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Volgend nummer 
verschijnt 

11 december
Kopij inleveren voor vrijdag 6 decmber 12.00 uur

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

Eindejaar11
de cembe r

Speciale eindejaar 
uitgaven Op ’t Wold 

Beste Lezers,
In week 50 (11 dec.) komt er een 
speciale kerstuitgave van  
Op ’t Wold. Deze uitgave zal uitgevoerd worden in 
kleur en ook meer informatie bevatten dan de regu-
liere uitgaves.
De kopij en advertenties moeten voor vrijdag 
6 december 12:00 uur binnen zijn.
In week 52 verschijnt de volgende uitgave en deze 
komt 27 dec. uit. Ook dit is een uitgave in kleur. 
Hier kunt u uw nieuwjaarsgroeten in plaatsen, een 
mooie gelegenheid om uw wensen/voornemens 
voor 2020 uit te spreken. 
De kopij en advertenties moeten voor donderdag 
19 december 12:00 uur binnen zijn
Wilt u adverteren (zonder extra kosten) in deze 
uitgave dan kan dat uiteraard. Ook extra kopij m.b.t. 
tot verslagen, verenigingsnieuws e.d. kunnen hier in 
verwerkt worden. Voor onze tarieven kunt u terecht 
op www.optwold.nl .
Voor 2020 volgen we dan het schema van uitgifte in 
de even weken!

Namens bestuur en vrijwilligers van op ’t Wold.
Mede mogelijk gemaakt door Ruinerwolds Onder-
neemt. 

Pietenbezorgdienst 
KIOS 
Sinterklaas is weer in het land! Ook dit jaar gaan de 
KIOS pieten weer langs de deuren om cadeautjes te 
bezorgen. Vier jij op 5 december sinterklaas en lijkt 
het je leuk om de KIOS pieten op bezoek te krijgen?

Stuur dan een mailtje naar 
jckiosruinerwold@gmail.com met de volgende 
informatie:
 
- Adres waar de pieten verwacht worden 
- Tijdstip 
- Aantal kinderen, hun namen en leeftijden
- Waar de zak met cadeautjes staat 
  die de pieten mee moeten nemen
 
De pieten pakken samen met de kinderen het eerste 
cadeautje uit.

De kosten van de pietenbezorgdienst zijn € 10,-
Dit moet vooraf betaald worden bij Alice Jansen, 
Pondspeer 2 Ruinerwold 

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 



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  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

 ➜  29 november Samen Gezellig Eten, 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜  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

 ➜  1 december Heel KIOS Bakt Groen, 14.00 – 17.30, 
Buddingehof

 ➜  1 december KIOS – OKO/BIES, 15.30 uur , Sporthal
 ➜  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
 ➜  3 december de Losse Flodder, 20.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  4 december VCR HS1 – Smash HS3, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  5-14 december  Kerstbrodenactie Woldruiters
 ➜  5 december KIOS Pietenbezorgdienst, 16.00 - 

22.00, Ruinerwold
 ➜  7 december Winterconcert Bergklanken i.s.m. BBB 

orkest en Malletband Sempre Sereno, 
19.30 uur Buddingehof

 ➜  7 december Kerstrondje, 11.00 – 20.00 uur diverse 
bedrijven

 ➜  7 december KIOS – De Waterpoort, 10.45 uur 
Sporthal

 ➜  8 december Kerstrondje, 11.00 – 17.00 uur diverse 
bedrijven

 ➜  9 december Buurtkamer, kerstkaarten maken, 
09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  10 december de Losse Flodder, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  10 december Klaverjassen, 20.00 uur  
café de Kastelein

 ➜  11 december Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  12 december Café KWIS, 20.00 uur  

café de Kastelein
 ➜  14 december      Kerstmarkt 16-19 uur  achter Kerk 

Berghuizen
 ➜  15 december VVRuinerwold – Havelte, 14.00 uur 

Sportpark
 ➜  16 december Klaverjassen en Jokeren VVR,  

19.30 uur kantine
 ➜  16 december Buurtkamer, kerstbakje maken,  

09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  17 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Kerstavond, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  17 december de Losse Flodder, 20.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  17 december Klaverjassen, 20.00 uur  
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  17 december Klaverjassen, 20.00 uur  
café de Kastelein

