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5 augustus 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 31 juli 12.00 uur

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

Openluchtdienst Blijdenstein
Zondag 26 juli is er op Blijdenstein de jaarlijkse open-
luchtdienst (als het goed weer is).

De voorganger is ds. Roel Kloosterziel, het orgel 
wordt bespeeld door mevr. Alie Zwikker en Bart Kiers 
zorgt ervoor dat iedereen het goed kan volgen.
We beginnen om 10 uur, onder de Apostelboom bij de 
pastorie.

We zitten op de gepaste afstand, waardoor het aantal 
bezoekers helaas niet onbeperkt kan zijn. 
Na afloop is er koffie en thee.

VAN HARTE WELKOM

moesten worden. Milieudefensie maakte bezwaar te-
gen deze werkwijze. De bezwarencommissie oordeel-
de dat zo’n groot gebied ineens aanwijzen inderdaad 
niet mag volgens de Gaswet en adviseert de gemeen-
te het huiswerk over te doen. Wethouder Gerrie Hem-
pen: “Ondanks dat we het advies overnemen van de 
bezwarencommissie zetten we ons onverminderd in 
voor het beschikbaar stellen van duurzame energie 
voor onze inwoners. We blijven doen wat we al van 
plan waren. We gaan het alleen anders aanpakken. 
”Inbreidingslocaties komen in aanmerking voor een 
vrijstelling en bij grotere nieuwbouwprojecten wordt 
gekeken wat de beste oplossing is.” De gemeente wil 
de inwoner de keuze laten welk alternatief voor aard-
gas hij vervolgens kiest – elektriciteit of groen gas.

Waarom groen gas
Voor de plattelandsgemeente is dit een logische en 
vooral pragmatische keuze. Hempen: “Wij blijven 
samen, met de agrarische sector, kijken hoe we 
lokaal kunnen produceren zodat we ook lokaal kun-
nen consumeren en profiteren. Om dat beschikbaar 
te maken moet iedereen die groen gas wil aangeslo-
ten zijn op het gasnetwerk. En zo houden we ook de 
optie voor waterstof in de toekomst open.” Daar-
naast wil de gemeente geen uitzondering maken 
tussen nieuwbouw en bestaande bouw. “Vooral bij 
inbreidingslocaties is het moeilijk uit te leggen dat 
een gasaansluiting voor nieuwe woningen volgens 
de Gaswet niet mag.”

zie verder op pagina 2

De Wolden zet in op gasaan-
sluitingen alle inwoners
Duurzame energie voor iedereen
De gemeente De Wolden wil graag aansluiten bij 
initiatieven uit de samenleving die inzetten op het 
gebruik van duurzame energiebronnen. Daar is 
groen gas er één van. Het gemeentebestuur stelt: 
“Wij willen dat alle woningen in De Wolden
met duurzame energie verwarmd kunnen worden”, 
met behoud van de keuzevrijheid van particulieren 
voor (groen) gas of gasloosbouwen”.

Gasaansluitingen
In december 2018 koos het college om de gehele 
gemeente aan te wijzen voor uitzondering op de Gas-
wet, waarmee gasaansluitingen voor nieuwbouw in 
de hele gemeente in één handeling mogelijk gemaakt 



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 24 juli Concours springen pony’s BB t/m ZZ, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 25 juli Concours springen paarden, BB t/m 
ZZ, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 26 juli Concours dressuur pony’s en 
paarden BB t/m ZZ, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜ 3-5 augustus Fiets3daagse Ruinerwold
 ➜ 21 augustus Dressuurwedstrijd paarden B t/m ZZ/

licht, 09.00 uur Manege Ruinerwold 
 ➜ 28 augustus  Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 

09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜ 26 september Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 

09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜ 27 september Dressuurwedstrijd paarden, B t/m ZZ/

licht, 09.00 uur Manege Ruinerwold
 ➜ 10 oktober Dressuurwedstrijd paarden, 09.00 uur 

Manege Ruinerwold
 ➜ 17 oktober Dressuurwedstrijd pony’s, 09.00 uur 

Manege Ruinerwold
 ➜ 7 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Nieuwjaarsvisite, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 25 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Jaarvergadering, 19.4t5 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 23 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Culturele Commissie, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

lijke, volwaardige rol voor groen gas in de energie-
transitie van de gebouwde omgeving.

