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Opbrengst Collecte 
Prinses Beatrix Spierfonds
De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 
in Ruinerwold en omstreken het mooie bedrag van 
€ 889,04 opgebracht.
Iedereen hartelijk bedankt voor de gift en alle col-
lectanten voor hun inzet!
Tevens zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe 
collectanten voor onze jaarlijkse collecteweek in 
september. 
Wilt U zich ook inzetten voor dit goede doel neem 
dan contact op met Anneke Vedder tel 06-20573080

Volgend nummer 
verschijnt 
30 oktober

Kopij inleveren voor vrijdag 25 oktober 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Zomaar tussendoor 
BC Ruinerwold
We hadden nog wat prijsjes in de kast liggen van 
voorbije evenementen en daar moest toch eens wat 
mee gebeuren.  Een opmaaktoernooi was de oplos-
sing. We hadden een mooie opkomst en we heb-
ben een gezellig toernooitje gespeeld. Het mooie 
was dat iedereen een prijs had en onze kast in de 
sporthal is weer netjes opgeruimd. Josée was bij de 
dames de winnaar en bij de heren was Rolf nummer 
één. De dorpencompetitie is weer begonnen, dus 
eerst geen tijd meer voor dingen tussendoor. Lekker 
iedere woensdag badmintonnen in de Buddingehof. 

Weer een pubquiz in Berghuizen 
1 november a.s. 
Vorig winterseizoen werd voor het eerst de Pubquiz 
Berghuizen gehouden in dorpshuis ‘de Barg’n’. Dat 
was een leuke avond met zeven teams, uitdagende 
vragen en een verrassende winnaar. De eerste keer 
was zeker een succes en voor herhaling vatbaar! 
Daarom gaat het team van de Pubquiz Berghuizen 
komend winterseizoen niet één maar twee keer een 
pubquiz houden: de wintertijdquiz op vrijdagavond 1 
november a.s. en de schrikkelquiz op 28 februari 2020. 
Dorpshuis de Barg’n, Berghuizen aanvang 20:00 uur, 
zaal open vanaf 19:30 uur. Deelname per team kost € 
5. 
Dus doe weer mee aan deze leuke quiz met verrassen-
de vragen over van alles. Teams van 4 tot 6 personen 
kunnen zich voor de wintertijdquiz van 1 november 
a.s. opgeven bij het team Pubquiz Berghuizen: email 
shsteendam@gmail.com 

Voor iedereen die ook sportief wil ontspannen, kom 
gerust eens kijken en meedoen vanaf 20.15 uur. Of 
kijk op www.badmintonclubruinerwold.jouwweb.nl 



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 20 oktober 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur ds. K. de Graaf, mmv Magnificat
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. A. vd Sloot
15.30 uur ds. H.M. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Wiegman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 27 oktober 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. E. van Veen
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur ds. Brandorff
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
15.30 uur PK Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Doeven

 ➜ 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
 ➜ 21 oktober Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 22 oktober de Losse Flodder, 20.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜ 24 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Eendagsbestuur, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 25 oktober Klaverjassen KIOS, 20.00 uur KIOS 
kantine

 ➜ 25 oktober Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜ 25 oktober Orgelconcert Martin Zonnenberg,  
19.30 uur Geref.Kerk Berghuizen 

 ➜ 26 oktober KIOS1 – Quick’21Vlug en Vaardig1,  
15.30 uur Kunstgrasveld KIOS

 ➜ 26 oktober OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier 

 ➜ 26 oktober Spooktocht, 18.00 – 24.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 29 oktober Klaverjassen, 20.00 uur café de 
Kastelein

 ➜ 29 oktober de Losse Flodder, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 30 oktober Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ‘t Wold
 ➜ 2 november Natuurwerkdag
 ➜ 2 november Reunie 90&00, 21.30 – 03.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜ 2 november Toneeluitvoering UDI, 14.00 uur café 

Centraal
 ➜ 2 november Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur café 

Centraal
 ➜ 3 november VVRuinerwold – Hoogersmilde SV,  

14.00 uur Sportpark
 ➜ 4 november Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 uur 

kantine
 ➜ 4 november Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 5 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen 
 ➜ 5 november de Losse Flodder, 20.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜ 9 november Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur café 

Centraal



 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

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 

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.

