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Kidsbeurs Ruinerwold 2.0
Vanwege het succes van de voorgaande beurzen 
gaat Kidsbeurs Ruinerwold voor Kika deze editie 2 x 
zo groot. De najaar editie vindt plaats op een nieu-
we locatie: Manege de Woldruiters te Ruinerwold. 
Op vrijdagavond 2 november van 19.30 – 22.00 uur 
is de hal gevuld met (tweedehands) kleding- speel-
goed & babyspullen. “Binnen een uur waren de 
kramen volledig volgeboekt voor de avond. Gega-
randeerd veel aanbod dus”, aldus de organisatie. 

De nieuwe locatie is ideaal vanwege de ruimte om 
het dubbele aantal kramen neer te zetten. Het is 
een heuse handelsmarkt van kopen en verkopen 
van kind gerelateerde artikelen. Van winterjas tot 
poppenhuis van voetbalschoen tot skipak, het aan-
bod is heel divers. 

Wie voor zachte prijzen leuke spullen wil scoren 
is van harte welkom 2 november bij: Manege de 
Woldruiters, Dijkhuizen 88c (tegenover de brand-
weerkazerne). De organisatie doneert wederom de 
opbrengst na de beurs aan het goede doel: Stich-
ting Kika.

Wat blijven hangen in 
het verleden
Wat blijven hangen in het verleden
of gestrest voor zou kunnen komen…
leef en geniet toch het heden !

Wat blijven hangen in het verleden ?
ga maar het nu of nooit betreden
en realiseer je gekoesterde dromen

Wat blijven hangen in het verleden…
beleef het nu en zie wat er zal komen

© Gerdina, www.gerdina.nl
Sunterklaos lott’n bij  
De Karstenhoeve
Op zaterdag 1 december van 14.30 uur tot 16.30 
uur komt een oude traditie weer tot leven!

Sunterklaos lott’n werd vroeger door bakkers  ge-
organiseerd om van hun overgebleven artikelen af 
te komen. Dit zorgde altijd voor veel gezelligheid. 
Deze traditie zetten we bij De Karstenhoeve voort. 

Volgend nummer 
verschijnt 

14 november
Kopij inleveren voor vrijdag 9 november 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Jong en oud, iedereen is welkom om mee te doen. 
De entree is gratis en voor een klein bedrag kan 
men o.a. buksschieten, sjoelen, kegelen en knikke-
ren om heerlijke taarten, suikergoed, speculaas en 
chocoladeletters te winnen. En natuurlijk is er ook 
het bekende Rad van Fortuin! Een nostalgisch mid-
dagje uit in Ruinerwold? Kom dan zaterdagmiddag 
1 december naar De Karstenhoeve!

Voor informatie: telefoon 0522-481447 of  
info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve,  
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.



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 4 november 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. Zoeteweij
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H.M. Smit, 15.30 uur ds. M. van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.P. van Ark

Kerkdiensten 7 november 2018 Dankdag
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur ds. M. van Rijswijk
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
19.30 uur ds. K. de Graaf

Kerkdiensten 11 november 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Metselaar
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur dhr. kand. M. van Sandijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. H. Koldenhof
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. M. van Rijswijk, 16.30 uur ds. S. de Bruine

 ➜ 1 november Volksdansen van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 2 november Toneeluitvoering UDI, aanvang 
20.00 uur café Centraal

 ➜ 2 november Basseneren, kaartclub Oosteinde 
van 13.30 – 17.00 uur Buddingehof

 ➜ 2 november Kidsbeurs van 19.30 – 22.00 uur 
Manege Ruinerwold

 ➜ 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

 ➜ 5 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 6 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜ 6 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur  
De Kastelein

 ➜ 7 november Kantklossen van 09.30 – 11.00 uur 
Buddingehof

 ➜ 7 november Jokeren, aanvang 19.30 uur  
Cafétaria ’t Wold

 ➜ 7 november Koersbal van 09.00 – 11.00 uur 
Buddingehof

 ➜ 8 november Café KWIS, aanvang 20.00 uur  
De Kastelein 

 ➜ 8 november Volksdansen van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 8 november Rode Kruis Welfare Soos va.  
13.30 – 16.00 uur Buddingehof

