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Dames Actief bestaat 
50 jaar!!
Dames Actief is een groepje dames die elke woens-
dagmorgen van 8.45 uur tot 9.45 uur gymles krijgen 
van Reina Boxem in de sporthal van Ruinerwold.
Dit jaar bestaat Dames Actief 50 jaar waarvan Reina 
al 20 jaar les geeft, hiervoor kreeg zij een mooie bos 
bloemen.
Om het 50 jarig jubileum te vieren zijn we met 27 
dames een middag  uit geweest voor een hapje en 
een drankje en we hebben midgetgolf in het donker 
gespeeld.
Het was een hele gezellige middag!!
Als er nog dames zijn die zeggen we willen ook bij 
die gym club dan ben je van harte welkom.

Volgend nummer 
verschijnt 

27 november
Kopij inleveren voor vrijdag 22 november 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Winterconcert
Zaterdagavond 7 december geeft Christelijke mu-
ziekvereniging de Bergklanken een winterconcert, 
in samenwerking met het BBB orkest, en de mallet-
band van Sempre Sereno. 
De diverse orkesten worden gedirigeerd door res-
pectievelijk Sytze van der Hoek, Emiek Kasimier, en 
Herman Fokkema.
De onderdelen zullen  een gevarieerd programma 
brengen, waarin gedegen orkestwerken worden 
afgewisseld met herkenbare melodieën.
Het concert vind plaats in de Buddinghehof te Rui-
nerwold,
De aanvang van het concert is 19.30, zaal open om 
gratis
De toegang is € 5,- kinderen tot 15 jaar gratis
We hopen u allen van harte welkom te heten op ons 
Winterconcert!

Worstenactie Sempre Sereno
Ook dit jaar komen de leden van muziekvereniging 
Sempre Sereno weer langs de deuren met de inmid-
dels beroemde halfdroge worsten uit de slagerij van 
COOP Koetsier. U kunt de leden verwachten in de pe-
riode van vrijdag 22 november tot en met donderdag 
28 november.
 
De aanbieding is: 3 worsten voor €7.50. Een losse 
worst kost €3,-. 
 
Wanneer u de leden heeft gemist of u woont bui-
ten Ruinerwold en u wilt toch deze lekkere worsten 
bestellen, bel dan gerust met Cindy Zandstra (tel.: 
0522-482040).



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 17 november 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. A. Pallandt
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P. de Haan
16.30 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. C. Huisman
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 24 november 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
16.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. T. Zijlstra

 ➜ 13 november Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜ 13 november VCR HS1 – Wordt Kwiek HS2,  

20.45 uur Sporthal
 ➜ 14 november Café KWIS, 20.00 uur café de 

Kastelein
 ➜ 16 november Sinterklaasoptocht
 ➜ 16 november VCR DS1 – DIOS DS1, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜ 17 november Unicef Bridgedrive, 13.00 uur 

Buddingehof
 ➜ 18 november Klaverjassen en Jokeren VVR,  

19.30 uur kantine
 ➜ 18 november Buurtkamer, creatief,  

09.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜ 18 november Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 19 november de Losse Flodder, 20.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜ 20 november Vrouwen van Nu Oosteinde, 

Eendagsbestuur, 20.00 uur 
de Kolonie

 ➜ 22 november Regionale Kaartdag, 10.00 uur 
Buddingehof

 ➜ 22-28 november Worstenactie Sempre Sereno
 ➜ 23 november OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier
 ➜ 23 november Sintrondje 
 ➜ 25 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Dhr.Wieringa, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 25 november Buurtkamer, Intratuin,  
09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 26 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 26 november de Losse Flodder, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 26 november Klaverjassen, 20.00 uur café de 
Kastelein

 ➜ 27 november Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜ 28 november Alg. Ledenverg.Ruinerwoldse 

IJsvereniging, 20.15 uur kantine 
IJsclub

 ➜ 29 november Klaverjassen KIOS, 20.00 uur, KIOS 
kantine

 ➜ 29 november MegaTeenageParty,  
20.00 – 00.00 uur Uitgaanscentrum 
de Klok

 ➜ 30 november Zwarte Jannes, 21.30 – 03.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 30 november Sunterklaos lott’n, 15.00 – 17.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 1 december VVRuinerwold – VWC, 14.00 uur 
Sportpark

 ➜ 2 december Klaverjassen en Jokeren VVR,  
19.30 uur kantine

 ➜ 2 december Buurtkamer, Sinterklaasspel,  
09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 2 december Bridge, 13.30 uur Buddingehof



 

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.