‘



Orgelconcert Berghuizen
Martin Zonnenberg
Op vrijdagavond 25 oktober geeft Martin Zonnen-
berg een orgelconcert op het fraaie Amoor orgel van 
de Gereformeerde kerk te Berghuizen. (Koekange / 
Ruinerwold)
Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open 
om 19.00 uur.
Adres: Berghuizen 20 te Ruinerwold.
Er is een bijzonder aantrekkelijk programma sa-
mengesteld dat bestemd is voor een breed publiek.
Bach, Pasini, Asma, Ashford, Young, Dienel,  Mor-
ricone en natuurlijk improvisaties van Martin Zon-
nenberg zelf zullen aan de orde komen.
En zoals gewoonlijk sluiten we de avond af met een 
samenzang.
Voor velen een goede reden om op deze vrijdag-
avond naar Berghuizen te komen om te genieten 
van de orgelklanken in een kerkzaal die afgelopen 
zomer geheel gerenoveerd is.
Op de beeldschermen in de kerk kan men de orga-
nist bij de speeltafel aan het werk zien.
Martin Zonnenberg is mede bekend als vaste bege-
leider op het orgel bij de TV uitzendingen van het EO 
programma “Nederland Zingt”.
Daarnaast geeft hij vele orgelconcerten in binnen en 
buitenland en is dirigent van koren.
De toegang is weer gratis, maar er zal een collecte 
zijn voor de gemaakte kosten.
Na afloop is er een kopje koffie en kan er nog even 
nagepraat worden waarbij ook de organist aanwe-
zig zal zijn.
U bent van harte welkom in het gastvrije Berghui-
zen.

Springkussenfestijn
dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober is er 
weer een groot Springkussenfestijn in de sporthal 
Buddingehof.
Openingstijden 9.30 – 12.30 uur en 13.30 – 16.30 uur
De toegang is per dagdeel.
Info is ook te vinden op facebook pagina van dorps-
huis Buddingehof.

Zingen met de 
Zonnebloem
Op 30 oktober is er een middag georganiseerd door 
de Zonnebloem afdeling De Wolden in de Buddin-
gehof te Ruinerwold. De deelnemers worden hier 
getrakteerd op een middag met accordeonmuziek 
van Jannes Kleene. Er zullen veel bekende, oude 
liedjes voorbijkomen, waarbij naar hartenlust kan 
worden meegezongen. 

De aanvang is 14.00u. Het programma zal naar 
verwachting duren tot 16.30u. Voor vervoer kan 
worden gezorgd.

In december staat er nog een bezoek aan een tuin-
centrum in kerstsfeer gepland. 
Zou u nou ook weleens mee willen doen, maar 
komt u vanwege een beperking bijna de deur niet 
meer uit? Dan is de Zonnebloem misschien iets voor 
u. Neem gerust eens contact op.

Ook jonge mensen zijn van harte welkom. Wanneer 
het programma niet bij uw wensen aansluit dan 
kunt u zelf aangeven waar u graag eens naar toe 
zou willen. Wij proberen alles mogelijk te maken.

Voor informatie: Lammie Boerman tel: 0522-452013 
Email: lammieboerman@gmail.com

Memento Mori en de 
Open Bedrijvendag
De plaatselijke uitvaartvereniging Memento Mori 
doet zaterdag 2 november mee aan de Open Bedrij-
vendag Drenthe (meer info op: https://obdd.nl/ )
Die dag staat de deur van onze pas gerenoveerde 
aula voor iedereen open. Tevens informeren wij u 
graag over de mogelijkheden die er zijn in onze aula 
en ook over de voordelen van het lidmaatschap van 
de vereniging. Memento Mori is een uitvaartver-
eniging zonder winstoogmerk die al bijna 100 jaar 

bestaat en aangesloten is bij de Drentse Bond van 
Uitvaartverenigingen en ook bij NARDUS de lande-
lijke organisatie van samenwerkende uitvaartorga-
nisaties
Wij ontvangen u graag tussen 10.00 – 17.00 uur op 
Dijkhuizen 34a.