 ➜  18 december Vrouwen van Nu Oosteinde, 
Kerstavond, 20.00 uur café Centraal

 ➜  20 december Regionale Kaartdag, 10.00 uur 
Buddingehof

 ➜  22 december dj Maarten, 20.00 – 01.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  24 december X-MAS Party met Feest DJ Roelof, 
21.00 uur café de Kastelein

 ➜  25 december De Wethouders, 21.30 café Centraal
 ➜  26 december Ancora, 21.30 – 03.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  27 december KIOS Kerst Kaart Toernooi,  

19.30 uur Buddingehof
 ➜  27 december Top 2000 QUIZ, 20.00 uur café de 

Kastelein
 ➜  28 december OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier 
 ➜  28 december Vrij schaatsen leden IJsclub R’wold, 

17.00 – 19.00 uur Kardinge Groningen
 ➜  28 december MegaTeenageParty, 20.00 – 00.00 uur 

Uitgaanscentrum de Klok
 ➜  28 december Klaverjasmarathon Berghuizen,  

10.00 uur De Barg’n
 ➜  30 december Klaverjassen en Jokeren VVR,  

19.30 uur kantine
 ➜  30 december Buurtkamer, brunch,  

09.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜  7 januari Klaverjassen, 20.00 uur,  

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  11 januari KIOS – UDIROS, 17.30 uur, Sporthal
 ➜  11 januari KIOS Nieuwjaarsbingo, 20.00 uur 

KIOS Kantine
 ➜  13 januari Klaverjassen en Jokeren VVR,  

19.30 uur kantine
 ➜  14 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

jaarvergadering, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  15 januari Vrouwen van Nu Oosteinde, 
jaarvergadering, 20.00 uur de Kolonie

 ➜  18 januari Gezamenlijke kaartdag VVR
 ➜  22 januari VCR HS1 – Steevast HS3, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  26 januari Jokeren en Klaverjassen Toernooi, 

inschr.13.00, start 14.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  26 januari KIOS – Wez.Handich/DOW, 15.30 uur 
Sporthal

 ➜  27 januari Klaverjassen en Jokeren VVR, 19.30 
uur kantine

 ➜  28 januari        Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis                                                                                                                                        
       Berghuizen



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

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 1 december 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
19.00 uur ds. K.de Graaf, zangdienst 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. JBK de Vriews
15.30 uur ds. H de Vries 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 8 december 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J. Moerman-Szabo
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. De Haan
15.30 uur ds. E. Woudt
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M. Gaastra

Testament ouder
dan 5 jaar?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

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



Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we 
met65 plussers Samen Gezellig Eten in dorpshuis 
Buddingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  
op 29 november a.s. Eventueel kan vervoer 
geregeld worden. U kunt zich opgeven bij:

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

Kerstmarkt
Zaterdag 14 december er achter de kerk in Berg-
huizen een Kerstmarkt. Kom elkaar ontmoeten op 
onze gezellige kerstmarkt, er zijn diverse kerstspel-
len, o.a. Jenga, Rad van Avontuur; bloemstukjes, 
kaarten, kerstkransen, houtdraaiwerk en natuurlijk 
heerlijke snert, oliebollen en knieperties.  Het goede 
doel dit jaar is omgaan met pesten, Anouk en Tim 
hebben ruim 1100 km door Nederland gewandeld 
om hiervoor aandacht te vragen (een verslag en info 
op www.omgaanmetpesten.nl ), zij zullen ook aan-
wezig zijn. Ook het jeugdkorps van de Bergklanken 
zal optreden. Iedereen is van harte welkom tussen 
16.00-19.00 uur.

Hulp gezocht
Extra Hulp voor het winter klaar maken van het 
kerkelijk erf.
De tuinploeg van het kerkelijk erf van de Batholo-
meus kerk ( Blijdenstein )  heeft hulp nodig.
De jaarlijkse doedag is  op zaterdag 30 november 
2019  vanaf 8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur.
Komt u ook een paar uurtjes helpen?
We gaan snoeien, vijver opschonen, blad ruimen 
enz. Natuurlijk is er gelegenheid om koffie te drin-
ken.  Een ieder wordt  van harte uitgenodigd om te 
helpen.
Deze doemorgen wordt altijd door de ”tuinman-
nen” als  een gezellige morgen ervaren.