 ➜ 9 november TC ’t Wold, enkeltoernooi van  
18.30 – 23.00 uur

 ➜ 9 november Jeugdsoos de Miete, spooktocht van 
19.00 – 21.00 uur Buddingehof

 ➜ 9 november Basseneren, kaartclub Oosteinde 
van 13.30- - 17.00 uur Buddingehof

 ➜ 10 november TC ’t Wold, enkeltoernooi van  
13.00 – 19.00 uur

 ➜ 10 november Toneeluitvoering UDI, aanvang  
14.00 uur café Centraal

 ➜ 10 november Toneeluitvoering UDI, aanvang  
20.00 uur café Centraal

 ➜ 10 november Maximaal Hollands met o.a. Chris 
de Roo, aanvang 21.00 uur Pitch en 
Putt

 ➜ 11 november TC ’t Wold, enkeltoernooi van  
13.00 – 17.00 uur

 ➜ 12 november VVR, Klaverjassen en Jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine VVR

 ➜ 12 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 12 november Bridge Club Ruinerwold van  
13.30 – 17.00 uur Buddingehof

 ➜ 13-17 november Vogelweelde in Buddingehof, de 
gehele dag



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



Vrouwen van Nu 
Ruinerwold 
Datum: 18 oktober

Aanwezig: 82 dames.
Deze avond werd verzorgd door het eendagsbe-
stuur.

De voorzitter introduceert de spreekster van deze 
avond: Laura Strating.
Laura woont in Diever, maakt prachtige quilts, geeft 
ook quilt-lessen, maar bovenal: zij organiseert 
reizen naar de amish in Amerika. Ze heeft voor deze 
avond een aantal quilts meegenomen en ook wat 
kleding, boeken en gebruiksvoorwerpen van de 
amish.

Wie meer wil weten over Laura en haar activiteiten, 
ze heeft een website: www.laurasquiltatelier.nl 
Verder zijn er een aantal quilts tentoongesteld die 

En weer door…

Badmintonclub Ruinerwold
In het vorige bericht: ”We zijn weer begonnen” is 
de tekst badmintonclub Ruinerwold per abuis niet 
afgedrukt. Daardoor werd het onduidelijk wat voor 
uitslagen het waren. 

Maar we zijn wel doorgegaan met de dorpen com-
petitie. De uitslagen zijn:
19 sept Ruinerwold 1 - Appelscha 4 3-5
19 sept Ruinerwold 2 - R B V 3 3-5
9 okt Ruinerwold 1 - Smash 1 1-7
10 okt Ruinerwold 2 - Oldemarkt 6-2

Naast de wedstrijden wordt er elke woensdagavond 
ook recreatief gespeeld in de Buddingehof. Vanaf 
20.00 uur komen we bij elkaar voor eerst een kopje 
koffie. Na het spelen en douchen blijven er altijd wel 
een aantal nog gezellig napraten onder het genot 
van een drankje aan de bar. Als je wil uitproberen 
of badminton iets voor jou is, kom dan gerust eens 
langs. 
Meer informatie  is te vinden op  
www.badmintonclubruinerwold.jouwweb.nl

gemaakt zijn door Lyda Beuming. Zij is tevens als 
gast aanwezig.
Aan de hand van foto’s, die ze voor het grootste deel 
zelf heeft gemaakt, vertelt Laura over het ontstaan 
en het leven van de amish.

De amish is een geloofsgemeenschap in Noord 
Amerika. Oorspronkelijk komen zij echter uit Eu-
ropa, met als grondlegger Jakob Amman. In 1737 
vluchtte de gemeenschap naar Amerika, omdat 
Europa hun levenswijze niet langer tolereerde.
En pas daar begonnen ze met het quilten van de-
kens. Amish’ quilts bestaan altijd uit effen stoffen en 
duiden vaak een betekenis, bv. diamant, manden (= 
sociaal), trouwringen.

De amish hebben geen kerk, de diensten worden 
om de beurt bij iemand thuis gehouden. De houten 
bankjes en tafels verhuizen telkens mee, want bij 
zo’n dienst heb je al gauw zo’n 200 mensen. De taal 
in de kerk is Hoog Duits.

De amish leiden een eenvoudig en sober bestaan, 
dus hebben geen auto, wekken hun eigen elektrici-
teit op. Het is een vredelievende samenleving, met 
grote gezinnen (10 a 12 kinderen is geen uitzonde-
ring). Vervoer gaat per paard en buggy (=koets) of 
ponywagen, tegenwoordig ook wel op een fiets of 
step. Ze hebben een gezonde ondernemingsgeest 
en dat uit zich in de vele creatieve beroepen, zoals 
houtbewerking, bakken, naaien en de agrarische 
sector.

De voorzitter bedankt Laura voor de boeiende le-
zing en wenst eenieder wel thuis.



