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Leden van korfbalvereniging KIOS komen woens-
dagavond 17 oktober langs de deuren in Ruiner-
wold en omgeving. De jeugdleden komen met vers 
afgebakken appeltaarten langs de deur. De appel-
taarten komen ook dit jaar weer van Coop Koetsier 
uit Ruinerwold. 
Met de koop van een appeltaart sponsort u de korf-
balvereniging. De opbrengst komt namelijk geheel ten 
goede aan de jeugd en aan overige korfbalactiviteiten.
Hopelijk treffen wij u woensdagavond 17 oktober 
tussen 18:00-20:00uur, want wie wil er nou geen 
vers afgebakken appeltaartje bij de koffie. 

Volgend nummer 
verschijnt 
31 oktober

Kopij inleveren voor vrijdag 26 oktober 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Samen gezellig eten
we gaan weer beginnen!

Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 26 
oktober a.s. Eventueel kan vervoer geregeld wor-
den. U kunt zich opgeven bij:

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

Bedankt
Alle mensen die ons ondersteunden, met het over-
lijden van Jannie, willen wij hartelijk danken.

Familie  Pijper

Bedankt
Voor alle bezoeken, kaarten, bloemen, fruit en 
telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en 
Reggersoord, en bij mijn thuiskomst.

Harmjan en Albertje Herskamp

Eten in een museum....
wat een beleving
Afgelopen zaterdag 22 september opende de Kar-
stenhoeve samen met Marsepien haar deuren voor 
een diner op de deel van het museum. Ruim 33 gas-
ten mochten wij ontvangen. We kunnen terugkijken 
op een gezellige, gastvrije, gemoedelijke avond met 
heerlijk eten.
Op 20 oktober opent de Karstenhoeve nogmaals haar 
deuren en kan je weer aanschuiven. Vlees, vis, vegeta-
risch een combinatie daarvan of het maakt je niet uit, 
die keuze maak je vooraf de rest blijft een verrassing.
Marsepien en de Karstenhoeve heten je van harte 
welkom. Opgave kan tot 18 oktober bij koken@
marsepien.nl
Vrolijke groet, Pien en Ingrid



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 21 oktober 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. de Vries
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. L. Sollie 
15.30 uur ds. E. Woudt
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. W. Smit
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 28 oktober 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B.vd Brink
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. K. Smit-vd Berg
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R. Meijer
15.30 uur ds. S. de Bruine

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

 ➜  15 oktober Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  16 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis de Barg’n

 ➜  16 oktober Schietvereniging De Losse Flodder, 
aanvang 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  17 oktober Vrouwen van Nu Oosteinde, Notaris 
Stotijn over het levenstestament, 
aanvang 20.00 uur dorpshuis De 
kolonie

 ➜  18 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Eendagsbestuur, aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  20 oktober De Woldruiters, dressuurwedstrijd 
paarden, manege Ruinerwold

 ➜  21 oktober VVR – WKE 16, aanvang 14.00 uur 
Sportpark Ruinerwold

 ➜  22 oktober Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  23 oktober Schietvereniging de Losse Flodder, 
aanvang 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de klok

 ➜  24 oktober Jokeren, aanvang 19.30 uur 
Cafétaria ‘t Wold

 ➜  26 oktober Volleybal Dames 1 – Bas Auto Was DS 
2, aanvang 19.00 uur Sporthal

 ➜  23 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
De Kastelein

 ➜  26 oktober KIOS kaarten, aanvang 20.00 uur 
De KIOSK

 ➜  26 oktober Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜  27 oktober OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier en textiel

 ➜  27 oktober Spooktocht van 18.00 – 23.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  27 oktober Pannenkoekfestijn van 17.00 – 19.00 
uur, dorpshuis De Barg’n

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

 ➜  29 oktober Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  30 oktober Schietvereniging de Losse Flodder, 
aanvang 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  2 november Volleybal Dames 1 – Teflex DS 3, 
aanvang 19.00 uur Sporthal

 ➜  2 november Toneeluitvoering UDI, aanvang 
20.00 uur café Centraal

 ➜  3 november Reünie Klokgangers jaren ‘90 
en’00 van 21.30 – 03.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  4 november VVR _ Sleen, aanvang 14.00 uur 
Sportpark Ruinerwold



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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

Vooruit vooruit
Het wordt bij de huidige generatie automobielen steeds moeilijker om de voorruit van binnen goed schoon te 
maken. Omdat ze zo super schuin achterover staan kost het je de grootste moeite om met je natte lap helemaal 
onderin de hoek tussen dashboard en ruit te komen. Wij ervoeren onlangs dat het ook tot andere problemen kan 
leiden.

We reden naar vliegveld Eindhoven alwaar we ook de 
auto twee weken zouden stallen. Voorwaarde was dat 
we er een autosleutel bij zouden achterlaten. Al rijdende 
ontkoppelde Lies haar huissleutel en legde die even op 
het antislipmatje op het dashboard. Exact op dat mo-
ment moest ik heftig op de rem trappen. Het liep goed 
af, maar direct daarna vroeg Lies: “Waar is mijn sleutel 
gebleven?” Door het felle remmen was hij naar voren ge-
schoten, maar waar? Op de parkeerplaats in Eindhoven 
gluurden we in de ventilatiesleuven van het dashboard. 
Je kunt er met je hoofd niet tussen, dus maar vanbuiten 
door de ruit heen turen. Door de zwarte schaduwrand 
onderaan het glas werd het er niet makkelijker op. Niets 
te zien dus. 