‘



Een geslaagde open dag 
voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori
Op zaterdag 2 november, hebben we voor het eerst 
meegedaan met de open bedrijvendag.
De aanleiding om mee te doen met deze dag was 
om de inwoners van Ruinerwold kennis te laten ma-
ken met de gerenoveerde aula in hun woonplaats 
en de mogelijkheden te laten zien wat een aula te 
bieden kan hebben.
Na een periode van wikken en wegen om de aula 
wel of niet op te knappen, hebben we besloten om 
dit toch te doen. Allereerst moest het lekke dak ge-
repareerd worden. Vervolgens werd de ontvangst-
hal en de toilet ruimte aangepast aan de eisen 
van deze tijd. Ook de opbaar ruimte en de keuken 
kregen een opfrisbeurt. De wanden en plafonds 
zijn gesausd in bijpassende tinten. De vloer werd 
totaal vernieuwd, in plaats van het tapijt zijn we 
overgestapt op een moderne vinyl vloer. Daarna 
hebben we de aula opnieuw ingericht met zo goed 
als nieuwe meubelen van een uitvaartcentrum dat 
werd gesloten. 
Kortom de aula is geheel getransformeerd. 

Tijdens de open dag hebben wij zo’n 40 belang-
stellenden mogen ontvangen. Veel mensen waren 
verbaasd over de vernieuwing en we mochten vele 
complimenten in ontvangst nemen. In een onge-
dwongen sfeer kregen de belangstellenden een 
rondleiding door het hele gebouw. Tevens was er de 
gelegenheid om onder het genot van een kopje kof-
fie / thee of een glaasje fris wat bij te praten met het 
bestuur en andere belangstellenden. 
Kortom het was een geslaagde dag! 
Momenteel zijn we bezig met het volgende project: 
Het 100 jarig bestaan in 2020! Hier hopen we u bin-
nenkort meer over te kunnen vertellen.
Mocht u n.a.v. dit bericht ook geïnteresseerd zijn 
geraakt dan is het altijd mogelijk, om geheel vrijblij-
vend ( op afspraak ) onze vernieuwde accommoda-
tie te bezichtigen! 

Ook voor meer informatie over het lidmaatschap 
van de vereniging
kunt u contact opnemen met onze secretaris /pen-
ningmeester 
dhr. A.J. Luten 0522-481913 of  
via de mail: memento@lutenbr.nl

IJsvereniging
Vrij schaatsen ijsbaan Kardinge Groningen voor alle 
leden van de IJsvereniging:
9 november 2019 van 16.00 tot 18.00 uur
28 december 2019 van 17.00 tot 19.00 uur
22 februari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur
Lidmaatschap moet je die dagen tonen.
 
Algemene ledenvergadering van de Ruinerwolde 
IJsvereniging:
Donderdag 28 november 2019, in de kantine, aan-
vang 20.15 uur (agenda volgt op de website www.
ruinerwoldseijsclub.nl)
Iedereen van harte welkom.

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling in welke vorm ook,
voor ons 50 jr huwelijk.
Freek en Annie Harms.

Appleboom
Onder de appelboom
verdelen  wij de 
aangevreten appels

Gevleugeld gekeuvel
beantwoordt mijn 
eerder gestelde vragen 

En muizen slepen
gevallen vruchten
zonder draden

In het netwerk
van wegen en paden
vol vliegverkeer

© Gerdina, www.gerdina.nl



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 

Welkom Sinterklaas!
16 November

komt de Sint weer
naar Ruinerwold

Dit jaar met een
groen tintje...