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

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:

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



Eismann Jan Wagter 
stopt er mee
Na 20 jaar geen sponsor van KIOS meer
Op zaterdag 13 oktober werd door korfbalvereni-
ging KIOS uit Ruinerwold stil gestaan bij het feit dat 
Jan Wagter afscheid nam als één van de hoofdspon-
sors van KIOS met zijn bedrijf Eismann Jan Wagter, 
uw diepvriesspecialist. Als gevolg van de bedrijfsbe-
eindiging, mede ingegeven door fysieke omstandig-
heden, had hij aan gegeven met zijn sponsorschap 
van de vereniging te stoppen. Dat een sponsor 
stopt is nooit fijn voor een vereniging, maar als een 
trouwe sponsor na ruim 20 jaar afscheid neemt is 
dat wel iets om bij stil te staan. In die 20 jaar heeft 
Jan Wagter KIOS mede zien groeien van een vereni-
ging in de 4e klasse naar de overgangsklasse, waar 
hij zichtbaar van kon genieten. Dit blijkt ook wel uit 
de vele krantenknipsels van zijn KIOS welke Jan in 
de kast heeft liggen.
Voorafgaand aan de wedstrijd KIOS 1 – Antilopen/
Lancyr Deelen 1 uit Leusden werden om die reden 
Jan en zijn vrouw Petra door het KIOS bestuur en 
sponsorcommissie in het zonnetje gezet en kregen 
zij onder dankzegging voor hun jarenlange steun 
voor de vereniging een ingelijst shirt, bloemen en 
een welverdiend applaus van de spelers en het in 
grote getale aanwezige publiek. 

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 

Gelukkig kon het bestuur van KIOS mededelen dat 
de sponsorcommissie op zo’n korte termijn het 
bedrijf Ensing Vastgoed Onderhoud/Ensing Schil-
derwerken bereid heeft gevonden het volledige 
hoofdsponsorschap op zich te nemen. Iets waar de 
vereniging uiteraard zeer content mee is.
De wedstrijd van KIOS 1 bracht helaas niet het ge-
wenste vervolg. Na een slappe eerste helft, werd in 
de tweede helft de 4-11 achterstand bijna nog wel 
weggewerkt, maar verder dan 19-20 tegen Antilo-
pen/Lancyr Deelen uit Leusden kwamen ze niet. 

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d. 16-10-2018

Poule A
1 Johan Klok 282 
2 Johnny Ringeling 274
3 Anne Jan Dunning 271
4 Gert Dunning 266
5 Paul de Vries 265

Poule B
1  Ronald Lankhorst  286 
2 Johan Nijboer  271
3 Leffert Klok 270
4 Gerrit Figeland 269
5 Luuk Nijmeijer 267

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d. 23-10-2018

Poule A
1 Gert Dunning  280 
2 Paul de Vries 276
3 Johnny Ringeling 274
4 Anne Jan Dunning 273

Poule B
1  Johan Nijboer 274  
2 Ronald Lankhorst 271
3 Lars Luten 269
4 Luuk Nijmeijer 265
5 Gerrit Figeland 264



 
 

Massage bevordert de fysieke en geestelijke 
gezondheid. Geschikt voor iedereen van jong tot oud, 
sporters en niet-sporters, ter verlichting van klachten 

en/of ter ontspanning 

 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt 

U contact opnemen met Praktijk De Kuuz’n 
Tel: 06-10637472 

 

 

Massage bevordert de fysieke en geestelijke ge-
zondheid. Geschikt voor iedereen van jong tot oud, 
sporters en niet-sporters, ter verlichting van klach-

ten en/of ter ontspanning

Voor meer informatie of het maken van een 
afspraak kunt U contact opnemen met Praktijk 

De Kuuz’n, Tel: 06-10637472

TEL. 0522 - 48 12 64

MAAK NU EEN AFSPRAAK
BIJ GARAGE JONKERS & DOLFSMA
DIJKHUIZEN 95, 7961 AH RUINERWOLD

INFO@JONKERSENDOLFSMA.NL WWW.JONKERSENDOLFSMA.NL

 

Coop S.Koetsier 
& Medewerkers 

E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Elke zaterdag 
warme erwtensoep. 

Het weer wordt weer kouder en 
wat is er dan lekkerder dan een 
lekker bord warme snert, gemaakt 
door Willem van echte bouillon en 
boordevol koetsiers rookworst. En 
natuurlijk ook onze bekende 
spareribs en kippenpoten! 



