&V kwam door wederom 
een strafworp op 1 doelpunt. KIOS antwoorde 
meteen en maakte weer een gat van 2. Maar dit 
was dan ook de laatste score van KIOS. KIOS 
zag Quick’21/V&V langs zij komen, wederom 
door 2 dubieuze strafworpen. Helaas had KIOS 
hier geen antwoord meer op, waardoor de eind-
stand 24-23 werd. 

KIOS speelde een goede wedstrijd, maar helaas 
speelde het deze middag tegen 9 man. Uitein-
delijk kreeg KIOS 12 strafworpen tegen en was 
hier niet sterk genoeg voor om van te winnen. 
Het spel was goed en daar moet vertrouwen uit 
worden gehaald voor de volgende wedstrijd. De 
volgende wedstrijd is op zaterdag 14 september 
om 15:30 in Ruinerwold tegen CSL. Het 2de van 
KIOS speelt voorafgaand van deze wedstrijd 
tegen Dalto 5. 

Doelpunten makers:  Jurgen Lucas 6, Henk-mart 
van der Wal 5, Janita Zantinge, Patrick Roele-
vink en Rogier Nijdam allen 3, Marlissa Noord, 
Daniek van der Wal en Iris van de Belt allen 1. 

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 



Zomerfeest uitslagen
Hieronder volgen de uitslagen van de verschil-
lende evenementen van het zomerfeest.

Klaverjassen
1. Geert Giethoorn
2. Arend Nijboer
3.  Jolanda Wesseling
4. Albertje Ridderman
5. Robert Prins
6. Jan Prins
7. Douwe Kaper
8. Ronald Middelkoop
9. Roelie Baas
10. Ewout Kleene
11. Remmelt Venema
12. Henk Kleene
13. Henk Baas
14. René Dekker
15. Ben Mulder
16. Eefje de Vries
17. Arnold Hendriks
18. Hans Nijmeijer
19. Erwin Flik
20. Jaap van Laar
21. J.G. Scheper
22. Henrico
23. Arend Bisschop
24. Arend Jan Wind
25. Niek Frans
26. Albert Kloosterman
27. Johan van Oost
28. Stef Jelsma
Peodelprijs voor Ingrid van Dijk.

Jokeren
1. Janny de Vries
2.  Ivo Meppelink
3. Jenny Slagter
4. Ria de Meyer
5. Jordy Flinkert
6. Hennie Snijder
7.  Alie de Best
8. Jannie Frijlink
9. Roelie Hendriks
10. Folkert Hester
11. Lammie Postma
12. Bet Flinkert
13.  Lea Prins
14. Jannie Flinkert
15. Lyda de Leeuw

16. Henk Duinkerken
17. Roelof Wemmenhove (Poedelprijs)
18.  RiëlleFlinkert

Darten

Winnaarsronde
1.  Job en Remco
2.  Imre en Remco

Verliezersronde
1.  Bert en Brain
2. Lard en Kees

Optocht

Individuelen
1.  Sprookjeshuwelijk
2.  Het blijft een Bende
3. De plagen van Ruinerwold
4. Acceteerd u onze cookies
5. Rij/tuig
6. Hoe verder zonder herder
7. Cookies
8. Een foute avond
9. Haai/tea
10. Koplopers
11. Spacescootermeiden
12. Een letterlijke spekbraander
13. Boerkaverbod
14. onderhoutsvrouwen
15. Kiplekker
16. Makkelijk zat
17. Als je haar maar goed zit
18. Geen idee
19. Zwaailampen
20. Wij zijn dit jaar de hype
21. Samen de wereldontdekken
22. blauw
23. Ik ben geflest
24. ajax.

Wagens
1. Het leven is net een achtbaan
2. Lerarentekort bereikt hoogtepunt
3. Boerkaas
4. Wij komen tekort op alle fronten
5. Doordewweks bakker
6. Starterswoningen in Ruinerwold
7. De moaties
8. Wij zijn uitgerukt
9. Welke mooie griet
10. Griezelig gezellig



11. Willem Holleeder
12. van Immigratiegolf
13. De 6 boerinnen
14. Hittegolf
15. Gezelligfout oerwoud
16. Inpakken en wegwezen
17. Toeter, toeter toeter
18. Kios 100 jaar
19. Na veel geblaas

Schoolwagens
1. Alle bee(s)tjes helpen
2.  Groep 3 gaat op lettersafari
3. Red de Bij
4. Met deze kabouters wordt niet gesold...
5. Groep 2 rockt (juf) Anni(ta) uut de bochte
6. Verstappen gaat zand happen
7. Wat Dun-can
8. Processi rupsjes Nooitgedacht
9. Het feest kan beginnen
10. Does Normaal

Dorpsquiz
1. Hapsnurkers
2.  De Moaties
3.  Makkelijk zat
4.  Friends
5.  Buitenhuisjes
5.  Mooi op tijd:-) 
6.  De van Diekies
6.  Jan Timen’s team
7.  6 bier en 4 wijntjes
7.  Kios Oldies
8.  De Bandteefjes
8.  De Fixers
9.  Buut 10 bier
9.  de woldruiters
9.  Mennuh
9.  Sint Annaparochie
10.  Drinkerbells
10.  Spice girls
10.  t krattie 2.0
10.  Team 1
11.  Groep 1
11.  Roseclub
11.  Toffe peertjes
12.  Oehlalalalalalalala
13.  Buddingerstraat
13.  De Doazerds
13.  De mannen!!! 
13.  Meujj
14.  Nog niet bekend

14.  Zooitje Ongeregeld
15.  De Winterjannen
16.  De woldrukkers
16.  Kloosterbroeders
16.  Wijsneuzen
17.  Guus geluk
18.  R Chickies
19.  Opgeven is belangrijker
20.  Zussaahhh
21.  Dikke lul 3 bier
22.  Dreamteam
22.  Groep 2
23.  de Hetty’s
24.  De Bandrekels
25.  De Kuuz’n
25.  Tiny House
26.  Hortensia’s
27.  De opvliegers
27.  Feestpalijs natte zeehond
28.  Jongwinding
29.  De spekkies
30.  Wonderteam
31.  Hermanos