Op de terugweg, na een heerlijke vakantie in Grieken-
land, schoof Lies met een enveloppe door de diepe 
uiterste naad onder het glas. Daar hoorden we iets me-
taalachtigs schuiven. Maar ze kreeg er geen vat op. Thuis 
probeerde ik het met het dunne blad van een ijzerzaag. 
Het metaalachtig schuiven deed zich niet meer voor. 

Vermoedelijk hebben we de sleutel alleen maar dieper 
weggeduwd en is hij helemaal onbereikbaar geworden.

Het mocht verder onze pret niet drukken. We hadden 
een heerlijke zonovergoten vakantie tussen de Grieken 
en nog voldoende reservesleutels achter de hand.
Bij een beetje geluk (ha ha geluk) komt hij ooit te voor-
schijn als de ruit eens door steenslag vervangen zou 
moeten worden. Tja je kunt kwalijk intussen bij je garage 
gaan vragen of ze je hele dashboard er even uit willen 
halen.

Vooruit met de voorruit, er zijn ook nog positieve kanten 
aan het probleem: het is namelijk een zeer rustgevend 
gevoel, te weten dat de sleutel op een zéér veilige plaats 
ligt: Niemand kan erbij en hij is intussen toch altijd vlak-
bij.

Groeten uit Overasselt,
Franklin van Den Dool

Stil verdriet
Hij heeft het altijd bij zich. Hij spreekt er niet over. Nu 
hij zijn dochter van de boot heeft opgehaald, steekt het 
opnieuw de kop op. Als achtjarige jongen was hij met 
zijn ouders vanuit Ierland vertrokken naar Amerika. Hij 
had zijn school, zijn vriendjes achter gelaten. Nog steeds 
denkt hij aan het vissen langs de zee. Zelfs nu nog, nu 
hij terug is in zijn vaderland. Dit is zijn vaderland. Hier 
hadden zijn voorouders geleefd. Hier had een aardappel 
ramp plaats gevonden. Hier hadden de kleine luyden 
gevochten met de Engelse landheren. Het heimwee was 
te groot geworden. En toen hadden zijn vrouw en hij 
besloten terug te keren naar het land van belofte. Hij zou 
alles aanpakken, al was het ook bouwen op het zand van 
de zee. Zijn gezin had hij niet mee kunnen krijgen, maar 
die ene dochter, zijn jongste, daar ging zijn hart naar uit. 
Die moest eveneens thuis komen. 

En daar was ze.  Helemaal ontdaan, want zijn dochter  
had ook zo haar verlangens. Zeventien lentes: vader 
vond dat  nog te weinig om zelfstandig door het leven te 
gaan…….waarom?

Zijn dochter stapt bij hem in de auto. Aan de verkeerde 
kant natuurlijk. Dat kan men  een Amerikaans kind niet 
kwalijk nemen. Hij  heeft zorg voor zijn kind . Dat had hij 
aan zijn moeder verteld bij  zijn bezoek in Amerika.  Zijn 
moeder werd toen heel  stil.  Zij had hem een gehaakte 
doek meegegeven. Die was voor Phil, haar kleindochter, 
geweest. Zij ging haar missen, want beiden hadden wat 
aan elkaar.

“Kijk een brief voor jullie….. van oma” zegt  Phil, toen ze 
de auto instapt. Opnieuw dat krenkende gevoel. Hij mist 
ook zijn moeder. Het was een ander gevoel dan wanneer 
men van huis, van land verandert. Voor beide zaken had 
hij geen woorden. Maar het was anders. Gemis maakt, 
dat je zonder omhaal van woorden iets kortaf zegt.  “Be-
dankt”, zei hij, “ik lees die brief later”. Hij had een kopje 
koffie in een café bij de kade gedronken. Ineens staat 
daar de juffrouw van het café met de gehaakte doek 
van oma. ”Niet vergeten”, zegt ze. Ja, beaamt hij. Niet 
vergeten.
Verdriet vergeet men niet. Men zegt het niet. Men houdt 
het stil. Verdriet is een stille stroom  in een onderaardse 
grot. Heel ver weg…                  

Kesip



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



Blijdenstein drents
Zondag 21 oktober 10:00 uur wordt in de Bartholomeüs-
kerk (Blijdenstein) een Drents-talige dienst gehouden.
Ds. W. Smit uit Smilde gaat voor in de streektaal die 
velen van kind af aan hebben meegekregen. 
Ook zingen kun je in het Drents. Met ondersteuning van 
cantorij/koor ‘Met an doen’ o.l.v. dhr. S.D. Bolhuis zal dat 
zeker goed gaan.
Het is de rijkdom van de taal die het hart aanspreekt.... 
Iedereen is van harte welkom.
Ds. Roelof Kloosterziel

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  De 
Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  9-10-2018

Poule A
1 Anne Jan Dunning  282 
2 Johnny Ringeling / Paul de Vries    274
3 Gert Dunning     267

Poule B
1  Ronald Lankhorst   279  
2 Henri Jans    272
3 Gerrit Figeland   269
4 Luuk Nijmeijer  268
5 Johan Nijboer  262