Buurtteams De Wolden
Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u over-
last? Of hebt u een vraag, maar weet u niet bij wie 
u terecht kunt? Soms is het lastig om de juiste 
organisatie voor uw vraag te vinden en soms heeft 
u meerdere instanties nodig. Daarom zijn verschil-
lende organisaties nu verenigd in twee Buurtteams 
binnen De Wolden. In de buurtteams werken de 
volgende organisaties samen: Stichting Welzijns-
werk De Wolden, politie, Actium, Cosis, GGZ en de 
gemeente De Wolden. 

Het werkgebied van de teams is opgedeeld in Noord 
en Zuid, waarbij de scheidingslijn de A28 is. Noord 
bestaat uit de dorpen: Koekange, Koekangerveld, 
Ruinerwold, Oosteinde, Weerwille, Berghuizen, 
Ruinen, Echten, Ansen en Eursinge. Buurtteam zuid 
zet zich in voor: Alteveer, Kerkenveld, Linde, Drogte-
ropslagen, Zuidwolde, Fort en Veeningen. 

Beide teams hebben hetzelfde emailadres: buurt-
team@dewolden.nl. Daar kunt u uw vragen, zorgen 
of meldingen naartoe mailen. Het buurtteam neemt 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven. Deze praatgroep is er voor ieder-
een, die met anderen eens van gedachten willen 
wisselen, over alle mogelijke onderwerpen. Dit 
geldt voor zowel dames als heren.
Kom ook eens een keer!

Graag tot ziens  in de Buddingehof

Vrouwen van Nu 
Oosteinde
Bijeenkomst 18 oktober  2018

Notaris Stotijn
Lezing over het Levenstestament

Vanavond was Dhr. Stotijn, notaris in De Wijk en  
Ruinerwold onze gast. Hij bracht ons zware  serieu-
ze kost maar wist het vlot te brengen, ondersteund 
door een brochure en een powerpoint presentatie. 
Hij werd  niet moe van onze vragen en maar bleef 
geduldig al  onze vragen beantwoorden en wist de 
informatie  levendig te maken door voorbeelden uit 
de praktijk. 

De meeste mensen zijn wel bekend met een tes-
tament, je wil alles goed geregeld hebben voor 
de achterblijvers, dus ga je bij leven en welzijn dit 
meestal samen regelen bij de notaris.

Een levenstestament, het woord zegt het al, regelt 
zaken als je nog leeft maar niet meer wilsbekwaam 
bent door allerlei ellende die een mens zoal in zijn 
of haar leven kan overkomen. Denk daarbij aan bijv. 
een ernstig ongeluk waarbij je langdurig in coma 
ligt. Het is dan fijn dat je man, vrouw, familielid of 
een vertrouwenspersoon alles zo goed mogelijk 
voor je regelt en daarvoor bevoegd is. 

 Eenmaal dementerend kan je geen volmacht meer 
ondertekenen. Het kan een hoop stress en geld 
schelen als iemand die je vertrouwt voor je zorgt als 
je het zelf niet meer kan door dat in een Levenstes-
tament vast te leggen.

Een  Algemene Volmacht (Levenstestament)  kan 
naar behoefte uitgebreid worden  afhankelijk van 
de persoonlijke situatie. bijv. bevoegd om de wo-
ning te verkopen voor je alleenstaande broer of zijn 
zakelijke afspraken na te komen als hij  daartoe niet 
in staat is.  Zorg voor de minderjarige kinderen van 
je alleenstaande vriendin die met een Rechtelijke 
Machtiging is  opgenomen in een psychiatrisch zie-
kenhuis.  Bevoegd om  zorg te regelen voor je zieke 
alleenstaande zus of moeder. Als het goed geregeld 
is maakt dat het leven toch net iets lichter in zware 
tijden. Het is dan al zwaar genoeg, niemand heeft 
dan behoefte aan extra bureaucratie, laat staan 
rechtszaken om bijv. de bewindvoering te regelen. 



Koploper Dalen wint in 
Ruinerwold
In buitengewoon nazomerse omstandigheden 
speelde Ruinerwold zondag thuis tegen koploper 
Dalen. Aan de voorbereiding kon het in ieder geval 
niet liggen. Veel selectiespelers stonden door de 
voetbalquiz van afgelopen vrijdag met een bijgespij-
kerd voetbalverstand aan de aftrap. De resultaten 
van de quiz zorgden niet per sé bij iedereen voor 
een verhoging van het zelfvertrouwen, maar de 
laagvliegers van de quiz kregen tegen Dalen de kans 
zich in praktisch opzicht te onderscheiden. 