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

ACTIE!

Aanbiedingen geldig van maandag 11 t/m zondag 17 november 2019.
*Per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Sperziebonen
500 gram los

Johma brood- en 
toastsalades
3 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

Alle Honig 
mixen
pakje 35-150 gram

Alle appels in zak
zak 1/1,5 gram

1.- 4.-1,79 8,954,95

1,59 4,351,02
2,190.99 1.09 2.17-

3 STUKS

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG,  TREFZEKER 

EN VOORDELIG

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



Nederland Leest Jan 
Wolkers 
Lezing over vogelvriendelijk tuinieren  
Op 19 november organiseert bibliotheek Ruinerwold een 
lezing over ‘vogelvriendelijk tuinieren’.    Deze lezing is in 
het kader van duurzaamheid, het thema van Nederland 
Leest. 
Cor Dirksen is tuinvogelconsulent bij Vogelbescherming 
Nederland. Hij geeft adviezen hoe burgers hun tuin en/
of balkon zo kunnen inrichten dat deze voor vogels een 
feest worden om in of op te verblijven. 

De lezing is voor leden en niet leden van de bibliotheek 
vrij toegangkelijk.

Gratis in de bibliotheek: Winterbloei
Nederland Leest is een actie van de gezamenlijke bibli-
otheken om mensen aan het lezen te krijgen. Idee is dat 
iedereen hetzelfde boekje leest en daarover in gesprek 
gaat. Het thema moet iets zijn dat op dat moment in de 
belangstelling staat. Dit jaar is dat duurzaamheid.  Het 
boekje dat de bibliotheken de hele maand november 
aanbieden, is Winterbloei, een bloemlezing van natuur-
verhalen van Jan Wolkers. Het boekje ademt liefde voor 
de natuur uit en dat is de basis van duurzaam leven. In 
het kader van dit thema worden er in de bibliotheken 
diverse activiteiten georganiseerd.

Meer weten?
De lezing over vogelvriendelijk tuinieren wordt gehou-
den op 19 november in Bibliotheek Ruinerwold, Dijk-
huizen 66 te Ruinerwold. De lezing begint om 20.00 uur. 
Aanmelden kan vooraf in de bibliotheek, of stuur een 
e-mail naar info@bibliotheekruinerwold.nl. Bellen kan 
naar nummer 088 012 8445 Toegang is gratis.

De rolstoelbus is vooral bedoeld voor thuiswonende 
rolstoelers, die de faciliteiten missen waarover bewo-
ners van verzorgingstehuizen wél kunnen beschikken. 
De stichting Vrijwilligersvervoer, beter bekend onder de 
namen Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert, wil 
de rolstoelbus dan ook vooral inzetten voor familiebe-
zoek en recreatieve ritten, waarvoor het reguliere WMO-
vervoer niet zo geschikt is. Bé Moes: “Onze rolstoelbus 
biedt plaats aan twee rolstoelen waarvan er één naast de 
bestuurder staat. Dubbel genieten dus voor die rolstoeler. 
En er kunnen ook nog eens twee begeleiders mee.”
“De opbrengsten van de rolstoelbus zijn tot nu toe kos-
tendekkend,” zegt Bé Moes, die ook penningmeester is. 
“Er zijn nog wel wat reserves van de vorig jaar gehouden 
inzamelingsactie, maar die hoeven we gelukkig nog niet 
aan te spreken. En met wat extra kunnen we dat ook zo 
houden.” Om de rolstoelbus voor iedereen toegankelijk 
te maken berekent Vrijwilligersvervoer maar € 0,45 per 
kilometer plus € 5,-- voorrijkosten.
Met het andere vervoer van Vrijwilligersvervoer, met de 
eigen auto van de bijna 50 vrijwillige chauffeurs, gaat het 
heel goed. Dit jaar verwacht de stichting bijna 4000 rit-
ten te rijden. Enkele honderden burgers van Hoogeveen 
en De Wolden maken inmiddels regelmatig gebruik van 
het vervoer. Vrijwillige chauffeurs melden zich regelma-
tig aan, maar het knelt door de drukte nu vooral in het 
coördinatieteam en bij de telefonist/planners. Interesse 
om mee te helpen? Zie voor meer informatie op de web-
site www.vrijwilligersvervoer.nl/vrijwilligers.
Vrijwilligersvervoer is voor rit-aanvragen en informatie 
op werkdagen telefonisch te bereiken van 13.00 tot 17.00 
uur op 0528-745615 uur. Spreek zo nodig de voicemail in 
of e-mail naar ritaanvragen@vrijwilligersvervoer.nl. 