Gratis koffie
Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor 
gratis koffie voor de voedselbanken! 
Hartje winter, koud en guur: dan hebben veel 
mensen toch extra zin in een lekker en warm kopje 
koffie. Maar niet voor iedereen is ‘even een bakkie’ 
doen vanzelfsprekend. Voor mensen die afhankelijk 
zijn van de voedselbank is koffie een luxe artikel, 
dat niet vaak in het pakket zit. Daarom zamelt 
Voedselbank Zuid West Drenthe samen met Diaco-
naal Verband de Wolden weer D.E waardepunten in. 
Douwe Egberts zet deze om in pakken koffie voor de 
voedselbanken. Omdat een lekker kopje koffie men-
sen bij elkaar brengt, steunt Douwe Egberts deze 
jaarlijkse actie van harte, door traditiegetrouw extra 
koffiepakken toe te voegen aan het totaal.

Meedoen? Heel graag!
Sparen zit in de Nederlandse cultuur. In vele huis-
houdens worden sinds jaar en dag trouw de D.E 

Sinterfeest
Het Hollandse feest met Sint en Piet
verliest het van Santa met zijn dieren
zwarte piet bestaat blijkbaar niet

Het Hollandse feest met Sint en Piet
denk niet zo zwart-wit, maar geniet
laat ieder zijn eigen feest mogen vieren

Nu het Hollandse feest met Sint en Piet
en straks het winterfeest met dieren

© Gerdina, www.gerdina.nl

waardepunten uit de verpakking geknipt en verza-
meld in keukenlades, schoenen dozen of blikken.
We hopen dat u dit jaar uw gespaarde DE-waarde-
punten uit uw keukenlade haalt en deze wilt schen-
ken aan de voedselbanken! De punten kunnen 
worden ingeleverd bij de COOP. Er staat een doos 
op de inpaktafel waar u de bonnen vanaf 27 novem-
ber in kunt doen.

Waarom koffie?
Koffie is veelal een zeldzaam product voor voed-
selbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna 
nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor 
in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon 
gewaardeerd.
Een hartelijke groet, namens de Voedselbank Mep-
pel en de diaconie van Blijdenstein.



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.

‘
06-83212071



“Ruinerwold in een 
ander licht”

Onderwerp:  dorpsactiviteit door en 
voor inwoners.

Beste inwoners/organisatie of instelling, 

Graag nodigen wij u uit om mee te doen met “Rui-
nerwold in een ander licht”. 

Ruinerwold heeft o.a. prachtige Historische panden, 
boerderijen, publieke gebouwen, tuinen, maar ook 
mooie objecten binnen het dorp. 
Wij denken door “licht” toe te voegen dat dit nog 
iets extra’s geeft in de donkere dagen voor Kerst. 
Wat zou het mooi zijn als Ruinerwold weer positief 
in een ander licht komt  en meer sfeer te brengen te 
brengen in de gezellige december maand.
Op  maandag 21 okt.  zijn een aantal organisaties 
bij elkaar geweest om het idee te bespreken om 
boerderijen, publieke gebouwen, tuinen, objecten, 
enz. d.m.v. verlichting onder de aandacht te bren-
gen. (enkele voorbeelden bijgesloten). Iedereen was 
enthousiast.
Afgesproken is de activiteit plaats te laten vinden 
in de periode  “Kerstrondje” (7-8 dec) tot en met de 
Kerstdagen, hierbij uitgaande van het tijdstip 16.00 
-22.00 uur. Mogelijk kunnen we dit thema volgende 
jaar uitbreiden met nieuwe ideeën en mogelijkhe-
den.
Ieder is vrij om mee te doen en de tuin en of het huis 
te verlichten.
Een van de uitgangspunten is dat de organisatie 
klein blijft, maar de deelname groot.  