Onderneming starten?
Kies voor een gratis
ondernemingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

OOK ADVERTEREN IN 
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl 

6,18

2,61
5,98
7,50

11,99 13,99

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

Wagner
Big City

pizza
combineren 

mogelijk

Coop kaas of 
hamkaascroissants

combineren mogelijk

Gerard Brons jonge jenever
of beerenburg

fl es 1000 ml

Douwe Egberts snelfi lterko�  e
2 pakken à 250 gram, combineren mogelijk

ACTIE!

4.99

3.09

1.74

9.99

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

13

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

NOG 
VEEL 
MEER&

1+1 GRATIS

2+1 GRATIS

aanbiedingen geldig t/m zat. 19 okt.2019



Rederijkerskamer UDI 
speelt ‘De Bunder’
De najaarsvoorstellingen van rederijkerskamer UDI 
staan voor de deur. Op zaterdag 2 en 9 november 
zijn alle toneelliefhebbers om 20.00 uur van harte 
welkom bij café Centraal in Ruinerwold. De middag-
voorstelling wordt de eerste zaterdag van novem-
ber opgevoerd om 14.00 uur. 

De rederijkerskamer speelt wederom een blijspel 
van Cees Verwaaijen, namelijk ‘De Bunder’. In het 
voorjaar bezocht de schrijver één van de voorstel-
lingen van UDI en hij was erg enthousiast over de 
spelers. Iedere dinsdag- en donderdagavond wordt 
er weer druk gerepeteerd.  De hoofdrol wordt ver-
tolkt door de jongste telg van het toneelgezelschap: 
Joost van ’t Zand. De regie is in handen van Elly 
Remmelts en Jan van Elp is souffleur. 

De Bunder
De kerk heeft een bunder grond te koop. Beginnend 
schrijver Bertram Slangeveste en zijn buurman Bob 
Kamphuis - veehouder - hebben beide interesse. De 
kerkenraad geeft echter de voorkeur aan een gezin 
of aankomend gezin. Kunnen beide aan deze wens 
voldoen?  

Kaartverkoop
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn verkrijg-
baar bij kapsalon Van den Berg en café Centraal. 
Leden betalen €5,00 en niet-leden €7,50. De voor-
verkoop geldt niet voor de middagvoorstelling. 
Deze kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen tijdens de verloting. 
Muziek, geluid en verlichting wordt verzorgd door 
Bart Kiers.

Vrouwen van Nu, 
Culturele Commissie
Stadswandeling in Meppel op  
3 oktober 2019
De wandeling begon op de parkeerplaats van 
Schouwburg Ogterop, waar onze groep van  
17 personen werd ontvangen door wandelgids 
Marijke Engels die sommigen nog kende uit hun 
schooltijd. Marijke wist geweldig te vertellen over 
oud-Meppel in de jaren dertig en eerder, over de 
grachten, de schepen, de markten en over de 
Joden waarvan er maar 18 teruggekomen zijn na 
de Tweede Wereldoorlog; voor het gebouw in de 
Hoofdstraat, waar vroeger muziekhandel Spans 
gevestigd was, zitten herdenkingsnaamplaatjes in 
de straatstenen. 

Marijke leidde ons langs molens, een oude grens-
paal aan de vroegere loop van de Reest, de grens 
tussen Drenthe en Overijssel, Bleekerseiland, de 
Wheem, de Hervormde Kerk op het Kerkplein en 
overal wist zij iets interessants van te vertellen. 
Vroeger liepen de grachten dwars door Meppel 
en konden de zeilschepen uit Amsterdam overal 
komen. Uitladen van handelswaar gebeurde aan 
de kade en verschillende pakhuizen herinneren nog 
aan die tijd. Het leven was toen niet zo hygiënisch 
en er was veel armoede; men loosde gewoon in de 
gracht en in het verleden is Meppel getroffen door 
drie cholera-epidemieën. Het stadsziekenhuis, dat 
nu een woonhuis is, konden wij nog bekijken. 

