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Volgend nummer 
verschijnt 
16 oktober

Kopij inleveren voor vrijdag 11 oktober 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Stoofperenfeest5
o k t o be r

Stoofperenfeest Ruinerwold,  
zaterdag 5 oktober

Kom naar de unieke Perenpluk aan de Dokter 
Larijweg en het Stoofperenfeest, met marktkra-
men, muziek, en workshops op boerenerven en 
diverse kinderactiviteiten. 

Vervoer:
• Met de Heen-en-Peer en de retro-busjes van 

Tralaluna kunnen bezoekers van de ene halte 
naar de andere rijden, of te voet en met de 
fiets de weg verkennen. Dit jaar kost vervoer 
voor de hele dag 1 euro.

• Let op: er geldt op 5 oktober eenrichtings-
verkeer op de Larijweg, richting Ruinen (van 
nummer 1 tot 172). 

• Nieuw dit jaar is de centrale parkeerplaats op 
de hoek Hesselterweg/Larijweg in Oosteinde.

Activiteiten:
• Vanaf 9 uur vertrekt de traditionele veiling-

meester op Dokter Larijweg voor de Peren-
pluk.

• NIEUW: Vanaf 9 uur vertrekt de kinderveiling-
meester bij de Larijhoeve aan de andere kant 
van de Larijweg, een aparte perenpluk, speci-
aal voor kids, die terugloopt tot het Kindererf 
(nummer 153)

• Kleedjesmarkt op het Kindererf, kom gerust 
met je spulletjes om ze te verkopen.

• Om 13 uur vindt de bekende curiosaveiling 
plaats in museumboerderij De Karstenhoeve 
op nummer 21.

Vrouwen van Nu en de 
RABOclubsupport
Vrouwen van Nu Ruinerwold is heel blij.  Wij 
zijn door de Rabobank uitgekozen om deel te 
mogen nemen aan de RABOclubsupport actie. 
Door de Rabobank is landelijk voor alle vereni-
gingen geld beschikbaar gesteld. Je moet je 
er als vereniging voor opgeven en dan kun je 
worden uitgekozen. 

Dit jaar zijn wij uitgekozen. En daar zijn we heel 
blij mee, want een financiële bijdrage komt 
altijd van pas. We sparen bijvoorbeeld voor een 
Beamer, dit is een bijna maandelijks terugke-
rende kostenpost en als we zelf een Beamer 
aanschaffen zijn we die vaste kosten kwijt. En 
dat kunnen we dan weer besteden aan goede 
sprekers. Vraag je familie en vrienden op ons te 
stemmen, want hier geldt: hoe meer stemmen 
we krijgen hoe meer geld we krijgen. 

Via de link Rabobank.nl/clubsupport vind je 
meer informatie. Je kunt stemmen tot 11 okto-
ber, vergeet het niet. Want elke stem telt. 

Je moet wel vriend van de Rabobank zijn, an-
ders kun je niet stemmen, dus wordt nu vriend 
van de Rabobank en stem op ons. De vrienden 
van de Rabobank krijgen deze week hun stem-
biljetten in huis. 



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 6 oktober 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. J. Beekhuis
15.30 uur ds. J. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 13 oktober 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur ds. H. Dekker
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
16.30 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M. van Beusichem

 ➜ 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 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
 ➜ 6 oktober VVRuinerwold – Wacker, 14.00 uur 

Sportpark
 ➜ 6 oktober KIOS Super Sunday, 11.30 uur 

Kunstgrasveld KIOS
 ➜ 6 oktober KIOS – OKO/Bies1, 14.30 uur, 

Kunstgrasveld KIOS
 ➜ 7 oktober Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜ 7 oktober VCR DS1 – VC Joure DS2, 19.30 uur 

Sporthal
 ➜ 7 oktober Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 10 oktober Café KWIS, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 11 oktober Regionale Kaartdag, 10.00 uur 

Buddingehof
 ➜ 12 oktober Dressuurwedstrijd pony’s, manege 

Ruinerwold
 ➜ 12 oktober Kidsbeurs, 19.00-22.00 uur Sporthal
 ➜ 12 oktober St.Historie, Kiekiesdagen  

13.00 – 17.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 13 oktober St.Historie, Kiekiesdagen,  

11.00 – 17.00 uur Karstenhoeve
 ➜ 13 oktober KIOS – Movado1, 14.30 uur 

Kunstgrasveld KIOS
 ➜ 15 oktober Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 15 oktober Klaverjassen, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 16 oktober Vrouwen van Nu Oosteinde, Mamma 

Centrum Treant Zorg, 20.00 uur De 
Kolonie

 ➜ 16 oktober Jokeren, 19.30 uur cafétaria ’t Wold
 ➜ 16 oktober VCR HS1 – Smash HS3, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 18 oktober FabiolaVolkers@MegaTeenageParty, 

20.00 – 00.00 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 19 oktober Dressuurwedstrijd paarden, manege 
Ruinerwold

 ➜ 19 oktober VCR DS1 – SVM DS2, 19.00 uur Sporthal
 ➜ 20 oktober VVRuinerwold – Smilde 94, 14.00 uur 

Sportpark
 ➜ 21 oktober Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine



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 

06-83212071

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:

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



Ruinerwold bedankt 
Opbrengst Statiegeld aktie

voor 

 Vrouwen van nu Oosteinde
was

 635 euro !!!! 
 

 Coop winkel, klanten en hoofdkantoor, die het 
bedrag  verdubbelde 

 Heel erg bedankt!!!!!!

Cursus typevaardigheid
Vanaf donderdag 3 oktober gaat er een cursussen 
typevaardigheid van start in Ruinerwold georgani-
seerd vanuit Welzijn De Wolden. De cursussen zijn 
bedoeld voor kinderen uit groep 8. Ze leren blindty-
pen via het tienvingersysteem volgens de methode 
TypeWorld. De cursus bestaat uit 18 lessen van 
een uur. De prijs hiervoor bedraagt 145 euro. Dat is 
inclusief het gebruik van lesmateriaal en een certifi-
caat. Meer informatie en aanmelden kan via:  
www.actiefnaschooltijd.nl

Boerenleed
Teveel uitstoot van CO-twee
de boeren moeten het ontgelden
en krijgen de schuld van dierenleed

Teveel uitstoot van CO-twee…
minder met het vliegtuig mee,
dan blijven de boeren onze helden!