Om 14.00 uur klonk het eerste fluitsignaal en Dalen 
liet direct zien waarom het de koploper is. De gas-
ten speelden de eerste twintig minuten goed voet-
bal in een hoog tempo, maar werden tegelijkertijd 
niet bijzonder gevaarlijk. Halverwege de eerste helft 
kwam ook Ruinerwold in haar spel en kreeg het een 
grote kans op de 1-0. Geerts verscheen op aangeven 
van Jansen oog-in-oog met doelman Braam en kon 
de score openen. Misschien schoot onbedoeld de 
Champions League finale van 1992/1993, de foto 
van Clemens Zwijnenberg, of het clublied van Excel-
sior door het hoofd van Geerts, want helaas schoof 
hij de bal naast.

Waar Ruinerwold leek te gaan rusten met een prima 
0-0 stand, kwam Dalen toch nog op voorsprong. In 
de 44e minuut bereikte een uittrap van doelman 
Braam ineens Venhorst. Deze bleef op zijn beurt 
koel en tekende voor de openingstreffer: 0-1. Een 
tik voor Ruinerwold, maar zeker geen reden om 
in paniek te raken. De verdediging stond, op het 
doelpunt na, prima en Ruinerwold kon dan ook met 
voldoende perspectief aan de thee. 

Toch was het Dalen dat de tweede helft weer heel 
goed startte. Het drong Ruinerwold terug en kwam 
in de 53e minuut dan ook op een 0-2 voorsprong 
door Nikkels. Een buitenspel doelpunt, aldus de 
voorzitter van Dalen, maar het vlagsignaal van Tim 
Hogenhorst mocht niet baten. Ruinerwold ging 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  
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hierna op zoek naar de 1-2, maar kreeg de deksel op 
de neus. Na een uur stond het 0-3, doordat Steege 
een afvallende bal fraai binnenschoot. Het duel 
leek gespeeld, maar Ruinerwold hield hoop op een 
resultaat.

Deze hoop werd versterkt, doordat Loof een kwar-
tier voor tijd na een goede actie een penalty kreeg. 
Loof besloot de penalty zelf te nemen en schoot de 
bal prima in: 1-3. Voor Dalen was er nog niks aan 
de hand, maar dit veranderde twee minuten later. 
Jansen schoot van dichtbij de 2-3 binnen en zowaar 
leek een sensatie in de maak. Hier kwam het uit-
eindelijk niet van, want twee minuten later stond 
het alweer 2-4. Ondanks dat er nog genoeg tijd op 
de klok stond, liep Ruinerwold wel erg enthousiast 
vooruit. Dit werd in de counter knap afgestraft door 
Steege, die daarmee het duel op slot gooide. De 
resterende tien minuten werd Ruinerwold niet meer 
echt gevaarlijk en speelde Dalen het duel rustig uit.

Uiteindelijk zat het er na 93 minuten op en wonnen 
de gasten terecht. Dalen blijft fier bovenaan staan 
en lijkt op dit moment titelkandidaat nummer één. 
Voor Ruinerwold zit er niks anders op dan de rug 
te rechten. Aankomende zondag wacht namelijk 
opnieuw een mooie thuiswedstrijd. Het speelt dan 
tegen WKE’16 dat, ondanks hoge verwachtingen, 
drie punten uit vier duels heeft. 

Ruinerwold recht de rug 
tegen WKE’16 
Na twee verliespartijen was Ruinerwold weer toe 
aan een overwinning. WKE’16 zat in exact dezelfde 
situatie en kent een tegenvallende start van de 
competitie. De Emmenaren werden omschreven als 
een titelkandidaat, maar met drie punten uit vier 
wedstrijden is de start ronduit teleurstellend. De 
winnaar van het duel zou in ieder geval weer naar 
boven kunnen kijken.

Een belangrijk duel dus en iedereen was natuurlijk 
scherp in de voorbereiding. Helaas moest er met 



In de 89e minuut maakte Ruinerwold ook nog de 
4-1, wat eveneens een schitterend doelpunt betrof. 
Uit een mooie combinatie kreeg Herskamp de bal, 
waarna hij Kleene bediende met een steekpass. 
Kleene schoot de bal vervolgens keurig langs Kok. 
Vlak na de 4-1 stond het toch snel weer 4-2. Hindriks 
vuurde vanaf dertig meter op het doel, waarna de 
bal op de binnenkant van de paal belandde. Het 
was vervolgens aan Poelman om de bal simpel bin-
nen te tikken.  