Meppel was een echte handelsstad; de paarden- 
en biggenmarkt waren wereldberoemd. Een groot 
probleem was het water, dat van het hoger gelegen 
Drents plateau naar Meppel stroomde. Het water, 
dat van drie kanten kwam, kon niet goed weg en 
kwam samen in het ‘Malle Gat’. Er waren regelmatig 
overstromingen en dan stonden de weilanden in de 
wijde omtrek onder water.

Baukje Smid van de Culturele Commissie bedankte 
Marijke en stelde voor nog een keertje terug te ko-
men voor een wandeling in een ander gedeelte van 
Meppel.



Beeldvorming
Met het mes op tafel
komt ver van huis
onze boerderij binnen

Ook mannen in het wild
en de beste zangers
dansen in het hart van je huis

Weer verliefd voor de buis 
met het meisje in de pyjama
binnenste buiten

En als een man de hond bijt
Flikken het DNA bepalen
draait de wereld door

© Gerdina, www.gerdina.nl

 

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM BUDDINGEHOF  is het bruisend hart van 
Ruinerwold.  Het M.F.C, waar ook de sporthal deel van uitmaakt, biedt ruimte voor sport, 
vergadering, zang, dans, toneel, biljart, bridge, jeugdsoos; kortom een uitstekende locatie voor 
ontmoeting. Ook de bibliotheek en andere huurders vinden onderdak in het MFC. Het bestuur 
is op zoek naar een daadkrachtige en creatieve  

                                           BEHEERDER    M/V  

De beheerder stelt als gastheer/vrouw de verenigingen in de gelegenheid hun activiteiten in de 
Buddingehof uit te voeren en onderhoudt het gebouw (inclusief schoonmaak) en de tuin.   

Voor een uitgebreid profiel verwijzen wij je graag naar onze website www.buddingehof.nl 

Ben jij die enthousiaste beheerder, die de spil van ons dorpsleven wil zijn, reageer dan nu en 
overtuig ons van jouw creativiteit en passie. 

Stuur voor 1 november 2019 je motivatiebrief en CV naar:  mfc.buddingehof@gmail.com 

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de secretaresse van Stichting Buddingehof, Karin de 
Jonge, tel. 0522 480708 (na 18.00 uur). 

 

 

 

 

 

 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

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

EN, GAAT U DE 
STAP ZETTEN? 

WONING VAN UW DROMEN GEZIEN 
TIJDENS DE OPEN HUIZEN DAG?



KIOS – AKC
Onder slechte weersom-
standigheden moest het 
vlaggenschip van KIOS 
aantreden tegen AKC in 
Almelo.  Het was belangrijk voor KIOS om de punten 
mee te nemen naar huis om zodoende aansluiting 
te houden met de kopposities in deze poule. 
KIOS begon de wedstrijd met de volgende opstel-
ling. Verdediging : Rogier Nijdam, Jurgen Lucas, 
Daniek van de wal, Iris van de belt. Aanvallend: 
Patrick Roelevink, Ramon Karsten, Janita Zantinge, 
Marlissa Noord. AKC nam het initiatief in de wed-
strijd en kwam snel op een 2-0 voorsprong. Geluk-
kig kwam KIOS meteen op gelijk hoogte door 2 
schoten van Daniek. KIOS pakte meteen door, door 
scores van Ramon en Janita ,2-4. Snel bleek al dat 
KIOS overhad op haar tegenstander. AKC moest het 
hebben van een aantal spelers terwijl bij KIOS het 
gevaar bij alle 8 spelers vandaan kwam. Hierdoor 
ontstond snel een gat van 4 punten: 4-8, 6-10, 8-12. 
Helaas kon KIOS niet doordrukken en  het gat groter 
maken. Dit kwam voornamelijk door 1ste kansen 
meteen te nemen zonder rebounds.  De ploegen 
zochten de kleedkamer op bij een stand van 9-12. 
KIOS moest betere kansen nemen, geduldiger in 
haar aanvallen zijn. 
Na de rust bracht AKC het gat weer naar 2. De pun-
ten waren lang nog niet veilig. Snel kon KIOS het gat 
weer naar 4 brengen,11-15. Mede door het sterk ver-
dedigen van Rogier Nijdam. Die puntspeler van AKC 
goed onder controle had. Gedurende de 2de helft 
bleef het gat op 4 punten KIOS kon nog steeds niet 
doordrukken en de wedstrijd op slot gooien. 12-16, 
14-18, 16-20. Met nog 5 minuten spelen kon KIOS 
eindelijk het gat groot genoeg maken. Door doel-
punten van Marlissa en Janita kwam er een verschil 
van 6 doelpunten en waren de 2 punten binnen. De 
eindstand werd uit eindelijk      18-24. 
KIOS heeft belangrijke punten binnen gehaald, 
maar het zal in de toekomst toch eerder de wed-
strijd naar zich toe willen trekken. Nog genoeg 
werk voor de Ensing equipe. Aankomende woens-
dag speelt KIOS een bekerwedstrijd tegen NIC uit 
Groningen. Deze wedstrijd wordt om 20:00 gespeeld 
in Ruinerwold. Zondag 6 oktober speelt KIOS ook 
thuis tegen OKO/BIES om half drie.
Doelpunten makers: Janita 7 maal, Jurgen 5 maal, 
Daniek 4 maal, Ramon 3 maal, Rogier en Marlissa 2 
maal en Iris 1 maal. 