Teveel uitstoot van CO-twee
onze boeren moeten het ontgelden

© Gerdina, www.gerdina.nl

De kringloopbijbel
Verloren lig ik in een hele grote winkel. Ze noemen 
dat een kringloopwinkel. Daar merk ik, als ik aan 
mezelf denk, heel weinig van. De mensen lopen mij 
straal voorbij. Ze kijken niet eens naar mij. Ze kijken 
naar mooie dingen en vooral naar goedkope. Soms 
steken ze zelfs heel stiekem iets in hun binnenzak. 
Niemand ziet dat, maar ik heb het wel gezien. Ik ben 
een kringloop bijbel met echte zuivere verhalen. Als 
ik die vele mensen in de winkel zie lopen, denk ik 
steeds aan woorden, die bij mij te lezen zijn. Gij zult 
niet stelen. Ik neem er genoegen mee, dat ik vanwe-
ge mijn ouderdom niet meer in trek ben. Maar als ik 
dagen ongezien in zo’n grote winkel lig, krijg ik vaak 
een kriebel. Ik herinner mij die vele keren, dat een 
hand  mij aanraakte. Eén voor één sloeg die hand 
elke bladzij om. Het was alsof mijn haren gestreeld 
werden. Ik weet het, dat was in mijn glorietijd. Die 
tijd is voorbij. We leven nu en vele boeken net als ik 
raken uit de tijd. Het is niet anders, denk ik dan bij 
mijzelf.
Maar… ik heb een gerucht gehoord. Er is indertijd 
een genootschap van boeken  opgericht. Heel vroe-
ger is dat al gebeurd. Dat genootschap van boeken 
is nog steeds actief . Het heet officieel: Het Neder-
lands Bijbelgenootschap. Uit die familie stam ik. 
Wij  hebben een bijzondere familietrek. Men gelooft 
onze woorden of men gelooft ze niet. Ik merk dat 
ook nu ik kringloopbijbel ben geworden. Men raakt 
mij niet aan, maar met een schuin oog kijkt men wel 
naar mij. En dan denk ik : wat zijn dat toch vreemde 
wezens, die mensen. Soms vind ik een hond, die 

aan mij snuffelt, aardiger dan al die trotse wezens, 
die zo stiekem zijn. Maar goed: Het Nederlands Bij-
belgenootschap bestaat nog steeds en naar ik heb 
horen verluiden(het gerucht) heeft dat genootschap 
zondag 27 oktober uitgeroepen tot bijbelzondag. 
Nu ben ik als kringloopbijbel echt benieuwd of al 
mijn maten, die in de huizen zijn of in de boeken-
kast staan of op een preekstoel liggen, ooit de kans 
krijgen opengeslagen te worden. Elke bijbel heeft  
een woordje voor iedere lezer. Je mag mij vragen: 
wat is voor jou in jouw bijbel de mooiste gedachte. 
Ik geef je als antwoord: sla mij maar open en zoek 
de plek, waar  te lezen valt: ik ben een kind van God. 
Als de mensen door de kringloopwinkel lopen ,zien 
ze dat niet aan mij. Ik  loop er ook niet mee te koop. 
In de kringloopwinkel lig ik stilletjes op mijn plaats. 
Als u mij  voorbij blijft lopen, ik van mijn kant blijf u 
hartelijk groeten. 
S.G. 



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.

‘

Uitslag Klaverjassen Kios  
27 september 2019
Naam totaal 
Roelie Baas 6.038 1e prijs
Henk Kleene 5.211 2e prijs
Freek Nijmeijer 5.200 3e prijs
André Meijer 5.150 4e prijs
Arjan Koster 4.942 5e prijs
Wim Kolk 4.922 6e prijs
Arend Jan Wind 4.903
Albertje Kloosterman 4.816
Hennie Hörmann 4.733
Roel Jalvingh 4.681
Hans Nijmeijer 4.633
Henk Baas 4.617
Marcel Waninge 4.442
Albert Jalvingh 4.386
Dina Jalvingh 4.346
Henk Zantinge 4.338
Henk van den Berg 4.328
Koop Hester 4.188
Korrie Boxum 4.094 poedelprijs
Gerda Wind 3.718

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

NATIONALE OPEN HUIZEN DAG za. 5 OKTOBER a.s!
GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
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...!
notariaat & mediation
Stotijn



Dankbetuiging

Een warme handdruk en een arm om ons heen
Dat is alles wat je nodig hebt om te weten

We zijn niet alleen
Ons is de afgelopen jaren zoveel steun en liefde

gegeven
Het geeft ons moed om verder te gaan

De blijken van medeleven na het overlijden van

Elizabeth Kwant-ter Horst

Lies

waren ontroerend.
Daarvoor onze grote dank!

Roelof Kwant
Kinderen en kleinkinderen.
Koekange, oktober 2019

Ruunerwoldse Dorps 
Champions league 
Op vrijdagmiddag 20 september vond op de velden 
van VVRuinerwold van 14.30 uur tot 18.00 uur het eer-
ste Ruunerwoldse Dorps Champions league plaats.
De organisatie was een initiatief van leden van de 
jeugdcommissie van VVRuinerwold. Het doel was om 
een voetbalmiddag te organiseren waarbij zowel er-
varen als onervaren voetballertjes van de drie basis-
scholen uit Ruinerwold op een toegankelijke manier 
plezier zouden beleven aan voetbal. Ter voorberei-
ding gaven trainers van VVRuinerwold de afgelopen 
weken, in samenwerking met de sportfunctionaris-
sen van de gemeente De Wolden voetbalclinics op 
de drie Ruinerwoldse basisscholen. Met maar liefst 
75 deelnemers op een zonovergoten sportveld met 
vele blije gezichtjes kijkt de organisatie terug op een 
zeer geslaagd evenement. Dat plezier deze middag 
voorop stond zal geen bezoeker zijn ontgaan, samen 
lekker voetballen was het doel van de aanwezigen 
en dat plezier straalde zichtbaar van de deelnemers 
af.  De negen gemengde teams bestonden uit deelne-
mers in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Of je voetbalerva-
ring had was totaal onbelangrijk. Om fairplay tus-
sen de verschillende leeftijden te stimuleren telden 

Dorpsbelangen 
Presenteert Inspiratie-
document op Internet
Hierbij wil Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold 
Berghuizen u uitnodiging om het digitale Inspiratie-
document van ons dubbellint aan u te presenteren. 
Nadat we dit ‘ papieren’ document hebben aange-
boden aan het gemeentebestuur van De Wolden en 
de gedeputeerde van de provincie Drenthe is nu de 
digitale versie gereed om deze aan belangstellen-
den en overige geïnteresseerden te presenteren
U bent van harte welkom op maandag 14 oktober 
om 20.00 uur in dorpshuis De Buddingehof.