Helaas V.C.R. DS 1 
verloren
Na de gezellige reünie en het lekkere stamppotbuf-
fet, moest Dames 1 thuis een wedstrijd spelen tegen 
S.V.I. DS3  uit Zwolle. De nummer 1 tot nu toe, maar de 
competitie is net begonnen, dus dat zegt nog niet zo heel 
veel. Er was veel publiek te kijken en de dames hadden 
er zin in.
Vooraf kreeg de scheidsrechter een bloemetje van de te-
genpartij, want het was de week van de scheidsrechter. 
Zeer attent, echt top! De wedstrijd kan beginnen.
De eerste set ging redelijk gelijk op, echter viel het 
kwartje helaas de verkeerde kant op en werd de set ge-
wonnen door S.V.I. met 23-25. Die drive van de eerste set 
was helaas niet terug te zien in de 2e en 3e set. De pass 
kwam niet altijd even lekker en de aanval was wel mooi, 
maar scoorde niet genoeg. Het bekeken spelletje miste 
en dat deed de tegenpartij wel. Die twee sets hebben de 
dames verloren met 16-25. Nog 1 set te gaan. De dames 
liepen ook deze set steeds achter de feiten aan, maar 
de strijdlust zat er weer in. De set werd alleen wel weer 
gewonnen door S.V.I. met 21-25. Jammer, maar wel een 
leerzame wedstrijd en weer genoeg aandachtspunten 
voor de training.
De volgende  thuiswedstrijd is weer in de Buddingehof 
op vrijdag 26 oktober  om 19.00 uur tegen Bas Autowas 
DS2 uit Zwolle. 

Gouden jubileum V.C.R.
De volleybalclub Ruinerwold vierde zaterdag 6 oktober 
j.l.haar 50 jarig jubileum in de Buddingehof.
De oprichter van de club, de oud Ruinerwolder Remmie 
Biemold  kon hierbij tot zijn grote spijt niet aanwezig 
zijn. Hij en zijn vrouw waren zaterdagmorgen blij ver-
rast dat er 2 commissieleden met gebak aan de deur 
stonden. Het werd een gezellige ochtend, waarbij vele 
verhalen naar boven kwamen. Hij vertelde ons onder 
meer, dat hij tijdens zijn diensttijd in Indië volleybal had 
gespeeld en dat hij een hele leuke sport vond. Zou het 
niet wat zijn dat in Ruinerwold ook te gaan doen? Vele 
jaren na zijn thuiskomst is dat  idee altijd blijven hangen, 
op een gegeven moment gooide hij een balletje op bij 
enkele vrienden, zij waren enthousiast en na het plaat-
sen van een advertentie in Meppeler Courant werden 
er al snel leden gevonden, zodat de club VCR in 1968 
opgericht kon worden.
Dit is dan 50 jaar geleden, waar we tijdens het feest met 
veel plezier op terug konden kijken. Vooral de quiz met 
de getoonde beelden op een beamer zorgde voor veel 
hilariteit. Het hoogtepunt van de middag was dat Jan 
Boomsma na mooie woorden van de voorzitter en een 
prachtige award werd benoemd tot erelid.          

Zolang de club bestaat is Jan spelend lid, daarnaast 
traint en coacht hij de stads volleyteams in Meppel. Hij 
staat altijd klaar voor welke activiteit dan ook. 
Na een gezellige middag hebben we genoten van een 
heerlijk stamppot buffet, met  ‘s avonds nog als toetje 
de wedstrijd V.C.R dames 1 tegen S.V.I. uit Zwolle, helaas 
werd deze wedstrijd, na 2x winst uit voorgaande par-
tijen, verloren.
Ondanks dit verlies, kan de jubileumcommissie ”50 jaar 
VCR” tevreden terugkijken op een geslaagd feest, waar-
bij we allen die aanwezig waren hartelijk bedanken voor 
hun komst.

Verloren
Ter hoogte van Cafétaria v.Spil verloor ik een bloemen-
bon.
Hebt u die gevonden?, graag een belletje.
A.Knol-Timmer
Tel.481500



 
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 20 oktober 

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. 

Checkstar-D
olfsm
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Dwarrelende blaadjes 
Dwarrelende blaadjes 
in een warme zomerbries
de zon geeft heel wat praatjes

Dwarrelende blaadjes 
spinnen weven draadjes
waar ik het rode kies

Dwarrelende blaadjes 
in een warme zomerbries

© Gerdina  www.gerdina.nl

Stichting vrienden 
van blijdenstein 
introduceert logo
Met enige trots toont de recent opgerichte stichting haar 
logo aan u. Het symboliseert waar de “Vrienden van 
Blijdenstein” voor staat.
  

Stichting VRIENDEN VAN BLIJDENSTEIN introduceert logo 

Met enige trots toont de recent opgerichte stichting haar logo aan u. Het symboliseert waar de 
“Vrienden van Blijdenstein” voor staat. 

  

 
De peer staat voor Ruinerwold en is geplaatst in het midden, omdat de stichting van en voor 
Ruinerwolders is en allen die zich verbonden voelen met Ruinerwold. Het haantje op het stokje is een 
verwijzing naar Blijdenstein. De stichting heeft zich tot doel gesteld om Blijdenstein ook voor 
volgende generaties in goede conditie te houden en wil geld daarvoor verkrijgen door Vrienden te 
werven, donaties te ontvangen, subsidies aan te vragen en acties op touw te zetten. Dit alles is om 
het oudste gebouw van Ruinerwold, de kerk van Blijdenstein, en haar bijgebouwen en mooie 
omgeving goed te onderhouden, zodat iedereen er nu en later van kan genieten. 