Waterstof
De Wolden koerst - heel ambitieus - op 2030 als het 
jaar waarin alle woningen volledig onafhankelijk 
zijn van aardgas. Samen met netbeheerder Rendo 
werkt De Wolden eraan dat in 2030 100% groen gas 
(daar valt ook waterstof onder) door onze leidingen 
stroomt.
Minister Wiebes heeft onlangs aangegeven dat 
de grootschalige opwekking en het grootschalige 
gebruik van groene gassen nodig zijn om de kli-
maatdoelen in 2050 te halen. Hij doet samen met 
Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Oostenrijk 
en niet EU-lid Zwitserland een klemmend beroep 
op de EU om waterstof een grotere rol te geven. 
Hempen: “De Wolden is blij dat minister Wiebes zich 
ook meer richt op waterstof.
In De Wolden hebben we blijkbaar een vooruit-
ziende blik want voor waterstof heb je toch echt een 
gasaansluiting nodig.”

De Praatgroep
Maandag  27 juli a.s. van 10.00 tot 12.00 uur  komt 
de praatgroep weer bij elkaar in  dorpshuis Buddin-
gehof.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom, zowel 
vrouwen als mannen.
Let wel: nu op maandagmorgen  i.p.v. dinsdag-
morgen.

Butenlu in Drenthe
Boeren, burgers, butenlu in Drenthe
nemen het leven zoas het komp
mit zien brummels en bluiende krenten.

Boeren, burgers, butenlu in Drenthe
het mieste hol ik van de lente
en vennegies mit gèle plomp.

Boeren, burgers, butenlu in Drenthe
leven het leven zoas het komp.

© Gerdina, www.gerdina.nl

vervolg van pagina 1

Brief minister Wiebes
De Wolden ziet kansen, juist in een tijd waarin 
enthousiast uitgewerkte initiatieven voor het 
duurzaam opwekken van elektriciteit stuklopen 
op capaciteitsproblemen op het net. Duurzame 
gasvormige energiedragers kunnen in Drenthe de 
jaren die gemoeid zijn met het uitbreiden van de 
netcapaciteit op duurzame wijze dichten. Hierbij 
stuit de gemeente op enkele hobbels. Daarom gaat 
de gemeente een brief schrijven naar de minister 
waarin zij vraagt om medewerking bij het slechten 
van die hobbels, omdat het alternatief - de wonin-
gen nog minstens tien jaar op grijs gas – haaks staat 
op zowel de lokale- als de landelijke doelstellingen. 
In de brief pleit de gemeente voor een onmiddel-



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.

‘
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 26 juli 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. , 15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. A. Linde

Kerkdiensten 2 augustus 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. G. van Vliet
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. , 15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koe-
kange wordt op de komende zondagen de kerk-
dienst online uitgezonden. Vanaf 9.30 uur 
De kerkdiensten kunnen online worden beluis-
terd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken 
via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/
uuqvsev

Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner



Wat doet je bedrijf precies?
Café de Kastelein is geschikt voor een rustig avond-
je bier drinken met een uitgebreide speciaal bier 
kaart, een avondje dineren, maar ook om op tafel 
dansen en buffetten en feestjes.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Het café bestaat al sinds 1984, daarvoor heeft mijn 
moeder een winkeltje gehad in het pand.

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat 
is jouw functie? 
We werken in totaal met z’n 11en, Mijn ouders wer-
ken ook nog af en toe mee in het bedrijf, en zonder 
Amber, Bart, Daan, Fleur, Jasmijn, Jorn, Jannie & 
Iris zijn wij nergens.

Vertel eens iets over jezelf. 
Ik voetbal bij VVR zaterdag 1. Sinds begin vorig 
seizoen zijn we daarmee begonnen. Alle jongens die 
toen in het team zijn gekomen, zijn nog jong maar 
hadden geen zin om op zondag te voetballen. Dus 
hebben wij een superleuk team opgericht. Verder 
kom ik af en toe in de sportschool. Muziekje op en 
lekker een uurtje mijn ei kwijt. Muziek trouwens, is 
ook een hobby. Van hiphop tot klassiek.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
Geen enkele dag is hetzelfde, de gasten maken de 
kroeg. Je hoort de leukste verhalen in de kroeg. Wat 
vooral het belangrijkste is wat ik heb geleerd, is dat 
mensen in het dorp voor het plezier naar de kroeg 
gaan, en niet om gezien te worden.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Soms moet je even vechten tegen de slaap, nacht-
uren zijn supergezellig, maar er moet ook schoon-
gemaakt worden. 1 nacht overslaan lukt nog wel, 
maar soms gaat op maandag het lichtje wel sneller 
uit.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 
Via mijn vader ben ik er in gerold en nadat ik het 
café heb overgenomen ben ik er lid geworden. Dus 
nu ongeveer 3,5 jaar denk ik al? Tijd gaat snel hé…