DBV Ruinerwold Berghuizen.

Collecte Nierstichting 2019
Alle collectanten heel hartelijk dank voor jullie inzet 
bij het collecteren. Er is een mooi bedrag opge-
haald, n.l. 1988,61 euro. Dat is op een paar centen 
na 80 euro meer dan vorig jaar.
Hulde aan de mensen die hebben gegeven. U hebt 
niet voor niets de collectanten laten lopen en na-
mens de Nierstichting willen we iedereen bedanken.
Een hartelijke groet van Janine Weide en Baukje 
Plaatsman.

doelpunten van de jongste deelnemers dubbel. Dat 
leverde veelal leuke samenwerking op tussen jong 
en oud. Vele (groot)ouders en andere belangstel-
lenden kwamen vrijdagmiddag naar de zonnige 
voetbalvelden van VVRuinerwold om te genieten 
van de sportieve wedstrijden. Aan de jongste bezoe-
kers was ook gedacht, zij konden zich vermaken op 
het springkussen. Nadat alle wedstrijden gespeeld 
waren werd er afgesloten met een uiterst spannende 
finale waarbij team Bolton Wonderers uiteindelijk de 
zeer gewilde bokaal wist te bemachtigen. De spelers 
van Glasgow Rangers werden nipt tweede. Gijs van 
der Klocht was het meest vaardig in hooghouden en 
ging met een mooie prijs naar huis.
 
Vriendelijke Groet, 
namens de jeugdcommissie Hilda Bralten 

 

 

 

 

 

 

 

  KORFBAL IS EEN TEAMSPORT 
  IS REKENING HOUDEN MET ELKAAR 
  ONZE LEDEN HEBBEN PLEZIER 
  SPORTIVITEIT STAAT VOOROP! 
 

KLAVERJASSEN

Vrijdag 27 september
Vrijdag 25 oktober

Vrijdag 29 november
Vrijdag 27 december kerstkaarten

(dorpshuis Buddingehof)
Vrijdag 31 januari
Vrijdag 28 februari
Vrijdag 27 maart
Vrijdag 24 april Locatie Kantine “De Kiosk”

Inschrijven vanaf 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur
VOOR JONG EN OUD

WEL OF GEEN LID

WINT U OOK ÉÉN VAN DE 
MOOIE VLEESPRIJZEN ?!?!

OF MISSCHIEN WEL HET 
EINDKLASSEMENT ?!?!

Inschrijfgeld
€ 5,00 

(incl. 1 kop koffie of thee)
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Memento Mori en Rabo 
ClubSupport
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de 
samenleving door clubs en verenigingen te onder-
steunen. 
De plaatselijke uitvaartvereniging  Memento Mori 
doet ook mee! 
Helpt U ons ook om de Aula voor het dorp te behou-
den! Stem op ons!
 

Vrijwilliger in  
De Wolden? 
Meld u dan nu aan voor de Tea Time 
waarderingsbon! 
De Wolden - Zoals elk jaar wordt de maand oktober 
weer omgedoopt tot ‘Maand van de Vrijwilliger’. In 
deze maand wordt er extra aandacht besteed aan 
het vrijwilligerswerk. Zo ontvangt iedereen in week 
40 het vrijwilligersmagazine in de bus. Een maga-
zine gevuld met leuke interviews van vrijwilligers, 
de ViP puzzel, info omtrent vrijwilligerswerk en de 
Kennisagenda ViP 2019/ 2020.

Zoals elk jaar willen we alle vrijwilligers in gemeen-
te De Wolden weer waarderen voor hun inzet. Voor 
dit jaar zijn we de samenwerking aangegaan met 
Tea Time in Echten en kunnen vrijwilligers die actief 
zijn in de gemeente zich aanmelden voor een Tea 
Time waarderingsbon ter waarde van € 15,-.
Dus ben je actief als vrijwilliger in De Wolden en 
wil je ook in aanmerking komen voor zo’n waarde-
ringsbon? Kijk dan op www.vipdewolden.nl en klik 
op de aanmeldbutton, of bel tel. 0528 – 378686.

Bridgeuitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 1 van seizoen 
2019/2020 van de bridgeclub Ruinerwold van 
maandag 16 september 2019.

Lijn A;
1 R v Ommen & M Velthuys 65.50 %
2 G Lensen & L Tissingh 63.50
3 L Krapels & J Mansier 60.50
4 J de Boer & G Wassing 59.50
5 O Hobma & J Vedder 53.00
6 J & J Scholte Albers 50.50
7 H Reinders & G Scheper 49.00
8 R Nijland & J Schuphof 44.50
9 H & R Kuik 40.00
10 J Bennink & L Drost 39.00
11 M Blaauw & K Scheper 38.00
12 R Hegeman & A Ridderman 37.00

Lijn B;
1 H Tissingh & W Niemer 65.54%
1 H & P Bennink 65.54
3 S Hempen & H Kuijer 57.83
4 M Vedder & H Toet 53.67
5 H & H Hauwlo 53.63
6 D & M Geel 51.88
7 L Boerhof & M Brals 50.33
8 J Koops & R Morsink 47.58
9 A Flier & S Siepel 46.54
10 T ten Heuvel & A Kreulen 43.83
11 R Kleene & J de Vries 42.17
12 S Willijns & K Tissingh 42.11
13 I & L vd Molen 41.46
14 J Klomp & L Veen 36.84 

Wilt u graag wat meer informatie over de Tea Time 
waarderingsbon? Neem dan contact op met Aïsha 
Slot of Leonoor Colenbrander van ViP De Wolden 
via info@vipdewolden.nl of tel. 0528 -378686.



VLINDERMAN 
GINDERMAN Leven van de straat

De Oude Kleefsebaan ligt zo’n honderd meter achter ons huis, het is een van de drie wegen die ons dorp parallel 
aan de Maas doorsnijdt. Ooit was het een karrenspoor dat het Duitse Kleve via een pontveer met de stad Grave 
verbond. Kleef had in deze regio ooit een belangrijke vinger in de pap. Het is nu een rustige weg langs de rand van 
het dorp, langs de molen, langs een waterpartij en niet ver van de dijk, met links en rechts mooie bungalows en een 
enkele boerderij.