Met vriendelijke groet, 
Dorpsbelang Ruinerwold/Berghuizen, Toeristische 
Promotie De Wolden, Hervormde Gemeente Blij-
denstein, De Tuinkring, St. Historie van Ruinerwold, 
Kerstrondje, Ruinerwold Onderneemt, Buurtvereni-
ging Oosteinde.
Contact: J. Kuik   06-53258885 jkuik@ziggo.nl  of 
Henk Westerbeek  0522-482354 henk@dekastelein.nl

 KIOS(R) is Herbstmeister
Zondag 26 oktober moest het vlaggenschip van 
KIOS-aantreden tegen koploper Quick’21/V&V uit 
Oudega. De eerste wedstrijd eindigde in een winst 
voor de gasten van vandaag 24-23. Om goede zaken 
te doen voor de strijd om het kampioenschap moet 
KIOS vandaag winnen en het liefst ook nog met 
meer dan 1 punt verschil, kijkend naar het onder-
ling resultaat.  Onder zonnige omstandigheden trad 
de Ensing equipe aan in de volgende opstelling. 
Aanval: Jurgen, Rogier, Daniek en Iris. Verdediging: 
Patrick, Ramon, Janita en Marlissa. De gasten uit 
Oudega opende het scoreverloop, gelukkig reageer-
de KIOS direct door een afstandsschot van Jurgen. 
In de openingsfase waren beide ploegen nog zoe-
kende dit resulteerde in een 2-2 stand. Hierna nam 
KIOS het initiatief en leidde het gedurende de 1ste 
helft steeds het scoren verloop met 2 punten. 4-2, 
6-4, 8-6. Zoals zo vaak kon KIOS niet door drukken 
en het gat vergroten. Waardoor de tegenstander het 
spreekwoordelijke kielzog bleef. De laatste 10 minu-
ten van de eerste helft speelde KIOS niet goed. Het 
bal en looptempo was te langzaam en te veel eerste 
ballen werden geschoten en niet afgerond. Hierdoor 
nam Quick’21/V&V het initiatief over, waardoor het 
rustsignaal klonk bij een tussenstand van 8-9.
 De ploegen waren dus gewaagd aan elkaar. KIOS 
speelde nog lang niet haar beste spel. Het tempo 
moest omhooggaan en betere kansen nemen om 
te winnen van Quick’21/V&V. Dit was dan ook het 
advies van de gebroeders Lucas. 
 KIOS kwam sterk uit de kleedkamer, het tempo was 
meteen hoger en het spel beter. Door doelpunten 
van Rogier en Ramon ging KIOS erop en erover en 
had het haar voorsprong weer terug, 11-9. Hierna 
kwam Henk-mart in het veld voor Patrick voor meer 
tempo in het vak. De gasten deden iets terug en 
brachten het verschil weer naar 1, maar KIOS rea-
geerde goed en kwam voor het eerst in de wedstrijd 
op een verschil van 4 doelpunten. 14-10. Gedurende 
de 2de helft bleef KIOS het initiatief houden en hield 
het haar voorsprong. Mede door een zeer sterk spe-
lende Henk-mart. Hij was een ware plaag voor de 
gasten, pakte veel aanvallende en verdedigende re-
bounds. Jammer genoeg kon KIOS de wedstrijd nog 
niet definitief op slot gooien en bleef het spannend 
tot het einde. Maar KIOS speelde het goed uit wat 
resulteerde in een 21-18 eindstand. Met dit mooie 
resultaat is KIOS na 8 wedstrijden Herfstkampioen.  
 De selectie van KIOS gaat nu de zaal in. Eerst een 
week rust en daarna volgt de voorbereiding.



BEKIJK HET ASSORTIMENT EN BESTEL ONLINE OP: WWW.LEKKERVANKOETSIER.NL

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

25,-

40,-

35,-

50,-

Heeft u al nagedacht over een kerstpakket voor de vrijwilligers 
van de club of voor uw personeel? Coop Koetsier heeft een 
ruim aanbod goedgevulde pakketten in alle prijsklassen!

Kerstpakke� en
Heeft u al nagedacht over een kerstpakket voor de vrijwilligers 

Kerstpakke� enKerstpakke� en

GOURMET

VLEESPAKKET 1 VLEESPAKKET 2

GOURMET LUXE

Kies voor gemak en 
laat uw hapjes door 
ons verzorgen.

 € 7,50 p.p. € 5,- p.p.

 € 20,-  € 30,-

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



  

  Tijd voor een feestje!!  

De 20e editie van Kerstrondje Ruinerwold, tijd voor een feestje dus! 

Dit jaar staat in het teken van 20 jaar Kerstrondje!  