Wilt u Vriend of Boezemvriend worden? Ga dan naar www.vriendenvanblijdenstein.nl en meld u aan 
via het aanmeldformulier op de site. 

De stichting bedankt Marcel Broek van www.vlinvormgeving.nl voor het ontwerp en Pickup 
International voor het financieren van het logo. 

 

De peer staat voor Ruinerwold 
en is geplaatst in het midden, 
omdat de stichting van en voor 
Ruinerwolders is en allen die zich 
verbonden voelen met Ruiner-
wold. Het haantje op het stokje is 
een verwijzing naar Blijdenstein. 
De stichting heeft zich tot doel 
gesteld om Blijdenstein ook voor 
volgende generaties in goede 
conditie te houden en wil geld 

daarvoor verkrijgen door Vrienden te werven, donaties 
te ontvangen, subsidies aan te vragen en acties op touw 
te zetten. Dit alles is om het oudste gebouw van Ruiner-

De vlag in top!
Op o.b.s. De Wezeboom in Oosteinde en o.b.s. De Roze-
bottel in Koekange hangen ze de vlag uit. Beide scholen 
zijn dit schooljaar gestart met IPC (International Primary 
Curriculum), een eigentijds onderwijsprogramma waar 
effectief leren voorop staat. 
 “We wilden iets ‘anders’. De wereld waarin we leven 
verandert, de manier waarop we met elkaar omgaan 
verandert en dus ook het onderwijs. Het draait niet meer 
om kennis alleen”, zegt schooldirecteur Chantal Jurjens. 
IPC Nederland biedt een curriculum dat aansluit op die 
ontwikkelingen. Zo worden de leerlingen actief betrok-
ken bij hun eigen leerproces en leren ze doelgericht te 
werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Zelfver-
trouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en 
aandacht voor internationale ontwikkeling en andere 
culturen is een belangrijk onderdeel van het curriculum.
Afgelopen week is het startschot gegeven voor de eerste 
unit. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin 
gedurende een periode alle zaak- (wereldoriëntatie) en 
creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan niet 
meer op zichzelf, maar zijn met elkaar verstrengeld. 
Hierdoor kunnen de leerlingen de diepte in en leren ze 
verbanden zien en leggen.
“Wat een enthousiasme en motivatie onder de leerlin-
gen én leerkrachten bij deze start. Wat een energie gaat 
er door de school. Stralende koppies die om 14.00 uur 
nog geen zin hebben om naar huis te gaan. Ze kunnen 
niet wachten op de volgende middag met IPC. Wat werkt 
nu beter dan intrinsieke motivatie; zelf willen leren en 
ontdekken!”, merkt Chantal verheugd op.

Geen tijd
Hoe vaak word dat niet tegen elkaar gezegd.
Geen tijd om bij elkaar op bezoek te gaan.
Geen tijd om je opa of oma te bezoeken in het verzor-
gingstehuis.
Geen tijd om je familie te bezoeken een vader of moeder.
Geen tijd om iemand te helpen die in de problemen it.
Soms is er ook geen tijd om er eens op uit te gaan, en uit 
te stellen voor later.
Er is ook geen tijd om iemand te helpen die gehandicapt 
is of hulpbehoevend.
Geen tijd  kan men heel lang uitstellen en denken dat 
komt later.
Er komt een keer een tijd voor wie dan ook, dan is het 
TIJD!

Henk en Klaasje

Pannenkoek festijn
Iedereen die van pannenkoeken houdt is op zaterdag 27 
oktober van harte welkom in dorpshuis De Barg’n om 
daar te genieten van een lekkere pannenkoek. 
Tussen 17.00 en 19.00 uur staan er hele stapels klaar in 
de  smaken appel, spek of naturel. Ook is er een herfst-
special, deze is nog een verrassing. Het pannenkoeken 
eten is een leuke afsluiting van de herfstvakantie voor de 
kinderen, na het pannenkoeken eten kunnen zij lekker 

spelen in de gym-
zaal. U vindt De Bar-
g’n in Berghuizen, 
van harte welkom.



KIOS pakt punt tegen 
titelkandidaat
 Met 4 punten uit 4 wedstrijden stond KIOS er goed voor-
afgaand aan het begin van het treffen tegen titelkandi-
daat DOS (W). De ploeg uit Westbroek heeft 3 punten 
meer dan KIOS en bezit hiermee de tweede plaats. De 
ploeg van trainers Chris en Haralt Lucas kunnen vandaag 
bonuspunten halen om de doelstelling (handhaving) 
weer wat dichterbij te laten komen.
 Het eerste doelpunt van de middag kwam uit handen 
van de gasten. De Eismann/Ensing equipe volgde snel en 
nam met 2-1 het voortouw over. Het was duidelijk een 
pittiger wedstrijd dan KIOS voorheen had gespeeld. DOS 
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wold, de kerk van Blijdenstein, en haar bijgebouwen en 
mooie omgeving goed te onderhouden, zodat iedereen 
er nu en later van kan genieten.
Wilt u Vriend of Boezemvriend worden? Ga dan naar 
www.vriendenvanblijdenstein.nl en meld u aan via het 
aanmeldformulier op de site.
De stichting bedankt Marcel Broek van www.vlinvorm-
geving.nl voor het ontwerp en Pickup International voor 
het financieren van het logo.