Kios maakt het zichzelf 
onnodig moeilijk
Onder winderige omstandigheden moest het vlag-
genschip van KIOS aantreden tegen het onbekende 
OKO/Bies uit Opende. KIOS heeft voorafgaand aan 
deze wedstrijd 5 punten uit 4 wedstrijden, OKO/Bies 
heeft daarentegen nog maar 2 punten. Gezien de 
ranglijst moeten de punten vanmiddag dus in Rui-
nerwold blijven. Om zo ook bij koploper Quick’21 in 
de buurt te blijven. 
KIOS Startte de wedstrijd met de volgende opstel-
ling: Jurgen Lucas, Patrick Roelevink, Marlissa 
Noord en Janita Zantige. Aanval: Henk-mart van der 
Wal, Rogier Nijdam, Daniek en Sacha van der Wal. 
De wedstrijd begon voor beide teams erg stroef. 
Rommelige aanvalsopzetten, veel pass fouten en 
slechte afronding. Het duurde daardoor ook 10 mi-
nuten voordat het eerste doelpunt viel. KIOS heeft 
op dit moment het betere spel, maar kan de korf 
slecht vinden. Niet veel later scoorde de gasten ook 
hun eerste doelpunt. Het 2de aanvalsvak van KIOS 
kon sneller de korf vinden waardoor de stand naar 
3-1 werd gebracht. Het spelbeeld bleef gedurende 
de eerste helft hetzelfde. Waardoor de ploegen de 
kleedkamer opzochten bij een stand van 5-2. 
Het spel van KIOS is allesbehalve goed. Tempo was 
laag en kansen werden niet afgerond. KIOS moest 
dus aan de bak om het overwicht qua spel ook weer 
te geven in het scoreverloop. 
KIOS kwam goed uit de kleedkamer en scoorde 
meteen in de eerste aanval, maar dit deden de gas-
ten uit opende ook. Snel kan KIOS een gat creëren 
van 4 punten en was er niks aan de hand. Het was 
aan KIOS dan ook om de wedstrijd snel op slot te 
gooien en het gat groter te maken, zodat OKO/Bies 
weet dat er niks meer te halen valt. 
Helaas ging het helemaal de verkeerde kant op. 
KIOS scoorde niet meer en het was dus wachten tot 
het doelpunt aan de andere kant viel. Zogezegd zo 
geschiedde. OKO/Bies kwam in de laatste 5 minu-
ten op gelijke hoogte, 13-13. Op dit moment wa-
ren Ernst Kuik en Ramon Karsten binnen de lijnen 
gekomen voor Henk-mart en Rogier. KIOS moest 
zich herpakken, want het kon hier absoluut geen 
punt verlies lijden. Snel scoorde Jurgen met nog 3 
minuten op de klok. Het was nu aan het andere vak 
om de gasten van het scoren af te houden. Dit lukte 
goed en snel onderschepte KIOS de bal. Met nog 2 
minuten op de klok moest het aanvalsvak het gaan 