Toch valt er langs deze weg in stilte heel wat te beleven. Een 
krukje met daarop een mand vol kweeperen en op een stuk 
karton ernaast de tekst ‘GRATIS’. Bij een volgend huis her-
haalt zich dit, maar nu gaat het om pompoenen of courget-
tes. Zonder enige tekst ergens langs de weg een kistje met 
pruimen, soms zelfs met plastic zakjes erbij. Ooit trof ik zo 
ook een partij dikke snoeihout stammetjes: ‘GRATIS MEE TE 
NEMEN’. Tja, ik stook nog steeds hout, dus ............ 

Maar niet alles is voor niks; logisch toch? Vlak bij de molen 
runt een enthousiasteling een flinke tuin. Met een goede 
oogst betekent dat: drie kg. aardappelen € 2,40, flinke krop 
sla € 0,40, zakje bonen € 0,50, mooi toch! Alles op een krukje 
langs de weg en zelfbediening in alle stilte. 
Op een zeker adres houdt iemand een achttal kippen in zijn 
tuin. Teveel eitjes voor een huishouden. Tafeltje langs de 
weg; drie doosjes met eitjes, prijsje erop, glazen potje met 
wisselgeld ernaast. Tijdens de in pluimveeland losgebarsten 
fipronylcrisis vonden ze grif hun weg. 
Maar dan plots staat de eierverkoop stil ........ Er ging iets 
mis. Helaas.

Eens per jaar bezoek ik de bewoners van de Oude Kleefse-
baan met een collectebus voor de jaarlijkse actie van de 
gezamenlijke goede doelen. Zo kwam ik ook bij het pluim-
vee-adres: ‘Hebben jullie de kippetjes weggedaan?’ ‘Welnee, 
maar iemand nam behalve eitjes ook het geld uit het potje 
mee. Dus ............’ Triest, het was allemaal zo mooi van opzet.
Maar ........ , sindsdien word ik gebeld als er weer eitjes voor-
radig zijn.

In oktober kan ik er weer naar hartenlust stoofperen rapen, 
zoveel dat we ze met vrachten uitdelen en zo vergaat het 
ook de noten van de bomen langs ons huis. Ja je kunt hier 
letterlijk, meest in alle stilte, leven van de straat. En zit je 
met een oud metalen apparaat; maakt niet uit wat en wil 
je ervan af? zet het op de hoek van de straat aan de Oude 
Kleefsebaan. Na een of twee weken is het verdwenen. Een 
handelaar in oude metalen haalt het op. Ja ja, het is hier 
best uit te houden.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

KAARTACTIE
Aanbiedingen alleen  geldig met deze klantenkaart. Nog geen klantenkaart? 
Vraag deze gratis aan via coop.nl/klantenkaart of haal deze in de winkel.

Kijk voor meer informatie over deze actie op coop.nl/knu� elsenboekjes of bel 085-4873420.

Dikkie Dik

1 volle kaart + € 7.99

Het jubileumboek 
van Dikkie Dik

1 volle kaart + € 5.99

Dribbel 

1 volle kaart + € 7.99

Dribbels grote 
verhaaltjesboek 

1 volle kaart + € 5.99

De Mooiste 
Vis van de Zee

1 volle kaart + € 7.99

De Mooiste Vis van de 
Zee helpt een ander

1 volle kaart + €5.99

Kleine ijsbeer

1 volle kaart + € 7.99

Een ijsbeer 
in de tropen

1 volle kaart + € 5.99

Kikker

1 volle kaart + € 7.99

Kikker en de 
warme dag

1 volle kaart + € 5.99

Samen op avontuur
Spaar nu voor de mooiste 
voorleesboeken én knu� els

Samen op avontuur
Tot wel70%

korting
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Spaar ze allemaal!

Dikkie Dik: Illustraties © 2019 Jet Boeke
Kleine IJsbeer: © 2019 by NordSüd Verlag AG

De Mooiste Vis van de Zee: © 2019 by NordSüd Verlag AG 
Kikker: Kikker © 2019 Max Velthuijs Foundation

Dribbel: © The Eric and Gillian Hill Family Trust / Salspot Ltd. 2019

ACTIE!

15,19

16,79

1,89 9,999,40

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

Sonnema 
berenburg
fl es 1000 ml

Heineken pils
krat 24 flesjes à 300 ml

10.999.99

6.991.49

MAX. 4
KRATTEN
PER KLAN T

Melkan stuk 
48+ kaas
jong, jong belegen,
belegen of extra 
belegen, 
stuk 865-960 gram

Bloemkool
per stuk

NOG 
VEEL 
MEER&

Bovenstaande aanbiedingen geldig t/m zaterdag 5 oktober



Reacties MFA
Na mijn inspraakrede in de raadsvergadering van 
13 juni jl. heb ik heel veel positieve reacties gehad 
(via mail, app en persoonlijk)  De ontwikkelingen en 
deze reacties wil ik graag terugkoppelen en met u 
delen. 
Na deze raadsvergadering waren er raadsfracties, 
die onze zorgen deelden.  Zij hebben het college 
verzocht om de raad eerst uitvoerig over de door-
berekeningen in de exploitatie te informeren en 
het besluit via een raadsvoorstel met duidelijke en 
transparante (financiële) onderbouwingen te laten 
plaatsvinden.

Waar gaat het ook alweer over: in Zuidwolde is de 
gymzaal afgekeurd en de sporthal behoeft enige 
reparaties. Er zijn 3 scenario’s aangeboden om dit 
probleem op te lossen:
1. Bouw nieuwe gymzaal en aanpassingen sporthal 

met gezamenlijk entree (kosten ong. € 4 miljoen)
2. Nieuwbouw gymzaal en sporthal, gezamenlijk 

onder één dak komt (kosten bijna € 9 miljoen)
3. Geheel nieuwe multifunctionele accommodatie 

(MFA) : nieuwe gymzaal, nieuwe sporthal, fitness-
ruimte, kantoren, cursusruimte, ontmoetings-
ruimte,  algemene ruimten, nieuwe bibliotheek 
en een nieuwe cultuur/theaterzaal met podium 
(kosten afgerond € 14 miljoen, met  bedragen 
prijspeil 2018!) 

De gemeente gaat voor keuze 3!  Ondanks dat de 
raad had besloten max. € 4 miljoen per jaar te inves-
teren. Wat betekent zo’n grote, prestigieuze, luxe 
investering dan voor de komende 4 jaren voor het 
realiseren van andere noodzakelijke en gewenste 
investeringen? 
Voor de behandeling van de kadernota 2020 ont-
ving ik een uitnodiging. Samen met een aantal ge-
lijkgestemde inwoners hadden we een inspraakrede 
opgesteld en daarin onze zorgen en twijfels uitge-
sproken. Deze hebben we in de publiciteit gebracht. 