legde veel druk op het buitenveld, verdedigde in 1 vak 
zelfs achter en had aanvallend een hoog baltempo. KIOS 
ging mee in het fysieke geweld en liet zich niet van de 
wijs brengen. Veel aanvallen smoorden, maar de koppies 
gingen niet hangen. Daarentegen ging KIOS door en wist 
het met 4-2, 5-4 tot 6-5 de voorsprong te behouden. DOS 
kwam op 6-6, 8-7, 8-8, maar was niet bij machte om de 
Spekbraanders voorbij te lopen. Met 9-10 leek dit voor 
rust alsnog te gebeuren, maar Martijn Ziel en Janneke de 
Lange staken hier een stokje voor. Ruststand: 11-10.

De trainers waren tevreden met de inzet van de ploeg en 
wezen ze erop om in de tweede helft ook de kop erbij te 
houden. DOS zou vol gas gaan geven, want de druk komt 
bij hen steeds meer op de ketel als het zo zal blijven. Hier 
liggen dus kansen.
 
Dat DOS vol gas zou gaan geven werd direct duidelijk. 
Met de 11-12 zaten zij aan de juiste zijde van de score. 
Het moment voor KIOS moest de aansluiting zijn en dan 
gebeurde ook. Vervolgens deed DOS er nog een stapje 
bij en moest KIOS een eerste gaatje toestaan, 12-14. De 
woorden van de trainers waren over gekomen, want 
KIOS bleef rustig en kon met 14-14 weer aansluiten. Het 
werd duidelijk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd 
waren vandaag en het grote aanwezige publiek kon zich 
op gaan maken voor een spannend slot. En dat met 21 
graden en een zonnetje. Wat wil een mens nog meer?! 
Wederom moest KIOS een achterstand incasseren, 
15-16. Janita Zantinge maakte dit eigenhandig onge-
daan (16-16). Nogmaals kon KIOS niet op voorsprong 
komen. En dit met nog maar een paar minuten te gaan. 
De doelpunten werden schaarser en schaarser. Jurgen 
Lucas joopte er een afstandsschot er goed in en KIOS 
had de aansluiting, 17-17. 2 minuten voor tijd kwam DOS 
op 17-18. Was dit dan de genadeklap? KIOS kreeg nog 
wat kans, verspeelde een keer gigantisch een bal, maar 
de gasten lieten toe dat KIOS met nog 20 seconden te 
gaan nogmaals een aanvalskans kregen. Janita Zantinge 
nam hiervan gebruik en gooide haar 5e treffer erin (18-
18). Gejuich, gebrul en vreugde ging er over het veld en 
DOS nam 10 seconden voor tijd nog een time-out. Het 
had immers de bal nog voor een laatste poging. Rogier 
Nijdam moest de schutter in bedwang houden, liet hem 
een geforceerd afstandsschot nemen en deze viel in de 



KIOS pakt tweede 
overwinning dit seizoen
 Vanmiddag moest KIOS 1 aantreden in Oostwold tegen 
OWK 1. OWK is een oude bekende van de Spekbraan-
ders, maar een ploeg waar KIOS het altijd lastig tegen 
heeft. OWK heeft een paar goede schutters en veel 
lengte aan dames zijde. Dit is een kracht van OWK, maar 
heeft ook tegelijk zijn zwaktes.
 
Eén van de schutters aan Oostwoldse zijde liet gelijk van 
zich horen. Met 2 minuten te hebben gespeeld, pakte 
OWK de voorsprong. KIOS pareerde vrij snel en nam via 
een vrije bal van Janita Zantinge de leiding over. Clean 
verdedigen was het devies van trainer Christian Lucas. 
De vrije ballen van OWK worden doorgaans zeer effec-
tief afgeschoten. Waar de lengte van de thuisploeg er 
was, werd door KIOS zeer goed op gespeeld. Janneke 
de Lange en Daniek v.d. Wal liepen hier erg goed op 
en mede daardoor kon KIOS zijn voorsprong uitbou-
wen naar 2-4. Echter, lieten de schutters weer van zich 
spreken en deden dat zeer fortuinlijk van heel ver. 3 
doelpunten op rij binnen 1.30 minuten gaf OWK weer de 
voorsprong, 5-4. De Eismann/Ensing equipe creëerde 
ontzettend veel kansen. De afronding liet hier en daar te 
wensen over, maar als het dan heel even gaat kon KIOS 
ook gelijk weer gas geven op het scorebord. 4 doelpun-
ten door Janneke de Lange en Janita Zantinge samen 
brachten KIOS weer erop en erover, 6-9. Het was jammer 
dat 2 minuten voor tijd OWK nog 2 maal de korf wist te 
vinden. Daardoor gingen beide ploegen met een verschil 
van 1 de rust in, 8-9.
 KIOS had het betere van het spel. Het was sterk in de 
aanvallende rebounds en stond verdedigend aardig 
zijn mannetje. In de tweede helft hetzelfde beeld. Veel 
kansen aan Ruinerwoldse zijde. Gelijk lieten Jurgen Lu-
cas, die in de basis begon op de plek van Martijn Ziel, en 
Janita Zantinge weer van zich horen (8-11). Op 10-11 had 
KIOS een flow te pakken. Snel spel en verdedigend de 
pot goed dicht, bracht KIOS in de gelegenheid om 4 keer 
op rij te scoren. Met 10-15 had het volledig de controle 
halverwege de tweede helft. Echter, gooiden de Gronin-
gers er nog een keer flink de kop er tegen in en deed het 
kunstje van KIOS na. 4 doelpunten op rij zorgden ervoor 