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Café de Kastelein
Naam: Chris Westerbeek

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onder-
neemt? 
Het verbinden is een zwaar onderschatte factor. Wat 
is belangrijker dan mensen samenbrengen. Ook dat 
de jeugd er bij wordt betrokken is een positief iets.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruiner-
wold Onderneemt?
Binnen Ruinerwold Onderneemt heb ik geen com-
mentaar, jullie doen goed jullie ding. Die quiz was 
ook super. Wat ik wel aan wil stippen, is de kruising 
bij klok, wat is die voorrangskwestie een drama. 
Doe mij die haaientanden maar weer op de weg 
zodat iedereen weet waar die aan toe is. Nu staat ie-
dereen elkaar aan te gapen met 4 auto’s tegenover 
elkaar. Kun je daar iets aan doen? Dank u!

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Het voelt als een warm bad. Wat mij vooral opvalt, 
is dat jong en oud het heel goed met elkaar kunnen 
vinden.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
Hoopvol natuurlijk. Door de corona crisis is de 
horeca één van de meest getroffen sectoren. Maar 
we moeten vooruitkijken en niet achterom. En als 
je geen vertrouwen in de toekomst hebt, dan is het 
vooral lastig. We staan op het punt om te verhuizen 
naar de pondspeer, zodat er meer ruimte komt om 
in de toekomst de keuken te vergroten binnen het 
café. Dat is altijd al een punt geweest qua ruimte. 
En wie weet nog meer, je moet bezig blijven want 
anders sta je stil in je ontwikkeling, ook als bedrijf.

Heb je nog een leuke anekdote?
Die hoor je aan de bar, goed? Hier zo’n schuin 
mopje vertellen is ook een beetje vreemd.

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Ik hoop dat we gauw deze corona crisis voorbij zijn, 
en dat elke ondernemer weer de zon ziet schijnen. 
Koop bij de plaatselijke ondernemer! Niet alleen de 
horeca, maar alle ondernemers in Ruinerwold! 

Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Winter BBQ
Slager Ard

Samen met Sonnema &

leuke sonnema cadeaus!
15,- p.p. excl. consumptie

Vrijdag 1 maart:

met opgave

aanvang: 19:00



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 

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Dat kan!
Van donderdag t/m zondag van 15:00 tot 21:00

Bestellen kan telefonisch via 0522-481979
Houd rekening met de coronamaatregelen.

Gelieve te betalen via pin/mobiel.
Kom zo kort mogelijk voor u bestelling naar het café.

Gelieve niet te eten/drinken in het café als u 
afhaalt, onze gasten reserveren, u komt 

uitsluitend eten afhalen.
Waar wacht je op?

Drents stoofvlees 14,90
Gestoofd rundvlees met Limburgse 

invloeden maar dan op de Drentse manier

Pannetje gamba 15,90
In knoflook en tapenade gegaarde

gepelde gamba’s

Spare ribs 18,90
Gemarineerde malse spare ribs (600g)

Kippendijtjes 15,40
Mals kippenvlees in een heerlijke marinade

Varkenshaas saté 14,90
Malse varkenshaas medaillons omhuld met 
krokante speklaag, satésaus & crumble ui

Ons café is gelukkig ook weer geopend vanaf 
donderdag t/m zondag van 15:00 tot 3:30! 

Wij zijn blij iedereen weer te kunnen ontvangen. 
Het enige waar u rekening mee moet houden, is 

dat u verplicht bent te reserveren als u binnen wilt 
plaatsnemen! Reserveren kan op www.dekastelein.nl 
In uw reservering houden wij er rekening mee dat u 
voor maximaal  4 uur reserveerd en voor 4 personen 

maximaal. Bij voorbaat dank.

 Thuis Kasteleinen?

Menu’s

Welkom terug!