Rolstoelbus 
Vrijwilligersvervoer 
voorziet in behoefte
Vorig jaar 8 november is de rolstoelbus van Vrijwilligers-
vervoer feestelijk in gebruik genomen. Daarmee ging 
de wens van de stichting Vrijwilligersvervoer, om ook 
rolstoel gebonden mensen te kunnen vervoeren, in ver-
vulling. Nu een jaar later is duidelijk dat de rolstoelbus 
in een behoefte voorziet. “We hebben in die tijd ruim 300 
ritten gereden voor 30 verschillende klanten,” zegt de 
beheerder van de rolstoelbus Bé Moes. “Maar we kunnen 
nog veel meer rolstoelers vervoeren. De bus staat nog te 
vaak stil. Zeker nu een regelmatige gebruiker er vanwege 
verhuizing geen gebruik meer van maakt.”

KIOS jubileum-kleding
De jubileum kleding is vandaag te koop bij Vriend Shop 
en Fashion in Meppel.
Het kan ook besteld worden via info@vriendsport.nl

Hoodie kost 25 euro
Trainingsshirt kost 15 euro

Allebei bedrukt met het speciale 100-jarig jubileum logo.   



RuinerwoldWe organiseren deze lezing in het kader van Nederland Leest 

Lezing
VOGELVRIENDELIJK 
TUINIEREN
Op dinsdag 19 november om 20.00 uur geeft Cor Dirksen 
van Vogelbescherming Nederland een gratis lezing over het 
vogelvriendelijk inrichten van uw tuin of uw balkon. 
Bel naar 088 012 8445 of mail naar info@bibliotheekruinerwold.nl 
en geef je op! 



Kerstbomen voor Fleur 
Bloemen Stichting
Fleur Bloemen Stichting: Stichting die voorlichting 
geeft op scholen tegen pesterijen.
Door de Lions Club Zuid West Drenthe worden er 
kerstbomen verkocht met als doel een financiële 
steun aan de Fleur Bloemen Stichting.

Bomen kosten:  
Blauwspar Omorika  €  15.00  
Nordmann ( tot 1.5 mtr):  €  20.00
Bezorgen van de kerstboom ( binnen een straal van 
15 km rond Meppel)  €  2.50

De kerstboom kan zaterdag 7 december tussen 
9.00 uur en 12.00 uur worden uitgezocht en omge-
zaagd (eventueel met hulp van een Lion) of uitge-
graven (door u zelf) op locatie Wallingeresweg te 
Havelte. Bij aankoop van een kerstboom bon krijgt 
u tevens 9 waardebonnen van deelnemende be-
drijven zodat de aankoopwaarde van de bon ruim-
schoots wordt terug verdiend.

Bonnen voor een boom verkrijgbaar bij:
Jan van Calker :    06-10606503
Frans Nooren :    06-42201550
Een telefoontje en de bon wordt bij u thuis bezorgd.