Ruinerwold in slotfase 
onderuit tegen Twedo
Een dagje Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De cultuurbe-
wuste selectie van Ruinerwold keek al weken uit naar 
dit duel en om 12.15 uur zat iedereen vol spanning in de 
bus. Gelukkig was iedereen ervan bewust dat het vooral 
belangrijk was om het duel te winnen en met die instel-
ling werd er om 14.00 uur dan ook afgetrapt.

Beide ploegen maakten er geen geweldige eerste helft 
van. Kristian de Bruin had de 0-1 moeten maken, maar 
faalde 1-op-1 met doelman Manting. Daarnaast schoot 
Ewout Kleene twee keer van afstand op het doel, maar 
ook deze inzetten waren een prooi voor Manting. Twedo 
keeg op haar beurt ook een aantal kansen, maar kwam 
niet tot goede doelpogingen.

De tweede helft werd voetballend niet veel beter, maar 
Twedo begon langzamerhand het initiatief naar zich toe 
te trekken. Voor Ruinerwold lagen er zeker mogelijkhe-
den op de counter, maar het leidde zelden tot een grote 
kans. Kleene kopte halverwege het tweede bedrijf uit 
een corner op de bovenkant van de lat, wat de grootste 
kans voor Ruinerwold betekende.

Waar het op een 0-0 wedstrijd leek te uit te draaien, trok 
Twedo het duel in de 83e minuut naar zich toe. Links-
buiten Sander Boer ontsnapte aan Gol en gaf strak voor. 

handen van Ramon Karsten waarop de scheidsrechter 
Landwier affloot. 
 
Een bonuspunt was binnen. Lekker, lekker, lekker. KIOS 
blijft hierdoor keurig op een 4e positie. Ondanks dat DOS 
gelijk speelde is het wel op gelijke hoogte gekomen met 
de nummer 1 SKF. Deze positie deelt ook Unitas met 
hen. Spanning alom in de Overgangsklasse. 
 
Doelpunten: Janita Zantinge 5x, Jurgen Lucas en Ernst 
Kuik beide 4x, Janneke de Lange en Martijn Ziel beide 2x, 
Daniek v.d. Wal 1x

dat de slotfase toch nog spannend werd. Met het inbren-
gen van Martijn Ziel en Hilde Tabak voor Ramon Karsten 
en Marlissa Noord probeerde het meer aanvallende 
impuls te geven. Dit zorgde ervoor dat Janneke de Lange 
en Ernst Kuik de beslissende goals konden maken. OWK 
kwam nog terug tot 15-17, maar nog twee doelpunten 
van Janneke de Lange en Daniek v.d. Wal gaven de gena-
deslag en zorgden dat de Spekbraanders de punten met 
een eindstand van 15-19 mee naar huis konden nemen. 
 
Een belangrijke overwinning voor KIOS 1. Het moet 
zich met 4 andere ploegen in mengen om lijfsbehoud te 
forceren. En dat kan als je wedstrijden tegen 1 van deze 
4 weet te winnen. 
 
KIOS 2 domineerde in de wedstrijd voorafgaand aan 
KIOS 1 tegen OWK 2. Goed spel en sterk verdedigend 
werk zorgden ervoor dat de ploeg van Klaas Jan Slomp 
de 2 punten mee kon nemen. Het vermelden waard is 
dat Susanne Koeling een paar minuten voor tijd haar pu-
bliekswissel kreeg. Door deze overwinning doet KIOS 2 
goed mee als promovendus in de 1ste klasse. De Ensing/
Eismann equipe bezit knap de tweede plek. 
 
Doelpunten KIOS 1: Janneke de Lange 5x, Daniek v.d. 
Wal en Janita Zantinge beide 4x, Ernst Kuik 3x, Jurgen 
Lucas 2x en Luco Zantinge 1x



Ruinerwold revancheert 
zich in Musselkanaal
Na het pijnlijke verlies in de derby tegen Ruinen, reisde 
een gretig Ruinerwold af naar Musselkanaal. Laatstge-
noemde begon het seizoen met een overwinning en was 
vastberaden de punten in eigen huis te houden.

Een toeristische route bracht de selectie keurig op tijd in 
Musselkanaal. Om 14.00 uur klonk het eerste fluitsignaal 
en beide ploegen kregen kansen in het eerste half uur. 
Brinkman kreeg namens Ruinerwold de grootste kans, 
na een goede actie van Loof. Doelman Sahetapy wist 
echter knap de 0-1 te voorkomen. Ook Musselkanaal 
kreeg een prima mogelijkheid, maar Gol wist de bal van 
de lijn te halen. Ruinerwold kwam na 36 minuten spelen 
toch op voorsprong, hetzij wat gelukkig. De Bruin had 
een voorzet in gedachten, maar de bal plofte fraai achter 
Sahetapy in de verste hoek: 0-1. Een opsteker voor Rui-
nerwold, dat met een 0-1 stand de rust in ging.