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 



uitspelen, wat men fantastisch deed. Aanvallen wer-
den zorgvuldig opgezet, er werd goed geschoten en 
herhaald waardoor KIOS lang in balbezit bleef. Toch 
kwam de bal nog 1 keer naar de andere kant en leek 
het erop dat de scheidsrechter een strafworp gaf 
aan de gasten. Gelukkig voor KIOS bleek dit juist het 
eindsignaal en waren de punten binnen!
Een slecht optreden van KIOS maar gelukkig geen 
puntverlies. Snel door naar de volgende wedstrijd. 
Volgende week zondag speelt KIOS om half 3 weer 
thuis tegen hekkensluiter Movado uit Dordrecht. 

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  08-10-2019

Poule A
1 Johnny Ringeling 279 
2 Anne Jan Dunning  278 
2 Gert Dunning  278
3 Johan Nijboer 272
4 Ronald Lankhorst 268

Poule B
1  Gerrit Figeland     276
2 Henri Jans / Paul de Vries 271
3 Luuk Nijmeijer 257
4 Lars Luten 255
5 Jan de Vries 239

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 2e zitting van de 1e ronde van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 30 september 
2019.

Lijn A
1 H & R Kuik 54.50%
2 R v Ommen & M Velthuys 53.38
3 O Hobma & J Vedder 53.13
3 J & J Scholte Albers 53.13
5 L Krapels & J Mansier 52.00
6 J de Boer & G Wassing 51.50
7 H Reinders & G Scheper 51.38
8 G Lensen & L Tissingh 50.00
9 E v ’t Rood & E Wienen 49.50
10 J Bennink & L Drost 47.00

11 M Blaauw & K Scheper 45.00
11 R Nijland & J Schuphof 45.00
13 R Hegeman & A Ridderman 44.50

Lijn B
1 D & M Geel 59.50%
2 H & P Bennink 56.88
3 I & L vd Molen 55.13
4 H & H Hauwlo 54.00
4 H Tissingh & W Niemer 54.00
6 J Koops & R Morsink 51.00
7 A Flier & M Brals 50.00
8 J Inberg & K Tissingh 49.88
9 S Hempen & H Kuijer 49.50
9 M Vedder & H Toet 49.50
11 T ten Heuvel & A Kreulen 44.00
12 J Klomp & L Veen 41.50
13 R Kleene & J de Vries 35.13

Uitslag van de 3e zitting van ronde 1 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 7 oktober 2019.

Lijn A
1 O Hobma & J Vedder 66.50%
2 R Nijland & J Schuphof 60.00
3 J & J Scholte Albers 59.50
4 R v Ommen & M Velthuys 57.88
5 L Krapels & J Mansier 54.88
6 J de Boer & G Wassing 50.63
7 G Lensen & L Tissingh 50.00
8 E v’t Rood & E Wienen 46.00
9 H & R Kuik 45.13
10 J Bennink & L Drost 45.00
11 H Reinders & G Scheper 41.00
12 M Blaauw & K Scheper 37.50
13 R Hegeman & A Ridderman 36.00

Lijn B
1 I & L vd Molen 61.00%
1 H & H  Hauwlo 61.00
3 M Vedder & H Toet 60.00
4 H & P Bennink 56.50
4 H Tissingh & W Niemer 56.50
6 S & J Willijns 54.13
7 D & M Geel 52.50
8 J Inberg & K Tissingh 45.50
9 P & S Siepel 44.38
10 J Koops & R Morsink 42.00
11 M Brals & A Flier 41.38
12 R Kleene & J de Vries 40.13
13 T ten Heuvel & A Kreulen 35.00 



Ruinerwold 
wint derby van 
Wacker
Op een koude herfstmiddag speelde Ruiner-
wold de eerste kraker van het seizoen. Wacker 
uit De Wijk, de competitie gestart met twee 
ruime overwinningen, was de tegenstander. 
Ruinerwold had nog maar één competitiewed-
strijd in de benen, waarin het gelijk speelde 
tegen Steenwijker Boys. De laatste derby tus-
sen Ruinerwold en Wacker dateerde alweer van 
het seizoen 2013/2014. Toen nog in de tweede 
klasse, besliste Paul Smid het duel in de laatste 
minuten in het voordeel van Ruinerwold.