Vrouwen van Nu
Bijeenkomst 24 oktober 2019
De voorzitter van het ééndagsbestuur leest een ge-
dicht voor van Catharine B van de site: Lees Gedich-
ten.nl

Mooi Landschap
Hier beschrijft de dichteres hoe prachtig het Neder-
landse landschap is. Dit landschap is echter geen 
“oer” landschap maar is zo ontwikkeld door de 
bewerking van de mens, door bewerkers en ontgin-
ners van de bodem, vooral de landbouwers.
We vragen hier aandacht voor door elke groep te-
keningen te geven van het landschap en leven rond 
een boerderij. Daarvan is de invloed goed te ont-
dekken door de vele spreekwoorden en gezegden 
erover in onze taal.
Voor de rondvraag zijn er geen vragen dus is dit deel 
al afgesloten. Nu wordt de feestcommissie gevraagd 
het tweede kop koffie in te schenken, maar dat is te 
snel. We hebben wat langer pauze.

Het ééndagsbestuur heeft op de tafels en op de 
grond tien zeer gevarieerde spellen en quizzen klaar 
gezet of gelegd. Elke groep van acht, of soms wat 
minder, spelers krijgt twee klemborden met papie-
ren om namen en punten op te schrijven. Op de ach-
terkant van elk bord is de tekening van een boerderij 
met mensen in hun omgeving en landschap geplakt. 
Er kunnen zoveel mogelijk spreekwoorden en gezeg-
den gevonden worden als “wachtwerkje”
De spellen zijn: twee verschillende ballenbakken, 
twee keer Valkuil, twee keer quizvragen, zoals: ver-
borgen plaatsnamen Nederland, het gaat niet goed 
met de economie want…….., een goed woord tussen 
twee woorden invullen bv. Beschuit    bus    chauffeur 
en een bloemenquiz. Verder nog ringgooien, tollen-
bak en bartol, twee flipperkasten, aardappelrollen, 
twee sjoelbakken en twee klompjesgolfbakken.
Elke groep begint bij het spel op de eigen tafel. Na ne-
gen minuten wordt er gewisseld met de klok mee naar 
de volgende tafel. Dit loopt allemaal prima. Iedereen is 
zeer druk bezig. Er moet veel overlegd worden dus het 
is wel wat “ruzig”, maar er wordt ook veel gelachen.
Het valkuilspel levert enige moeilijkheden op en moet 
vaak uitgelegd worden. Wij ontdekken dat bij som-
mige spellen de puntentelling onduidelijk is, maar we 
kunnen door het rumoer en onze strijd met de mi-
crofoon niets meer verbeteren. Om 22.00 uur zijn we 
klaar met de spelrondes. De goede antwoorden van 
de quizzen worden voorgelezen en de groepen met 
het hoogste aantal goed krijgen een flink applaus.
Men is heel druk geweest met de spreekwoorden en 
er zijn twee groepen die er achtendertig gevonden 
hebben. Er waren spellen met een prijsje, maar juist 
bij dezen was er verschillend gespeeld of geteld. 
Marie probeert een zo eerlijk mogelijke oplossing 
te bieden. Er zijn twee groepen met twee prijsjes en 
dan nog een groep met een prijsje. 
Als dank voor de geweldige medewerking van ieder-
een, krijgt ieder een hapje bij de borrel.
Na een applaus voor het ééndagsbestuur gaat Alida 
Rooze de vergadering sluiten. Ze blikt nog even te-
rug op het nare, raadselachtige wereldnieuws over 
ons dorp en hoopt dat de rust snel weerkeert. Zij 
wenst iedereen wel thuis en tot de volgende keer.

Het ééndagsbestuur: Willie, Ria, Marie, Lucia, Lou-
wina en Geesje.

Gevonden
Portemonnaie met inhoud.
Tel:481759





VVR verliest 
wedstrijd met 
2 gezichten
Zandhuizen-uit, dat was alweer een tijdje geleden. 
Circa 20 jaar geleden werd onder Evert Zwiers 
voor het laatst in het 308 inwoners tellende dorp 
gespeeld. De Frieze ploeg is dit seizoen ijzersterk 
gestart, met 12 punten uit 4 wedstrijden. Gezien de 
blakende vorm moet de club hebben gedacht ‘Ne-
ver change a winning grasmat’, want met het gras 
keurig tot de enkels werd er afgetrapt.  