In de tweede helft kwam Musselkanaal fel uit de start-
blokken. Vooral Gerlach was de hele middag een plaag 
voor de Ruinerold-defensie. Ondanks aandringen van 
Musselkanaal, kwam Ruinerwold niet echt in de proble-
men. Daarnaast was het zelf op de counter dreigend en 
in de 76e minuut werd het dan ook 0-2. Een handsbal 
betekende een strafschop en Brinkman schoot deze 
keurig binnen.

Na de 0-2 leek er wat te knakken bij Musselkanaal en 
Ruinerwold hield prima stand richting het eindsig-
naal. Toch werd het nog even heel spannend. In de 93e 
minuut maakte Kayser, na een goede actie van Gerlach, 
namelijk de 1-2. Wat volgde waren nog enkele lange 
ballen, waarbij het één keer heel gevaarlijk werd. Knol 

College over begroting 
2019: “Aan de slag met 
ambitie en energie”
Het college burgemeester en wethouders van De Wolden 
heeft zijn programmabegroting 2019-2022 gepresen-
teerd. Basis is het collegeprogramma ‘Duurzaam, doen 
en dichtbij’, dat in april van dit jaar tot stand kwam. 
“Met veel ambitie en energie gaan we aan de slag om De 
Wolden een duurzame toekomst te geven. Dat doen we 
onderscheidend en op nieuwe manieren. Wat niet ver-
andert is dat wij in al ons doen en laten onze inwoners, 

We zijn weer begonnen            
De kop is er af, de eerste wedstrijden in de dorpencom-
petitie zijn weer gespeeld. Het eerste team speelde op 
18 september thuis tegen Appelscha 4. Deze ploeg bleek 
te sterk te zijn en we moesten genoegen nemen met een 
nederlaag van 3-5. 

Het tweede team speelde op 26 september uit tegen 
Hoogeveen R B V 3. Ondanks  wat blessures waren ze 
tevreden maar moesten toch het onderspit delven met 
5-3. Dus maar weer flink trainen in de Buddingehof op de 
woensdagavonden voor de volgende wedstrijden.

Wagenaar werkte de bal weg, maar op de 16 kwam Em-
ming instormen. Zijn inzet werd door Heins van richting 
veranderd, waardoor de bal onder Knol door het net 
vond: 1-0. Ruinerwold probeerde nog een gelijkmaker 
te forceren, maar speelde net wat te ongelukkig. Na 93 
minuten klonk het eindsignaal en Ruinerwold besefte 
dat het toch wel een puntje had laten liggen.

Voor Ruinerwold zat er niks anders op dan snel voor-
uit te blikken. Zondag wacht namelijk koploper Dalen. 
Laatstgenoemde won tot dusver al haar competitieduels 
en scoorde daarin gemiddeld vijf keer per wedstrijd. 
Toch kreeg het er ook al zes tegen, dus liggen er zeker 
kansen voor Ruinerwold. De selectie zal weinig extra 
motivatie nodig hebben, aangezien Dalen afgelopen 
seizoen hoogstpersoonlijk verantwoordelijk was voor de 
degradatie van Ruinerwold.

Tot zondag!

stond echter zijn mannetje en de 2-2 kwam er dan ook 
niet meer. Na 96 minuten kon Ruinerwold de eerste 
competitiezege bijschrijven en het nestelt zich daarmee 
mooi in de middenmoot.

Na afloop werd er alvast geoefend voor de voetbalquiz 
der voetbalquizzen, welke op 12 oktober in de kantine 
plaatsvindt. Hierbij kreeg Mark de Leeuw de volgende 
vraag voorgeschoteld van Eddy de Wit: ‘Na de Amster-
damse succesjaren vertrokken Edgar Davids, Michael 
Reiziger en Patrick Kluivert naar AC Milan. Clarence 
Seedorf bewandelde een andere weg, naar welke club 
ging hij?’ Mark: Inter.  
Eddy: Fijne middag Mark.

Het is gelukkig nog lang geen 12 oktober, dus is er nog 
genoeg perspectief voor Mark. Ook voor Ruinerwold is 
er prima perspectief voor de uitwedstrijd naar Twedo, 
aankomende zondag. Het lijkt een pittige wedstrijd te 
worden, aangezien Twedo haar eerste wedstrijd met 6-0 
won tegen Protos. Ruinerwold zal met vertrouwen afrei-
zen om zo de tweede overwinning op rij te boeken.

Tot zondag.



ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal 
stellen”, schrijft het college in zijn aanbiedingsbrief.
Het is de eerste begroting van het nieuwe college, dat 
begin dit jaar na de gemeenteraadsverkiezingen aan-
trad. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeente-
raad. De begroting 2019 is deels een uitwerking van de 
Kaderbrief, die in juni door de raad is vastgesteld.