Ik citeer een aantal reacties, die wij hierop ontvin-
gen van inwoners uit heel De Wolden:
• Na informatie bij een ambtenaar over het bo-

menbeleid kreeg ik te horen dat er mogelijk 
bezuinigd gaat worden op de natuur. Dit strookt 
niet met een evt. uitgave van miljoenen voor een 
MFA.

• De gemeente heeft als taak wegenonderhoud, ri-
olering, afval, wmo, bijstand, milieumaatregelen, 
woningbouw e.d.  Niet om bestaande voorzienin-
gen onnodig nieuw te bouwen.

• In Ruinen is de bibliotheek gehuisvest in ver-
bouwde lege schoollokalen van OBS ’t Oelebrod, 
zonder eigen ingang maar met gezamenlijk 
gebruik van de gang door de school. Niet ideaal 
maar het voldoet. De bibliotheek in Zuidwolde 
voldoet toch ook, waarom daar nieuwbouw?

• Wij zijn beiden afhankelijk van een rolstoel en 
aangewezen op de wmo. Wij moeten zoveel 
moeite doen om bij de gemeente te komen en 
om geld beschikbaar te krijgen voor verschillen-
de zaken. En dan wordt er misschien minstens 
€ 14 miljoen uitgegeven aan een mfa, dat niet 
noodzakelijk is.

• We lazen in de Mepp. Courant dat de gemeente 
Meppel € 15,- moet bijdragen aan een entree-
kaartje van schouwburg Ogterop. In de Tamboer 
in Hoogeveen zal dit vergelijkbaar zijn. Deze 
steden tellen ruim 25.000 inwoners en deze 
schouwburgen hebben een regionale functie. 
Wat moet een relatief klein dorp als Zuidwolde 
met in de kern 6.200 inwoners met een theater/
cultuurzaal?  Wat gaat ons dat als inwoners kos-
ten?

• Centralisatie of decentralisatie? Op één plek € 14 
miljoen investeren of op 14 plaatsen € 1 miljoen, 
dat zou een vraag kunnen zijn, die aan de inwo-
ners gesteld zou kunnen worden.

• U bent gekozen om hierover te beslissen, maar 
betrek graag de inwoners bij zo’n belangrijke be-
slissing. Het “gemeenschap” geld kan maar één 
keer worden uitgegeven.

• de speeltuinvereniging had dit jaar een aanvraag 
voor nieuw speeltoestel ingediend maar het geld 
uit “initiatiefrijk De Wolden” was voor 2019 al op. 
Hoe gaat dat de komende jaren?

• In de sporthal van Ruinerwold is er te weinig 
tribune ruimte, het dak lekt, de staat van de 
vloer, kleedkamers, leidingen etc. laat te wensen 
over. Uitbreiding en onderhoud op korte termijn 
is gewenst en noodzakelijk. Dit wordt toch wel 
opgenomen in de begroting?

• Is het nodig dat er in Zuidwolde een nieuwe 
sporthal gaat worden gebouwd? In Hoogeveen 
staat sinds een paar jaar een “super” sporthal. 
Misschien kan de samenwerking tussen de ge-
meenten ook op sportgebied uitgebreid worden?



• Ook het intensieve gebruik van het kunstgrasveld 
in Ruinerwold door school en diverse gebruikers 
heeft tot gevolg dat vervanging ervan op zeer 
korte termijn noodzakelijk is. 
Wordt dit begin volgend jaar gerealiseerd?

• In de optocht te Ruinerwold heeft de jeugd nog-
maals aangegeven dat er voor hen onvoldoende 
mogelijkheden zijn voor betaalbare huur- en 
koopwoningen met de versierde wagen: “star-
terswoningen in Ruinerwold een ramp daarom 
bouwen we een tentenkamp”

• We missen de visie van de gemeente op een 
woonvorm voor senioren. Wij willen graag dat de 
gemeente voor het algemeen belang hierin gaat 
investeren. Zodat de minder bedeelde senioren 
ook in het dorp kunnen blijven wonen.

• Wanneer wordt het fietspad langs de Havelter-
weg eindelijk eens aangelegd?

• Voor het dichtstbijzijnde zwembad moeten de 
bewoners van Ruinerwold naar Westerveld. Als 
de gemeente zoveel geld kan investeren kan in 
onze kern toch ook wel een klein (overdekt) bad 
komen?

Ik kan nog wel doorgaan met reacties maar u kunt 
ze ook lezen in de soc. media. We hebben één 
negatieve reactie ontvangen van Peter Nefkens uit 
Meppel, verslaggever van De Wolden in zijn column 
“vrijdaggevoel”  in de Mepp. Courant van 21 juni jl.  
Jammer was dat de pers pas na 2 verzoeken mijn 
reactie ingekort plaatste.

Bovenstaande reacties heb ik naar de griffier gezon-
den en zijn doorgestuurd naar de raadsleden en het 
college. Binnenkort besluit de raad over de begro-
ting en het beleid (ozb, sociaal domein, andere 
investeringen etc.) voor 2020 (en volgende jaren).

Wij hopen dat al onze reacties zullen bijdragen aan 
een objectief, rechtvaardig, betrouwbaar en financi-
eel verantwoord raadsbesluit. Dat de raad afziet van 
een proportionele investering in een prestigieus, 
luxe multifunctionele accommodatie in Zuidwolde 
en kiest voor de noodzakelijke nieuwbouw van de 
gymzaal en een sobere verbouwing van de sporthal.

Dank voor al uw reacties
Trijnie de Boer
 

Kiekiesdagen Stichting 
Historie van Ruinerwold
Onze kiekiesdagen vallen tijdens de Maand van de 
Geschiedenis, in dat kader vinden er in Drenthe al-
lerlei activiteiten plaats rondom het thema Zij/Hij. 
Het gaat onder meer over markante vrouwen toen 
en nu, 100 jaar vrouwenkiesrecht en de rolverde-
ling van de man en de vrouw door de jaren heen. 
De Stichting Historie sluit hierbij aan door een film 
te draaien getiteld “Boer/in” en er zal een kleine 
expositie zijn over het thema boter maken. Lange 
tijd was het karnen en boter maken een taak van de 
boerin. Daarmee kon ze een mooi zakcentje verdie-
nen. Totdat er rond 1900 in bijna elk Drents dorp 
een zuivelfabriekje verscheen en de mannen en de 
machines het werk overnamen. 