De eerste helft was voor Ruinerwold. Het had meer 
balbezit en creëerde de betere kansen. Tot echt 
uitgespeelde mogelijkheden kwam het niet, maar 
Kevin Loof was met een aantal schoten dicht bij 
de openingstreffer. Zandhuizen zakte vooral terug 
en loerde op de counter. Één keer werd het heel 
gevaarlijk, maar speelde De Jong een 3 tegen één 
situatie niet goed uit. Het had er alle schijn van dat 
Ruinerwold in de tweede helft het duel naar zich toe 
zou trekken.

Hoe anders verliep het uiteindelijk. Zandhuizen 
speelde de tweede helft in aanvallend opzicht met 
veel meer gogme dan in het eerste bedrijf en open-
de 10 minuten na rust de score. Bloemhoff kwam 
plotseling alleen voor Knol en rondde bekeken af: 
1-0. Ruinerwold reageerde snel met een wissel, 
maar kwam niet in de wedstrijd. Het was Zandhui-
zen dat goede kansen kreeg op een tweede treffer. 
De Jong stiftte één keer de bal net naast en schoot 
even later keihard op de onderkant van de lat.
20 minuten voor tijd was het alsnog raak. Mulder 
schoot een afvallende bal langs Knol en besliste 
het duel. 10 minuten later schoot hij ook nog zijn 
tweede van de middag binnen en stond er plotse-
ling 3-0 op het scorebord. Kevin Loof redde voor 
Ruinerwold nog de eer door een voorzet binnen te 
schieten, maar tot een aansluitingstreffer kwam het 
niet meer. 

Ruinerwold kon terugkijken op een goede eerste 
helft, maar over de hele wedstrijd creëerde het te 
weinig 100% uitgespeelde kansen. De tweede helft 
deed Zandhuizen waar het goed in is en waardoor 
het na 5 wedstrijden nog steeds foutloos is. 

Zondag wacht Hoogersmilde thuis, dat nog niet 
bepaald in vorm is. Een mooi moment voor Ruiner-
wold om de goede vorm te herpakken.  

Ruinerwold wint, maar 
overtuigt niet
Na 3 wedstrijden zonder overwinning kon Ruiner-
wold zich tegen SV Hoogersmilde herpakken. De 
laatste keer dat beide ploegen in competitiever-
band tegen elkaar speelden was op 24 februari 
2008. Ruinerwold won destijds met 7-1, in een 
seizoen waarin Hoogersmilde degradeerde.

In de eerste 10 minuten kreeg Ruinerwold gelijk en-
kele goede mogelijkheden. Toch kwam Ruinerwold 
pas in de 32e minuut op voorsprong. Een corner 
van De Boer werd ingekopt door De Graaf, waarna 
doelman Flokstra de bal keerde. Hierbij kwam de 
bal wel voor de voeten van Nijmeijer, die eenvoudig 
tekende voor de openingstreffer. Ruinerwold zette 
vervolgens goed door en kwam voor rust nog op 2-0 
via Loof. 

In de tweede helft wist Ruinerwold niet door te 
drukken en begon het slordig te spelen. Steekpas-
ses waren veelvuldig te hard of misten de juiste 
richting. Toch had Ruinerwold een paar doelpunten 
kunnen maken, waarbij vooral De Graaf en De Bruin 
uitgelezen mogelijkheden misten. De wedstrijd 
had daarnaast ook zomaar anders kunnen aflopen, 
want ook Hoogersmilde kreeg enkele grote kansen. 
Deze waren niet aan Koerts en Moes besteed. 

Na 93 minuten vond scheidsrechter Mansouri het 
mooi geweest en schreef Ruinerwold weer eens 3 
punten bij. Desondanks toonde hoofdtrainer Vissers 
zich niet echt tevreden en zal Ruinerwold volgende 
week in De Blesse meer moeten brengen. Wil Rui-
nerwold de weg naar boven vervolgen, dan zal er 
gewonnen moeten worden in Friesland. 