We dagen je uit! Maak jij die tè gekke selfie met 20 personen, niet meer en niet minder, dan 
maak je kans op 20 consumptiemunten, te besteden bij café de Kastelein! Het is natuurlijk extra 
leuk als de selfie gemaakt wordt bij één van de deelnemers, maar iedereen mag meedoen, op 
iedere locatie! Dus jong en oud, jong of oud (of middelbaar)….verras ons met de leukste, liefste, 
grappigste selfie en wie weet kun jij straks samen met 19 anderen genieten van een borreltje (of 
sapje, biertje of theetje) bij dit gezellige café! Plaats je selfie onder de speciale post op onze 
facebookpagina, mail hem naar info@kerstrondje.nl of plaats hem zelf op instagram met de 
#kerstrondje20jaar en tag @kerstrondjeruinerwold 

Ook dit jaar kun je weer volop genieten van de kerstsfeer bij 10 bedrijven die deelnemen aan het 
Kerstondje. Gezelligheid alom, kerstsfeer, muziek, lekker eten en drinken en elkaar ontmoeten! 
 
Zaterdag 7 december ben je welkom van 11.00  tot 20.00 uur ( i.p.v. tot 17.00 uur en zondag ben 
je welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. 

Daarnaast kun je op zaterdag bij iedere deelnemer een hapje eten zodat je ook gerust nog later 
op de middag van huis kunt vertrekken! Om vervolgens om 20.00 uur af te sluiten bij Café de 
Kastelein, want daar gaan ze nog even door! 

Ook op zondag ben je natuurlijk van harte welkom, dan tussen 11.00 en 17.00 uur.  
 
Naast bovengenoemde “wedstrijd” is er nog een leuke actie, wat dat is? Daar kom je achter door 
het Kerstrondje te bezoeken! Wat we wel al kunnen verklappen, je maakt 5 x kans op een 
overheerlijke taart voor 20 personen!! De moeite waard dus. 

Zien we je op 7 en/of 8 december?? 

Kijk op www.kerstrondje.nl voor alle deelnemers en hun programma. 

Graag tot ziens . 
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Buurtteams De Wolden

‘mijn buren veroorzaken veel lawaai, ik slaap er slecht van’

‘er liggen stoeptegels scheef voor mijn huis, ik ben bang dat ik 
hierover val’

‘na het overlijden van zijn vrouw zit mijn buurman veel alleen, ik 
maak me zorgen om hem’

‘ik durf ’s avonds niet meer over het fietspad naar huis want 
daar hangen vaak jongeren’

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een 
probleem maar u weet niet bij wie u terecht kan? Soms is het lastig
om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden. 

Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij de buurtteams van
De Wolden. We gaan samen op zoek naar een oplossing!

Achterkant 
 
Buurtteams de Wolden  
 
Tekstballonnen/quotes met voorbeelden waarvoor mensen kunnen bellen. 
‘ik ervaar overlast van mijn buren ze veroorzaken zo veel lawaai dat ik er slecht van slaap’ 
‘die stoeptegels liggen wel erg scheef, ik ben echt bang dat ik hier binnenkort over val’ 
‘na de dood van mijn buurvrouw zit mijn buurman wel erg veel alleen en kan hij zijn huis en tuin niet meer verzorgen, ik maak me 
zorgen om hem’ 
‘ik durf ’s avonds niet meer over het fietspad naar huis want daar hangen vaak jongeren’ 
 
Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een vraag maar u weet niet bij wie u terecht kan? Soms is het lastig 
om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden. Voor al u vragen en zorgen kunt u terecht bij de buurtteams van de Wolden. Geen 
vraag is te gek! We gaan samen op zoek naar een oplossing. 
 