Tijdens de kiekiesdagen ligt een deel van ons 
archief uitgestald en iedereen kan zelf snuffelen in 
alle beschikbare informatie.
Deze informatie bestaat met name uit de fotoboe-
ken van de diverse straten, de scholen, de vereni-
gingen, knipsel-mappen, familieberichten, etc.
Onze in eigen beheer uitgegeven boeken kunnen 
ingezien en aangeschaft worden.
Verder draait er dus de film Boer/in en kunt u foto’s 
bekijken op onze beeldbank.

Ook is het mogelijk om uw oude foto’s, voor zover 
die nog niet in onze verzameling voorkomen, ter 
plaatse te laten scannen. U kunt de originele exem-
plaren dan weer mee naar huis nemen. 
Kijk ook eens op onze website www.historieruiner-
wold.nl op de beeld¬bank online.
Vrijwilligers zijn aanwezig om u op weg te helpen en 
uw vragen te beantwoorden.

De dagen worden gehouden op:
• Zaterdag 12 oktober 2019 van 13.00 uur tot  

17.00 uur
• Zondag   13 oktober 2019 van 11.00 uur tot  

17.00 uur
Op beide dagen zal om 14.00 uur de film vertoond 
worden.
 
Locatie: Museumboerderij de Karstenhoeve, Dokter 
Larijweg 21, Ruinerwold.



KIOS - Wez Handich
Onder zonnige omstandigheden moest de Ensing 
equipe afreizen naar Rottevalle, voor de wedstrijd 
tegen een wel bekende tegenstander: Wez Han-
dich. Wez Handich heeft al haar vorige wedstrijden 
gewonnen en heeft daardoor een gat van 2 punten 
met KIOS(R). De spekbraanders kunnen vandaag 
goede zaken doen en gelijk komen met Wez Han-
dich. Tevens moet KIOS het gat met Quick’21 op 2 
punten houden om mee te blijven doen voor het 
kampioenschap. Quick’21 had zaterdag haar 3de 
wedstrijd al gewonnen tegen AKC uit Almelo. 
De boodschap voor KIOS is dus duidelijk de 2 pun-
ten mee te nemen uit Rottevalle.
 
KIOS begon de wedstrijd met de volgende opstel-
ling: Aanval: Rogier Nijdam, Henk Mart van der Wal, 
Daniek van der Wal en Iris van de Belt.
Verdediging: Patrick Roelevink, Ramon Karsten, Ja-
nita Zantinge en Marlissa Noord. KIOS starte sterk . 
Eerst verzilverde Rogier een strafworp en even later 
schoot Iris de 0-2 binnen. Wez Handich reageerde 
goed en bracht snel de stand naar 2-2. Na de 3-3 gaf 
KIOS gas, door 2 schoten van Ramon, vrije bal van 
Daniek en een schot van Henk Mart werd de stand 
naar 3-7 gebracht. Helaas kon KIOS zijn voorsprong 
niet uitbouwen en bleef gedurende de eerste helft 
het gat op 4 punten. 4-8 en 5-9. KIOS maakte de 
opgelegde kansen niet af en liet daardoor Wez 
Handich terug komen in de wedstrijd. De ploegen 
gingen rusten bij een stand van 9-10. KIOS had het 
betere spel, maar maakte de kansen niet af. Na de 
rust bracht Patrick de stand weer naar 2 verschil, 
maar Wez Handich reageerde meteen. De 2de helft 
deden de ploegen niet veel van elkaar onder en 
werd het score verloop niet groter dan 2 punten, 
wel steeds in het voordeel van KIOS. De laatste 5 
minuten van de wedstrijd gingen in, de tussenstand 
op dit moment was 17-17. Sascha van der Wal en 
Martijn Ziel waren in het veld gekomen voor Iris en 
Patrick. Het werd een spannend slot. KIOS kwam 
weer op voorsprong door een schot van Martijn, 
maar al snel viel de gelijkmaker aan de andere kant. 
In de laatste minuut kwam KIOS wederom op voor-
sprong door Rogier. KIOS sloeg de eerst volgende 
aanval van Wez Handich goed af. Met nog 1 minuut 
te gaan moest KIOS de overwinning binnen slepen. 
Helaas verloor KIOS de bal en gaf daardoor Wez 
Handich nog een kans op de gelijkmaker. KIOS ver-
dedigde goed maar kreeg een dubieuze strafworp 
tegen waardoor de stand weer gelijk werd. Dit was 

Vrouwen van nu 
Oosteinde
Woensdag 18 september zijn we weer begonnen 
met ons nieuwe seizoen.
Deze keer hadden we de Brandweer Drenthe uitge-
nodigd.
Allereerst werd er teruggeblikt op de zomer . Niet 
alleen het mooie weer maar ook allerlei activiteiten 
zoals de Bustocht, de Fietstocht, de Boerderijendag 
en het Avondfietsen.
Na de pauze kregen Betsie Ratelband en Mariska 
Klepgeit het woord. Zij vertelden ons op humoristi-
sche wijze waarom zij gekozen hadden het  werken 
bij de Brandweer. Ook vertelden zij verschillende 
dingen die zij meemaken en wat ze zoal tegenko-
men in hun werk.
Mariska Petstra werkt op de Meldkamer Noord 
Nederland in Drachten. En Betsie Waninge verzorgt 
trainingen en doet de opleidingen binnen de Brand-
weer en werkt vanuit Assen.
Zij vertelden dat er nog niet zoveel vrouwen bij de 
Brandweer werken zij werken er al 25/30 jaar. Sinds 
40 jaar werken er vrouwen bij de Brandweer.
Van heel Nederland heeft Drenthe de meeste vrou-
wen bij de Brandweer.
Ook werd ons duidelijk uitgelegd welke taken bij de 
Brandweer horen, risicobeheersing, voorlichting op 
scholen, preventie ( het belang vaan een rookmel-
der), hulp bij ongelukken, als er brand is, hulp bij 
calamiteiten enz 

ook de laatste actie van de wedstrijd. Helaas niet 
het resultaat waar KIOS op gehoopt had. KIOS was 
niet scherp genoeg in de afronding en maakte het 
zichzelf daardoor onnodig moeilijk. 
 
Op naar de volgende wedstrijd. Het vlaggenschip 
van KIOS moet aantreden in Almelo tegen AKC, die 
1 punt onder KIOS staan. Weer een belangrijke wed-
strijd. Het 2de van KIOS moet in Assen opzoek gaan 
naar de eerste punten van het seizoen.
 