Heel even leek het nog spannend te worden, maar 
WKE’16 wist de 4-3 uiteindelijk niet te maken. Zo-
doende kon Ruinerwold na 93 minuten terugkijken 
op een prima tweede helft. Het staat met deze over-
winning mooi in de middenmoot en kan zich rich-
ten op aansluiting in de subtop. Volgende week kan 
Ruinerwold dit waarmaken door te winnen bij CEC. 
De ploeg uit Emmer-Compascuum verloor tot zover 
alle 4 competitieduels, waardoor Ruinerwold voor 
niet minder dan drie punten zal afreizen. Benieuwd 
hoe de laatste editie CEC – Ruinerwold verliep? 
Alstublieft: http://www.weblog-dewolden.nl/seren-
dipity/index.php?/archives/4134-Ruinerwold-pakt-
punt-in-legendarische-wedstrijd.html. 

Tot zondag! 

Koffieochtend
Woensdagochtend 14 november 2018 wordt er in 
verenigingsgebouw ‘De Venehof’, Kerklaan 18 in 
Koekange weer een interkerkelijke koffieochtend 
gehouden, waarvoor je hierbij van harte wordt 
uitgenodigd!

Ineke Bolt komt spreken over:
NOOIT TE OUD OM JE JONG TE VOELEN!

Wij zijn blij dat de dames van STIL (www.stil3.nl) 
weer met en voor ons komen zingen tot eer van 
onze grote God.
De ochtend zal een feestelijk tintje hebben omdat 
we God dankbaar zijn dat de Koffieochtenden al 25 
JAAR georganiseerd worden.
Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur 
sluiten we de ochtend af.
We hopen je te ontmoeten!

Werkgroep Koffieochtenden Ruinerwold-Koekange

Bart Herskamp toch een gevalletje ‘te laat’ geno-
teerd worden. Hoewel, of Herskamp wel rechtmatig 
als ‘te laat’ kon worden beschouwd, werd in twij-
fel getrokken door Sem Hogenhorst. De selectie 
moest namelijk om uiterlijk 12.45 uur aanwezig 
zijn. Wanneer een speler dan een halve minuut 
later verschijnt, is dat volgens Hogenhorst gewoon 
op tijd. Of Sem als student dagelijks ook een half 
minuutje na dienstregeling op het treinstation durft 
te verschijnen, is niet bekend. Gelukkig bewees Ho-
genhorst in de tweede helft alsnog bij de les te zijn, 
maar later daarover meer.

De eerste helft deed helaas lichtelijk pijn aan de 
ogen. Beide ploegen verdedigden bijzonder matig, 
wat voor genoeg kansen zorgde. In de 8e minuut 
was het al raak, nadat Kristian de Bruin met een 
te korte terugspeelbal Freddy Poelman bediende. 
Laatstgenoemde bedankte vriendelijk en schoof 
beheerst de 0-1 binnen. Na de 0-1 had WKE’16 zeker 
de 0-2 moeten maken. Knol redde tweemaal feno-
menaal in een 1-op-1, waardoor Ruinerwold uitein-
delijk met een 0-1 tussenstand aan de thee mocht.

In de tweede helft speelde Ruinerwold een stuk be-
ter. Herskamp kwam binnen de lijnen en viel sterk 
in als rechtsbuiten. Daarnaast schoof Kleene verder 
door richting de voorhoede, waar hij zijn vorm van 
vorig seizoen herpakte. In de 52e minuut kwam Rui-
nerwold dan ook op gelijke hoogte. Een corner werd 
niet goed verwerkt door doelman Kok en Kleene 
schoot de afvallende bal goed binnen: 1-1. 

Ruinerwold rook bloed en drukte door. Ook WKE’16 
kreeg kansen op een hernieuwde voorsprong, maar 
dit kwam er niet van. Na 70 minuten spelen stond 
het namelijk 2-1. Een schot van Herskamp werd niet 
lekker verwerkt door doelman Kok. Via de binnen-
kant van de paal en een scrimmage, bleef de bal op 
de doellijn liggen. Kleene kwam vervolgens op het 
juiste moment aanstormen om de voorsprong op 
het scorebord te zetten.