Financieel gezond
Net als vorig jaar laat de begroting zien dat De Wolden 
nog altijd financieel gezond is. Ook de vermogensposi-
tie is goed. De woonlasten nemen nauwelijks toe en de 
komende vier jaar heeft de gemeente in totaliteit een 
overschot op de begroting. 
De woonlasten per huishouden laten een lichte stijging 
zien. Ze komen uit op bijna 716 euro. De stijging is 1,65 
procent; dat is minder dan een euro per maand per 
huishouden. 
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt alleen trend-
matig verhoogd met 1,5 procent. 
Uitgangspunt is een 100 procent kostendekkende afval-
stoffenheffing. In De Wolden komt deze heffing volgend 
jaar uit op ruim 197 euro per huishouden. Dat is een stij-
ging van 3 procent ten opzichte van 2018. Oorzaken zijn 
onder meer hogere verwerkings- en inzamelkosten (door 
het extra legen minicontainers) en lagere opbrengsten 
van gescheiden ingezamelde grondstoffen.
De rioolheffing gaat met 0,7 procent omhoog. Dat laatste 
heeft te maken met het 
watertakenplan Fluvis 2016-2021, waarin is vastgelegd 
dat deze heffing de komende twintig jaar jaarlijks met 
1,50 euro stijgt om de watertaken kostendekkend te 
kunnen houden.

In evenwicht
De begroting 2019 vertoont een tekort van ongeveer 
327.000 euro, maar de jaren daarna laten telkens over-
schotten zien van respectievelijk 316.000, 351.000 en 
76.000 euro. “Hoewel 2019 een tekort laat zien, vinden 
we dat de programmabegroting 2019-2022 structureel 
en reëel in evenwicht is. Onze financiële positie geeft 
daarom nog steeds het vertrouwde gezonde beeld”, al-
dus het college. Ook vindt het college het tekort in 2019 
acceptabel vanwege de vele ambities die het college 
voor de komende jaren heeft. 

Vier miljoen per jaar
Die ambities zijn onder meer terug te vinden in de inves-
teringen. Het college vraagt de raad voor de komende 
collegeperiode gemiddeld vier miljoen euro per jaar vrij 
te maken. “We gaan graag met de raad in gesprek om te 
komen tot een weloverwogen invulling daarvan”, aldus 
B&W.
Het college wil opnieuw een aantal fietspaden aanleg-
gen. Voor 2019 zijn in beeld een recreatief fietspad 
verlengde Veldpad Koekangerveld/Marterhaar en een 
fietspad langs de Havelterweg in Ruinerwold. Het plan is 
ook om de aanleg van een fietspad langs het Gedempte 
Hoofddiep in Kerkenveld voor te bereiden. Voor deze 
projecten is 543.000 euro nodig. 

Andere investeringen zijn onder meer uitbreiding en 
aanpassing van de brandweerkazerne Ruinen (252.000 
euro) en extra maatregelen voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid op de N375 (750.000 euro).

Verzilverlening
Het college steunt met 1 miljoen euro de introductie van 
de ‘Verzilverlening’. Met deze lening kunnen onze oudere 
inwoners de overwaarde van hun woning gebruiken 
om hun huis aan te passen, zodat ze er langer kunnen 
blijven wonen.

Initiatiefrijk De Wolden
Het college stelt ook voor om de regeling ‘Initiatiefrijk 
De Wolden’ voort te zetten. “Het is een succes gebleken 
gezien de vele verzoeken die de gemeente in het verle-
den heeft ontvangen en ook grotendeels heeft kunnen 
honoreren”, aldus het college. Het is een speerpunt in 
het collegeprogramma om door te gaan met de regeling 
‘Initiatiefrijk De Wolden’. B&W vragen aan de gemeente-
raad om hiervoor de algemene reserve te benutten tot 
aan een bedrag van één miljoen euro.

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 8 no-
vember. De raadsvergadering begint om 13.00 uur. De 
aanbiedingsbrief en de begroting 2019 zijn in te zien op 
de website dewolden.nl.

Ruinerwold in 
Duitse sferen tijden 
Oktoberfest
Café Centraal in Ruinerwold was afgelopen zaterdag 6 
oktober het decor van een heus Oktoberfest. De orga-
nisatie was een samenwerking tussen Café Centraal 
& Sempre Sereno Ruinerwold. Ook de band ‘kleintje’ 
SmildegerRoet had een aandeel in deze avond. 
Vanaf een uur of 21.00 begonnen de goedgevulde bier-
pullen zich te verspreiden onder de enthousiaste bezoe-
kers. Een gezellige avond in het verschiet. Een groot deel 
van het publiek had zijn best gedaan om in een passende 
outfit te verschijnen. Ook de leden en dirigenten van de 
malletband en de fanfare van Sempre Sereno waren ge-
heel in stijl gekleed. Vervolgens werden in twee blokken 
bekende nummers, zoals Rosamunde, Country Roads en 
Sierre Madre gespeeld door de fanfare en de malletband 
van Sempre Sereno. Dit werd afgewisseld met vrolijke 
Oktoberfest muziek van ‘kleintje’ SmildegerRoet. De 
muziek werd enthousiast ontvangen door het publiek. 
Naarmate de avond vorderde vulde de zaal zich steeds 
meer met enthousiast publiek dat onder het genot van 
een drankje genoot van de gezellige muziek. Ook een 
braadworst mocht natuurlijk niet ontbreken. De organi-
satie kijkt terug op een geslaagde avond. Graag ´Auf Wie-
dersehen´ bij een volgend concert van Sempre Sereno.