Doelpuntenmakers: Henk Mart 5 maal, Daniek en 
Ramon 4 maal, Rogier 3 maal, Iris, Patrick en Mar-
tijn 1 maal. 
 
groeten Martijn Ziel



Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu
Gezichtsgymnastiek van Anja van der 
Male.
Ze vertelt eerst iets over zichzelf, heeft gewerkt in 
een kibboets in Israel, is werkzaam geweest in een 
ziekenhuis in Rotterdam, is getrouwd, heeft 3 kinde-
ren en 5 kleinkinderen. Na omzwervingen in Delft en 
de Veluwe is ze 16 jaar geleden naar Gieten vertrok-
ken. Nu gaat ze over 2 weken verhuizen naar Vries 

De Brandweer is van de regio over gegaan naar de 
Veiligheidsregio van de 3 noordelijke provincies.  
Brandweer Drenthe is een onderdeel van Veilig-
heidsregio Drenthe. Dit betekent nu dat alle ge-
meenten (burgemeesters)verantwoordelijk zijn.
In geheel Nederland worden nu de mensen gelijk 
opgeleid. Werken allemaal met dezelfde appara-
tuur.

Bij de Brandweer werken beroeps mensen en vrij-
willigers. Alleen bij calamiteiten word de vrijwillige 
Brandweer betaald.
In Ruinerwold hebben we een brandweerkorps van 
16 vrijwilligers. De auto moet bemand worden door 
8 personen. Anders mogen ze niet uitrukken.
Mariska vertelde nog hoe het werkt bij de Meldka-
mer. De brandweerkorpsen worden aangestuurd 
vanuit de gemeenschappelijke Meldkamer Noord 
Nederland in Drachten. Zij kan zien hoe de bezet-
ting is bij de korpsen.
De opkomst van de Brandweer is 15 minuten.
Na dit verhaal hadden de dames nog een verassing. 
We werden gevraagd om mee te gaan naar buiten 
daar stond een Brandweerauto klaar om deze te 
bekijken.
Twee Brandweermannen van de Brandweer uit Rui-
nerwold stonden ons op te wachten. Zij vertelden 
ons duidelijk wat er allemaal  in een auto hoort en 
zit en waar het voor wordt gebruikt. Ook mochten 
de dames plaatsnemen in de auto wat ook enkelen 
zeker deden.
Heren hartelijk bedankt voor de uitleg maar vooral 
de tijd die jullie vrijmaakten om bij ons langs te 
komen.
Als afsluiting werden ook de beide dames bedankt 
voor hun verhaal.

waar ze een huis met een tuin hebben gekocht. Ze 
loopt elke morgen met blote voeten in het gras, of 
in de sneeuw als er sneeuw ligt. Dit is goed voor je 
immuunsysteem. Ze heeft een praktijk in voetreflex-
therapie en massage aan huis gehad, daar stopt ze 
nu mee. Gezichtsgymnastiek geeft ze ook, en daar 
geeft ze lezingen van. Spieren in je gezicht staan in 
nauw contact met de spieren in je hele lichaam. Net 
als de reflexzones in je voeten waaraan je kunt zien 
hoe het met je lichaam is gesteld. Elke zone heeft 
een eigen plek in je lichaam, je kan de conditie van 
je hart aflezen in je voetzool en de werking van je 
darmen, enz. Er wordt gezegd dat we niet in de zon 
moeten zijn, maar de zon is heel belangrijk. Geen 
zon , geen leven. Dat geldt voor alles om ons heen, 
als er geen zon is, kan er niets groeien. Dus omarm 
de zon en geniet er met mate van. Waarom moeten 
we rechtop zitten met eten, dan krijgen de darmen 
meer ruimte. Tijdens het eten niet voor de tv zitten, 
maar met aandacht eten, dan weten we ook wat 
we eten. De ogen van de mens zijn de spiegels van 
de ziel, kijk maar eens naar iemands ogen. Als die 
sprankelen, staat die persoon anders in het leven 
dan wanneer ze gewoon zijn. Nu gaan we allerlei 
oefeningen doen met de gezichtsspieren. Er zullen 
veel vrouwen zijn die zich afvragen hebben we daar 
ook spieren zitten, want als je goed je best doet 
voel je op de gekste plekken de spieren trekken. De 
volgende dag zullen we ze ook nog wel eens voe-
len. Maar er wordt ook veel gelachen. Tot slot gaan 
we allemaal staan en moeten alle spieren worden 
losgeschud, tot de spieren in je wangen. Dat is een 
chinees gebruik en dat zou je elke dag 120 keer 
moeten doen, daar wordt je goed wakker van. 
Anja van der Male wordt bedankt voor de leuke 
avond, er is heel wat afgelachen en alle slapende 
spieren zijn wakker.

Alida wenst ons allemaal wel thuis en tot de vol-
gende keer. 24 oktober eendagsbestuur.



Najaarseditie Kidsbeurs 
voor KiKa dit jaar op een 
nieuwe locatie
Vanwege het grote succes van voorgaande beurzen 
wordt er op zaterdag 12 oktober 2019 de Najaars-
editie van de Kidsbeurs voor KiKa georganiseerd. 
Dit jaar met een loterij, waarbij spectaculaire prij-
zen te winnen zijn! Deze editie vindt plaats op een 
nieuwe locatie, namelijk

sporthal de Buddingehof in Ruinerwold.

Op zaterdagavond 12 oktober van 19.00 – 22.00 uur 
is de zaal gevuld met tweedehands kleding, speel-
goed en babyspullen. Doel van de organisatie is om 
zoveel mogelijk geld voor het goede doel:
Stichting KinderenKankervrij (KiKa) op te halen.

Voor bezoekers geldt er een vrije entree en veel aan-
bod van diverse maten kinderkleding, babyspullen 
en speelgoed. Ervaring leert dat het aanbod op de 
beurzen altijd zeer divers is, waarbij door de stand-
houders rekening wordt gehouden met het najaars-
seizoen.
Aan deze editie is ook een loterij toegevoegd, hierbij 
zijn spectaculaire prijzen te winnen. De opbrengst 
van de lotenverkoop wordt in zijn geheel gedoneerd 
aan KiKa.
Ook dorpshuis het Buddingehof doneert per geno-
ten consumptie een deel aan KiKa.
Kom voor gegarandeerd leuke spullen voor aantrek-
kelijke prijzen en een gezellige avond op zaterdag 
12 oktober vanaf 19.00 naar de Buddingehof in 
Ruinerwold.