Na de 2-1 was er bij WKE’16 van een fatsoenlijke or-
ganisatie geen sprake meer. Waar Ruinerwold in de 
eerste helft teveel ruimte weggaf, hield WKE’16 na 
de achterstand open huis. Ruinerwold combineerde 
veelvuldig diep op de helft van de Emmenaren en 
de 3-1 kon niet uitblijven. In de 80e was het dan ook 
raak. Kleene gaf een mooie voorzet op Hogenhorst, 
welke de bal schitterend tegendraads binnenkopte. 
Daarmee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. 



Rederijkerskamer UDI 
speelt ‘Een kuuroord vol 
met stress’
De pruiken en passende outfits zijn uit de kast ge-
haald. Zelfs aan krulspelden is gedacht. Leden van 
UDI zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen 
voor de uitvoeringen op vrijdag 2 en zaterdag 10 
november om 20.00 uur bij café Centraal in Ruiner-
wold. De middagvoorstelling wordt gehouden op 
10 november om 14.00 uur. Alle toneelliefhebbers 
zijn van harte welkom! Kaartjes zijn verkrijgbaar bij 
Centraal en kapsalon van den Berg. 

Al weken wordt er iedere dinsdag- en donderdag-
avond gerepeteerd. De rederijkerskamer speelt ‘Een 
kuuroord vol met stress’. De klucht in drie bedrijven 
is geschreven door Nico Torrenga. De regie is in 
handen van Niesje Oetsen-Kleis en Jan van Elp is 
souffleur. 

Een kuuroord vol met stress
Joris – gespeeld door voorzitter Menno de Leeuw - 
runt een kuuroord. Hij heeft het erg druk en het valt 
voor hem niet mee om alles rond te krijgen. Als een 
tv-programma een promotiefilmpje komt maken en 
er gasten arriveren die veel aandacht vragen, wordt 
het de eigenaar van het kuuroord te veel en vraagt 
hij zijn tweelingbroer hem te helpen. Als er dan ook 
nog een bedrieger onder de gasten verblijft is de 
chaos niet meer te overzien. 

Kaartverkoop
Kaarten voor de avondvoorstellingen kosten €5,00 
voor leden en €7,50 voor niet-leden. De kaartver-
koop geldt niet voor de middagvoorstelling. Deze 
kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen tijdens de welbekende ver-
loting. Muziek en verlichting wordt verzorgd door 
Bart Kiers.

Dorcas voedselactie 
zaterdag 10 november 
2018
“Omdat we om hen geven”.
Ook dit jaar wordt de voedselactie voor Dorcas 
weer gehouden in de COOP in Ruinerwold.

In de COOP Ruinerwold zal de voedselactie worden 
gehouden op zaterdag 10 november, van ca. 9.00 – 
16.00 uur.

In de supermarkt delen vrijwilligers voedsellijstjes 
uit aan het winkelend publiek. De klanten kunnen 
producten van het lijstje kopen en afgeven aan de 
vrijwilligers.

Uit de ingezamelde boodschappen stelt Dorcas 
voedselpakketten samen voor mensen in Oost-
Europa (Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië) 
die door ziekte, ouderdom, beperkingen of rampen 
niet voor zichzelf kunnen zorgen. Veel van hen leven 
teruggetrokken en in armoede.

Met een financiële bijdrage in de collectebus wor-
den o.a. de transportkosten betaald.

Mensen in nood en diepe armoede kunnen van het 
ingezamelde geld een opleiding volgen, begeleiding 
krijgen op de arbeidsmarkt en toegang krijgen tot 
een microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap 
te kunnen kopen. Zo verdienen zij brood op de 
plank voor zichzelf en voor anderen.

Doet u ook weer mee?
Dorcas Werkgroep Ruinerwold
Wilma Westert (481423), Hilda Winters (482342)



Wie gaat er vandoor met 
de titel Raspaard 2018
In januari 2018 is het weer zover. Dan wordt bekend welk 
initiatief met de titel ‘Raspaard 2018’ naar huis gaat. Welk 
initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd? In-
woners kunnen initiatieven uit onze gemeente benoemen 
en het college van burgemeester en wethouders haalt 
hieruit de winnaar. Wie mag volgens u dit jaar benoemd 
worden tot Raspaard van De Wolden? Kent u een initiatief 
dat in aanmerking komt voor deze titel, laat het ons dan 
weten! Ga naar dewolden.nl en vul het formulier in.

Belang van participatie
Als gemeente kunnen we op verschillende manieren 
gebruik maken van de kennis en ervaring van inwoners 
en organisaties. In veel gevallen vergroot dit het begrip 
en betrokkenheid bij een plan of beleid. Het komt de 
kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid ten goede. Inter-
actie en participatie tussen inwoners, maatschappelijke 
organisaties en gemeente, vormen daarvoor een belang-
rijke toegevoegde waarde.