Groot mailadres: buurtteam@dewolden.nl 
 
Logo’s organisaties 
 

                               
 

                            
 

                                   

Telefoonummer: 0528 - 37 86 86
Mailadres: buurtteam@dewolden.nl

Buurtteams De Wolden



Bridge
Uitslag van de 1e zitting van ronde 2 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 18 november 2019.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 65.00%
2 O Hobma & R v Ommen 62.00
3 H & P Bennink 55.00
4 R Nijland & J Schuphof 54.50
5 G Lensen & L Tissingh 53.50
6 J & J Scholte Albers 52.00
7 H Reinders & G Scheper 46.00
8 L Krapels & J Mansier 45.00
9 E v’t Rood & E Wienen 44.00
10 L Boerhof & M Brals 43.00
11 H Tissingh & W Niemer 41.50
12 H & R Kuik 38.50

Lijn B;
1 T ten Heuvel & A Kreulen 68.96%
2 P & S Siepel 68.04
3 R Hegeman & A Ridderman 56.58
4 D & M Geel 55.13
5 L Stolte & J Koops 50.29
6 J Inberg & A Pinxterhuis 49.79
7 R Knippels & A Beltman 49.67
8 S Hempen & H Kuijer 47.29
9 H & H Hauwlo 46.93
10 M Blaauw & K Scheper 46.05
11 J Bennink & L Drost 44.38
12 R Kleene & J de Vries 39.88
13 S & J Willijns 39.79

Ruinerwold boekt 
belangrijke zege in De Blesse
Bij afwezigheid van de gebruikelijke verslagge-
ver, een verslag door Kees van Dijk. Op zondag 10 
november reisde Ruinerwold af naar De Blesse. Dit 
gebeurde voor het laatst in het seizoen 2012/2013, 
waarbij een eindstand van 3-8 op het scorebord 
stond. In de eerste helft kwam Ruinerwold meer 
aan voetballen toe dan De Blesse. Door hoog druk 
zetten speelden de gastheren veel op de lange bal, 
maar heel dreigend werd het niet. Ruinerwold pro-
beerde de opbouw te verstoren, wat in de 36e mi-
nuut leidde tot een defensieve fout die werd afge-
straft door Nijmeijer: hij schoot de bal overtuigend 

Ruinerwold eenvoudige 
middag tegen DVSV
Na twee zeges op rij was het vandaag tijd voor num-
mer drie. DVSV uit Darp kwam op bezoek, dat dit 
seizoen onderin lijkt te gaan strijden. 
Ruinerwold startte prima en kwam na ruim een 
kwartier op voorsprong. Heins schoot een vrije trap 
hard buiten het bereik van doelman Kwant. DVSV 
moest vanaf het startsignaal in de achteruit en 
hoopte vooral op de counter iets te kunnen force-
ren. De hoop van de mannen uit Darp ging al gauw 
verloren toen het na ruim een half uur 2-0 werd. 
Een schitterende voorzet van Nijmeijer werd door 
Herskamp binnengeschoten. Met een comfortabele 
voorsprong ging Ruinerwold aan de thee.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Ruinerwold 
drong DVSV ver terug en kreeg kansen om een hoge 
score neer te zetten. Uiteindelijk bleef het bij één 
treffer in de tweede helft. Een vrije trap van Van Dijk 
zeilde mooi binnen bij de tweede paal. Ruinerwold 
had de score kunnen uitbreiden, maar daarvoor 
ontbrak een beetje scherpte. DVSV kreeg op haar 
beurt geen kans op een eretreffer, wat het voor 
doelman Knol een frisse middag maakte.
Zo werd het een zege waar iedereen al een beetje 
vanuit ging en is het vooral interessant hoe er 
volgende week wordt gespeeld. Dan gaat Ruiner-
wold op bezoek bij Kraggenburg, dat in de top van 
het klassement staat. Na drie overwinningen op rij 
én drie keer de nul is het vertrouwen in ieder geval 
hoog. 

via de onderkant van de lat binnen. 0-1 was tevens 
de ruststand. In de tweede helft moest De Blesse 
komen, de nummer 3 van de ranglijst wilde geen 
punten laten liggen. Grote kansen kreeg het echter 
niet. Ruinerwold had meerdere mogelijkheden om 
de wedstrijd te beslissen, maar liet dit afweten. Na-
dat een afstandsschot van de Boer een hand raakte 
in de zestien, kreeg Wagenaar de ultieme kans om 
de wedstrijd naar zich toe te trekken via een penal-
ty. Hij faalde niet en bracht daarmee de eindstand 
van 0-2 op het scorebord.Een sterke overwinning 
van Ruinerwold en het wil deze lijn doortrekken 
naar komende week, waarbij het zondag DVSV uit 
Darp ontvangt. Na afloop van de wedstrijd verzorgt 
ER-verhuur de muziek!