De openingsfase was voor Wacker. Het speelde 
beter en kreeg één goede kans. Joost van der 
Weide kwam één-op-één met doelman Knol 
maar wist niet de balans te houden om tot een 
goede inzet te komen. Naarmate de eerste helft 
vorderde werd Ruinerwold beter. Het begon 
voorzichtig kansen te creëren en kreeg na een 
half uur spelen een grote kans. De Graaf pun-
terde de bal tegen doelman Van der Laan aan, 
waarna De Boer de bal voor het inschieten had. 
Zijn inzet werd echter ook gekeerd door Van der 
Laan, waardoor er doelpuntloos gerust leek te 
worden.

Leek, want in de 37e minuut werd de ban als-
nog gebroken. Bouderij tikte Loof in de zestien 
aan, waarna de bal op de stip ging. Wagenaar 
schoof de bal rustig binnen en besloot de rust-
stand op 1-0. Wacker bleek aangeslagen, want 
na de openingstreffer begon Ruinerwold beter 
te voetballen en schakelde Wacker al opvallend 
snel over op vooral het spelen van de lange bal. 
Het kreeg met Oudman nog een goede kans op 
de gelijkmaker, maar doelman Knol redde van 
dichtbij.

In de tweede helft ging Ruinerwold direct goed 
van start. Wagenaar kreeg een grote kans, maar 
kopte voorlangs. Wacker begon meer risico te 
nemen en de ruimtes op het middenveld wer-

den groter. Ruinerwold kreeg voldoende mo-
gelijkheden om de score uit te breiden, maar 
verzuimde het goed uit te spelen. Loof kon 20 
minuten voor tijd aan alle twijfels een einde 
maken, omspeelde doelman Van der Laan ook, 
maar schoof de bal toch naast. Ook De Graaf 
leek het duel te beslissen, maar een katach-
tige redding van Van der Laan voorkwam de 
2-0. Daardoor bleef het spannend. Ook beide 
grensrechters begonnen zich te mengen in het 
duel. Wacker grensrechter Hendriks: ‘Pak aan 
die spekbraanders!’. Ruinerwold grensrechter 
Schrotenboer was hier op zijn beurt niet van 
onder de indruk en wees tot 2 keer toe een 
Wacker-speler op het juist neerleggen van de 
bal bij een corner.

In het laatste kwartier pompte Wacker veel bal-
len de zestien in, maar heel gevaarlijk werd het 
niet. Toch vond een kopbal van Edwin Dekker 
in de blessuretijd bijna het doel, ware het niet 
dat de uitstekend keepende Knol de bal keerde. 
Doordat de defensie van Ruinerwold een sterke 
pot speelde, wist Wacker geen écht slotoffensief 
af te dwingen. Na 97 minuten voetbal klonk het 
verlossende laatste fluitsignaal en kon Ruiner-
wold de eerste overwinning van het seizoen 
bijschrijven.

Na de wedstrijd volgde nog een zeer geslaagde 
derde helft. Heel Wacker bleef in de kantine, 
waarna een groot deel van de gasten ook nog 
eens mee de kroeg in ging. Dat belooft zeker 
wat voor de return in De Wijk, die in maart 
gepland staat. Dat is nog ver weg, want aanko-
mende zondag wacht koploper Steenwijker-
wold, dat één van de titelfavorieten lijkt te zijn.

Tot zondag.