De Woldense manier van samen
Wanneer mensen participeren in plannen van de ge-
meente, of de gemeente participeert in plannen van de 
inwoners, dan dragen we samen bij aan een samenle-
ving waarin iedereen zich herkent. Inwoners en onder-
nemers, de instellingen en de gemeentelijke organisatie: 
samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is het 
uitgangspunt. En daar zijn we trots op. Door jaarlijks 
één van de vele initiatieven van onze inwoners uit te 
roepen tot Raspaard De Wolden, laten we zien dat we als 
gemeente trots zijn en respect hebben voor dat wat deze 
inwoners met hun initiatieven presteren.

Hoe kan een project worden genomineerd? 
Om iemand, een project of een gebeurtenis te nomi-
neren voor het Raspaard 2018 moet het nominatiefor-
mulier worden ingevuld. Dat kan via dewolden.nl. Een 
nominatie moet uiterlijk vrijdag 30 november 2018 bij 
ons binnen zijn.

Criteria
Waar moet het initiatief aan voldoen om genomineerd te 
worden:
• Het moet gaan om een prestatie van één persoon of 

een groep personen.
• Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden 

komen met een initiatief in gemeente De Wolden.
• Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maat-

schappelijk of ander terrein zijn.
• De prestatie moet een positieve invloed hebben ge-

had op de leefomgeving.
• Aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdag 30 november 

2018 binnen zijn.

Gemeente De Wolden 
introduceert haar 
Kindpakket: “Ieder kind 
kan meedoen!”
Je hebt het er niet graag over, maar soms is het voor ou-
ders moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Geld voor 
extraatjes voor de kinderen is er dan vaak niet.
Om ervoor te zorgen dat elk kind mee kan doen, introdu-
ceert De Wolden per 1 november haar Kindpakket.
Wethouder Jan van ‘t Zand is fervent voorvechter van dit 
initiatief: “Eén op de negen kinderen kan door geldge-
brek niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsge-
nootjes heel gewoon zijn. Het Kindpakket bundelt de 
regelingen die wij al hadden voor kinderen, met nieuwe 
voorzieningen, zoals kledingcheques. Want alle kinderen 
die het nodig hebben willen wij bereiken.”
Het Kindpakket in de gemeente De Wolden staat niet op 
zichzelf. In heel Nederland helpen gemeenten ouders die 
het niet breed hebben. De regelingen zijn voor kinderen 
tot en met zeventien. Én er is een inkomensgrens inge-
steld. Om te zorgen dat zij die het écht nodig hebben, 
ook echt aan de beurt komen.

Welke regelingen biedt gemeente De 
Wolden?
- Samen met het ANWB Kinderfietsplan voor kinderen 

vanaf 4 jaar: een veilige, gebruikte fiets
- Samen met Cosis zijn onderhoud en reparaties aan de 

fiets mogelijk
- Een fashioncheque voor de aanschaf van goede 

schoenen of een winterjas
- Een jaarabonnement bij één van onze vier omringen-

de speel-o-theken
- Een zwemabonnement voor één van de drie zwemba-

den in De Wolden
- Een tegemoetkoming voor de aanschaf van een 

smartphone voor kinderen vanaf 11 jaar
- Aanvraag van identiteitskaart of reisdocument voor 

het kind
- Hulp bij het financieren van een laptop of tablet voor 

school voor kinderen vanaf 11 jaar

Uitnodiging feestelijke aftrap van het 
Kindpakket De Wolden op 31 oktober
Op 31 oktober vindt de feestelijke aftrap plaats van 
het Kindpakket De Wolden door wethouder Jan van 
‘t Zand. U bent om 10.00 uur welkom in het gemeen-
tehuis. Daar kunnen geïnteresseerden bij verschil-
lende standjes informatie krijgen en vragen stellen.
Actie: Doneer een fiets
Voor het ANWB kinderfietsplan is de actie Doneer 
een Fiets aan de gang.
De gemeente vraagt bewoners een eigen fiets die 
geen functie meer heeft, in te zetten voor het ANWB 
Kinderfietsplan. Inleveren kan op 30 oktober tussen 
12.00 en 15.00 uur, bij CBS de Heidevlinder, Heide-
laan 1, Zuidwolde. Voor meer informatie over het 
Kindpakket in De Wolden kunt u terecht bij kindpak-
ket@dewolden.nl.