Tot zondag!



 

 

 

 

 

 

 

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

KLAVERJASSEN

Vrijdag 27 september
Vrijdag 25 oktober

Vrijdag 29 november
Vrijdag 27 december kerstkaarten

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

Inschrijven vanaf 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur
VOOR JONG EN OUD

WEL OF GEEN LID

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

OF MISSCHIEN WEL HET 
EINDKLASSEMENT ?!?!

Inschrijfgeld
€ 5,00 

(incl. 1 kop koffie of thee)



SV  De Losse Flodder
Uitslagen d.d.  12-11-2019

Poule A
1 Johan Klok 283 
2 Johnny Ringeling                       280       
3 Alfred Vrieling 279
4 Anne Jan Dunning 276
5 Johan Nijboer 271

Poule B
1  Paul de Vries 280 
2 Lars Luten 264 
3 Gerrit Figeland  258
4 Jan de Vries 255
5 Luuk Nijmeijer   250

Uitslagen  d.d.  19-11-2019

Poule A
1 Johnny Ringeling / Ronald Lankhorst     284 
2 Anne Jan Dunning          282       

VLINDERMAN 
GINDERMAN Een lach en een traan

Sinterklaas is weer in zicht en jawel hoor, met of zonder geweld, de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet lo-
pen zich al weer warm om hun gelijk te halen. Moeten we er rekening mee gaan houden dat dit irritante gedoe 
zich nog tot in lengte van jaren rond dit kinderfeest zal blijven herhalen? laten we in ieder geval vaststellen dat 
hier de intolerantie van beide partijen hoogtij viert.

Aanvankelijk was ik fel gekant tegen de afschaffing 
van de zwarte pietermanknecht. Tjonge, dit stukje 
onschuldige folklore laten we ons toch niet afne-
men? Maar ..............., ik ben daar inmiddels toch 
wat genuanceerder over gaan denken. Vanuit mijn 
kinderjaren weet ik nog goed wat pesten is: dat 
deed je best pijn. Als er mensen zijn die mijn manier 
van feesten als pijnlijk ervaren ........., wil ik daar dan 
nog wel zo nodig mee doorgaan? Het vol overgave 
genieten wordt dan toch wel erg onder druk gezet. 
Geef ik de tegenstanders van Zwarte Piet dan gelijk?
Pesten! Wat is pesten? Als ze me in mijn jeugd op de 
hak wilden nemen voelde ik me al gauw aangeval-
len, dan ging ik in de verdediging. Dat was koren 
op de molen voor pesters. Er werd door hen om mij 
gelachen. Nou en? Lachen is gezond! Pas toen ik 
leerde hierbij, en dan niet als een boer die kiespijn 
heeft, om mijzelf te lachen, hield het op. 

Ik mag lachen om Pipo de clown, om Bassie en 
Adriaan om circusclowns, zolang ze maar niet zwart 
zijn. Wat is Zwarte Piet anders dan een vrolijke 
vriendelijke clown? Jammer dat er donkere mensen 
zijn die het niet lukt het zonnetje in het water te zien 
schijnen en te lachen om zichzelf.
Ik weet, als witte mens heb ik makkelijk praten. Je 
zult je roots maar in het slavernijverleden hebben. 
Om die reden wil ik me dan node neerleggen bij de 
acceptatie van roetveegpieten boven zwartepieten.
Met een lach en een traan, heb ik hierboven ge-
schreven. In het verlangen dat de lach het uiteinde-
lijk van de traan zal gaan winnen.

Groeten uit Overasselt
Franklin van den Dool

3 Alfred Vrieling   280
4 Johan Nijboer  277
        
Poule B
1  Luuk Nijmeijer    283 
2 Paul de Vries  277 
3 Gerrit Figeland   275
4 Leffert Klok  274
5 Lars Luten  267

Vanaf 3 december Nieuw in Ruinerwold
Verkoop van woondecoratie, een uit de
handgelopen hobby van onder andere,

kerstboompjes, raamdecoraties 
en nog veel meer.

Kom een kijkje nemen van 
di t/m do van 1 tot 3 uur.

Comm. De Vos van Steenwijkstraat 16 box 7, 
of op afspraak bij Luc en Janny tel.0645758879