VVR en Steenwijker Boys 
delen de punten
De eerste competitiewedstrijd van het seizoen, 
da’s altijd even wennen. Allereerst moest Ruiner-
wold wennen aan het spelen van een klasse lager, 
daarnaast aan de korte busrit en ook het spelen op 
kunstgras was weer een beetje onwennig. 

Reden genoeg voor een slecht eerste half uur, wat 
dan ook een terechte voorsprong voor Steenwijker 

Boys opleverde. Waar Ruinerwold in de tiende mi-
nuut nog de lat mocht danken dat een vlammend 
schot van Cankaya geen treffer opleverde, was het 
een minuut later wel raak. Een simpele korte corner 
werd in alle vrijheid voor het doel gebracht, waarna 
Kocadag eenvoudig bij de tweede paal binnen tikte: 
1-0. 

Na de openingstreffer begon Ruinerwold niet be-
paald beter te spelen, maar een kwartier voor de 
rust begon het voorzichtig te lopen. Echt grote kan-
sen leverde dit niet op, hoewel kersverse aanwinst 
De Graaf een keer zijn klasse liet zien en Loof een 
paar keer voor dreiging zorgde. Met een ruststand 
van 1-0 in het voordeel van De Boys werd er gerust.

Ruinerwold kwam duidelijk beter uit de kleedkamer 
dan het de eerste helft startte. Loof kreeg een aardi-
ge kans en De Graaf wist een mooie actie geen goed 
vervolg te geven. Terwijl Ruinerwold zich richting 
de gelijkmaker leek te voetballen, was het prompt 
Steenwijker Boys dat de 2-0 scoorde. Een vrije trap 
werd schitterend binnengeschoten door Tanriverdi.

Ruinerwold leek aangeslagen en wist niet direct iets 
terug te doen. Na enkele wisselingen ging Ruiner-
wold meer risico nemen en in de 66e minuut kreeg 
het loon naar werken. Een voorzet van Brand werd 
fraai binnengeschoten door De Graaf, wat de 2-1 
betekende. Ruinerwold drong daarna aan op de 
gelijkmaker, maar wist enkele prima mogelijkheden 
niet te promoveren tot doelpunt. Ook Steenwijker 
Boys kreeg twee goede kansen, maar deze waren 
niet aan Ata besteed. 

Waar Ruinerwold wel een punt verdiende, leek het 
met lege handen van De Koperberg te moeten ver-
trekken. Toch was het 92e minuut alsnog raak. Een 
voorzet van Herskamp werd bij de tweede paal door 
Hogenhorst binnen gegleden: 2-2. Het sierde beide 
ploegen dat er na de gelijkmaker nog op de winst 
werd gejagen, maar door de late gelijkmaker was 
er helaas weinig tijd meer over. Na 95 minuten floot 
Noorda voor het laatste fluitsignaal en mochten 
beide ploegen niet klagen met een punt. 

Komende zondag speelt Ruinerwold thuis tegen 
DVSV. De club uit Darp promoveerde afgelopen sei-
zoen, maar raakte haar beste spelers kwijt. Desal-
niettemin zal het na de 0-6 nederlaag tegen Wacker 
gretig aan de aftrap staan in Ruinerwold. 



De hele dag meerdere
muzikale optredens;

Activiteiten voor senioren o.a. 
Bingo,Rad van Avontuur;

Blinde Poule;
Info over voeding;

Demonstraties binnen/buiten; 
Diverse Zorgaanbieders; 

Bewegen;
Wenskaarten; Wensboom etc.

De Poort 
Kloosterstraat 12 7963 AH 
Ruinen

10.00 – 16.00 uur 

Entree € 2,=
incl. een kopje koffie



Win-win-win situatie 
voor gemeenten De 
Wolden, Hoogeveen 
én ondernemers met 
Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen!
Actieplan Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen is gereed: 
‘Samen werken aan een duurzame 
samenleving’
Het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen (hierna: MVI) is het resultaat van een 
gezamenlijk, mooi en intensief project van 
Gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen 
en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden 
Hoogeveen met ondernemers. Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen bijdragen aan een duur-
zame samenleving. Hoe? Door bij het inkopen 
oog te hebben voor People, Planet en Profit. 
Met oog voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, ‘Social Return’ dus. Door circulair 
in te kopen bijdragen aan een betere planeet. 
En MKB vriendelijk inkopen, waardoor lokale en 
regionale ondernemers diensten en producten 
kunnen leveren en er een win-win-win situatie 
ontstaat.

Belangrijke rol voor lokale en 
regionale ondernemers
Ondernemers hebben hierin een belangrijke rol: 
de lokale bedrijven hebben veel kennis en kun-
de, hiervan maken de beide gemeenten graag 
gebruik. MVI doe je samen: door het stimuleren 
van de lokale economie geven de gemeenten 
een positieve impuls aan werkgelegenheid én 
duurzaamheid. Daar profiteren ondernemers, 
inwoners en gemeenten van: een win-win-win 
situatie dus. 

In november geven we hieraan een impuls door 
het organiseren van workshops voor onderne-
mers over inkoop in het algemeen en MVI in het 
bijzonder.

Het Actieplan MVI
In dit nieuw opgestelde Actieplan zijn de ambi-
ties van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen 
en de Samenwerkingsorganisatie met speci-
fieke doelstellingen en acties beschreven. Het 
geeft handvatten om met de inkoop binnen 
de beide gemeenten stappen te zetten op het 
gebied van duurzaamheid. 

Inkoop als krachtig instrument
Bewust en gericht Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen vormt een krachtig instrument 
om belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen 
te bereiken. Het past bij de klimaatdoelstelling 
van De Wolden en Hoogeveen om in 2040 CO2 
neutrale gemeenten te zijn. Op dit terrein ge-
beurt er dan ook al van alles. Eén van de ma-
nieren om een duurzaam verschil en dus CO2 
vermindering te realiseren is met duurzaam 
inkopen. En daarom willen de gemeenten ambi-
tieus aan de slag met MVI. 

Manifest MVI
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen willen 
gelijktijdig met het opleveren van het Actieplan 
toetreden tot het Manifest MVI. Het Manifest 
MVI is geïnitieerd door de Rijksoverheid ten 
behoeve van het bevorderen van de toepassing 
van MVI. Het Manifest MVI geeft in hoofdlijnen 
aan wat de gedeelde ambities van Nederlandse 
overheden zijn met betrekking tot MVI.

“Als gemeenten zetten we met dit Actieplan en 
met het Manifest MVI stappen naar een toe-
komstbestendige een duurzame omgeving!”