Met de bus mee naar 
uitwedstrijden VVR 1
Ook dit seizoen rijdt er door taxi Huisman een 
bus naar de uitwedstrijden van het eerste elftal. 
Tegen betaling van €6,- kun je mee met de bus. 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



De hoogte van het bedrag is voor elke uitwed-
strijd hetzelfde.
Tijdens de terugreis zal er gepaste achtergrond 
muziek gedraaid worden voor jong en oud. 
Ook is er de mogelijkheid om wat drinken te 
kopen op de terugreis.
Via Facebook zal de vertrektijd bekend worden 
gemaakt.
Opgave voor de bus kan bij:
Lard Gol ( Leider VVR 1)
06 10 18 38 02

Steun VVR met je 
statiegeld
Vanaf 1 oktober tm 31 december kunt u bij 
Coop Koetsier uw statiegeld doneren aan Voet-
bal Vereniging Ruinerwold. 

Aan het einde van het kwartaal verdubbelt 
Coop Koetsier het totaalbedrag voor de vereni-
ging.

Stoofpeertjes voor de 
zondag
Voor het volkje van Ruinerwold mag je gerust 
je petje afnemen. Elke eerste zaterdag  van de 
maand oktober is het een en al bezigheid op de 
heerweg, de dr. Larijweg. Net als heel vroeger, 
toen het volk van Ruinerwold op zondag in rij-
tuigen en te voet in gepaste orde ter kerke ging. 
De perenbomen staan  stilletjes aan de kant van 
de beroemde uitvalsweg, die verbinding heeft 
met dorpen in de buurt. 

De zaterdag in oktober is één van de beroemde 
zaterdagen van de jaarlijkse evenementen, die 
georganiseerd worden. De dieren houden er al 
rekening mee. Katten zorgen er voor niet in het 
nauw gedreven te worden. Vogels, voor zover ze 
er nog zijn, zijn al weg gevlogen. Het wordt een 
blije dag en dat weten de bomen. Een enkele 
boom zucht en ziet  onder  zich een groot zeil. 

Daar wordt straks zijn heerlijke vrucht op uit-
gestort. De boom moet er niet aan denken wat 
hem deze dag te wachten staat. Een andere 
boom  heeft een andere ervaring. Zij herinnert 
zich hoe liefdevol vorig jaar de peertjes liefko-
zend van de takken werden gehaald. Voor haar 
was het een verademing. Het was een vreugde, 
een geboortefeest. Hoe de peertjes zelf denken 
over wat hen gaat overkomen, daarover is niets 
bekend. Het is afwachten geblazen.

In alle vroegte begint de stroom perenplukkers 
op gang te komen. Bij wet is zelfs bepaald, dat 
het deze dag één richtingsverkeer moet zijn. 
Auto’s met ladders op hun dak rijden onder de 
bomen door. Fietsers kijken schuin omhoog  en 
zijn verrukt over het aantal peren, die ze  te zien 
krijgen. Bij de museum boerderij “de Karsten-
hoeve” is het een en al bedrijvigheid. Heer en 
mevrouw Karsten staan, om het zo maar te zeg-
gen, te popelen om de gasten te ontvangen. 

En inderdaad de gasten komen uit alle dorpen. 
Van Havelte tot Staphorst, overal lust men 
peertjes. Peertjes geven de maaltijd een extra 
dimensie. Dat is algemeen bekend. In vroegere 
tijden werden ze  vaak gegeten op zondag tus-
sen het kerkbezoek van de ochtend en de mid-
dag. Stoofpeertjes op zondag was de gedachte. 

Het eten van peertjes gaf die eerste dag van de 
week een extra glans. Eén perenboom herinnert 
het zich als de dag van gisteren. Zijn peertjes 
hadden op die dag een bijzondere rode gloed. 
Smullen dat men deed!  Alle perenbomen we-
ten tot vandaag: onze vrucht is een smaakvolle 
vrucht. Het is ons van jongs af aan ingeprent. 
Jullie staan hier niet voor niets.  Inderdaad: het 
volkje van Ruinerwold ( de jeugd van vroeger) 
staat nog steeds in die eerbiedige traditie van 
voorheen: op zaterdag verschaffen we de men-
sen stoofpeertjes voor de  komende zondagen. 

 S.G.