               

 
      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 
 
 



SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d.  29-10-2019

Poule A
1 Alfred Vrieling 285 
2 Anne Jan Dunning 283       
3 Ronald Lankhorst / Gert Dunning  281
4 Johan Nijboer 279
5 Johnny Ringeling 275

Poule B
1  Luuk Nijmeijer   276 
2 Leffert Klok 274 
3 Gerrit Figeland     271
4 Henri Jans  270
5 Lars Luten 264

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  De 
Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  05-11-2019

Poule A
1 Johnny Ringeling 287 
2 Gert Dunning                      274       
3 Johan Nijboer / Johan Klok 271

Poule B
1  Luuk Nijmeijer   279 
2 Leffert Klok 272 
3 Henri Jans    271
4 Gerrit Figeland 269
5 Jan de Vries  262

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 1 van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 4 november 2019.

Lijn A;
1 O Hobma & J Vedder 63.75%
2 J & J Scholte Albers 63.13
3 J Bennink & L Drost 62.50
4 G Lensen & L Tissingh 51.25
5 H Reinders & G Scheper 50.63
6 J de Boer & G Wassing 48.75
7 R Nijland & J Schuphof 46.88
8 E v’t Rood & E Wienen 42.50
9 J Inberg & R v Ommen 40.63
9 M Blaauw & K Scheper 40.63
11 R Hegeman & A Ridderman 39.38

Lijn B;
1 H Tissingh & W Niemer 75.50%
2 A Flier & L Stolte 64.50
3 H & P Bennink 63.00

4 D & M Geel 60.50
5 L Boerhof & M Brals 56.50
6 H & H Hauwlo 55.00
7 M Vedder & H Toet 53.00
8 I & L vd Molen 46.88
9 J Koops & M  ten Kate 37.50
10 T ten Heuvel & A Kreulen 36.38
11 S & J Willijns 36.25
12 J Klomp & L Veen 32.88
13 R Kleene & J de Vries 32.13

Eindstand Periode 1;

Lijn A;
1 O Hobma & J Vedder 59.03% gem.
2 R v Ommen & M Velthuys 58.92
3 J & J Scholte Albers 55.55
4 J de Boer & G Wassing 55.33
5 G Lensen & L Tissingh 53.95
6 L Krapels & J Mansier 53.08
7 H Reinders & G Scheper 49.35
8 R Nijland & J Schuphof 48.67
9 E v’t Rood & E Wienen 47.80
10 H & R Kuik 47.38
11 J Bennink & L Drost 47.10
12 R Hegeman & A Ridderman 37.58
13 M Blaauw & K Scheper 37.53
De nr’s 11,12 en 13 gaan naar lijn B.

Lijn B;
1 A Flier & L Stolte 64.50% gem.
2 H Tissingh & W Niemer 62.89
3 H & P Bennink 59.26
4 L Boerhof & M Brals 54.36
5 D & M Geel 53.88
6 S Hempen & H Kuijer 52.84
7 H & H Hauwlo 52.47
8 M Vedder & H Toet 51.86
9 I & L vd Molen 49.39
10 J Inberg & K Tissingh 49.37
11 S & J Willijns 44.93
12 J Klomp & L Veen 44.44
13 T ten Heuvel & A Kreulen 42.72
14 J Koops & R Morsink 41.71
15 R Kleene & J de Vries 38.91
De nr’s 2, 3 en 4 gaan naar lijn A. ( nr. 1 kan reglementair 
niet naar lijn A.)



UITNODIGING
feestelijk open huis
zaterdag 23 november 2019

10.00 - 16.00 uur

locatie 
GARAGE BURGWAL

Hesselterweg 37, Ruinerwold

Voor de kinderen hebben wij 
een springkussen geregeld.

Ruinerwold

PENSIOEN
FEEST
Teunis 

& Hennie