Al onze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen & salade



Vijf waardige 
selectieleden 
stoppen bij KIOS
Aan het einde van het seizoen maken spelers binnen elke 
vereniging de balans voor zichzelf op. Ga ik nog door 
met hetgeen wat ik doe of vind ik het mooi geweest? Dit 
speelt ook ieder jaar weer binnen de selectie van KIOS. 
Velen hebben aangegeven door te willen, er zijn een paar 
nieuwe gezichten volgend seizoen te zien op het veld, 
maar er hebben ook 5 spelers aangegeven te stoppen. 
Normaal hoort u dit aan de kant van de lijn, maar dit jaar 
is alles anders.
Daan Voest, Jurgen Lucas, Hilde Tabak, Annemiek Werners 
en Daniek van der Wal hebben besloten te stoppen met 
het spelen in de selectie van KIOS.

Jurgen Lucas heeft samen 
met Janneke de Lange af-
gelopen maart een zoontje 
gekregen. Dit heeft natuur-
lijk consequenties voor de 
vrije tijdbesteding. Daar-
naast had Jurgen ook altijd 
al de wens om hoofdtrainer 
te worden. Hiervoor heeft 
hij een kans gekregen bij 
Thrianta uit Hoogeveen. Dit 
heeft hij met beide armen 

aangenomen, zeker na het besluit dat Janneke zo kan 
blijven korfballen bij KIOS.
Jurgen kwam in 2013 over van DOS’46. Hij ambieerde al-
tijd om te spelen in een vlaggenschip en vond dit bij KIOS. 
We speelden in die tijd Overgangsklasse en daarin maakte 
Jurgen gelijk zijn waarde voor KIOS waar. De schutte pur 
sang destijds wist het mandje makkelijk te vinden. Dit is 
altijd zo gebleven. Ook na zijn tussentijdse buitenland-
avontuur ging het scoren door bij KIOS. Jurgen was naast 
een gedreven korfballer ook een erg geliefd persoon bin-
nen de club. Van het actief deelnemen aan activiteiten, het 
coachen van diverse teams tot aan het gezellig een biertje 
drinken aan de bar. Ondanks zijn rood/zwarte DOS-hart, 
is dit in de loop der jaren wel steeds meer groen/zwarter 
geworden.
Lees ook het mooie artikel van Jurgen in de Wolder Cou-
rant: https://woldercourant.nl/artikel/1104582/jurgen-
lucas-wacht-eerste-klus-als-hoofdcoach

Daan Voest heeft al een tijd lang last van 
een knieblessure. Meermaals heeft hij 
geprobeerd weer een comeback te ma-
ken. Ook mocht een operatie daar helaas 
niet aan bijdragen. Daarom heeft Daan 

besloten om te stoppen bij 
de selectie en zich eerst op 
zijn herstel te richten.
Zijn korfballeven begon bij 
KV Ruinen, waarna hij in de 
C-jeugd de overstap maakte 
naar de Spekbraanders 
in Ruunerwold. Daan was 
een getalenteerde, snelle 
speler met een goede actie 
in huis. Hiermee schopte 
hij het tot het talententeam 
van Noord onder de 16, 
waarmee hij het spelen van 

een wedstrijd in Ahoy niet 
snel zal vergeten. Daan heeft alle 1ste jeugdteams van 
KIOS doorlopen en vond daarna aansluiting bij de selec-
tie. Hij heeft jarenlang als speler van KIOS 2 en pinchhitter 
bij KIOS 1 zijn rol mogen vervullen. Dat deed hij met veel 
plezier. Met Daan heb je altijd leuke praat en hiermee was 
hij ook buiten de velden erg geliefd bij de club. 

Daniek van der Wal is 
woonachtig in Groningen 
en de combinatie met het 
trainen en spelen in Ruiner-
wold werd steeds zwaarder. 
Ze heeft daarom besloten 
om het korfbal dichterbij te 
zoeken en gekozen voor De 
Parabool te Groningen. 
Daniek kwam in de B-aspi-
ranten over van KORU uit 
Uffelte. Ze viel bij KIOS al 

snel op met haar kwaliteiten. Dit bleef ook bij DOS’46 niet 
ongezien en vroeg haar om in 2015 daar te komen spelen. 
Na 1 succesvol jaar in Nijeveen keerde ze terug naar KIOS. 
Ook na haar terugkeer bewees Daniek haar klasse en was 
ze een waardevolle speelster voor de Spekbraanders. Met 
haar enthousiasme en kwaliteit was Daniek in meerdere 
opzichten een aanvulling op de selectie.

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

Adverteren?

www.optwold.nl

De reden voor het besluit van 
Hilde Tabak is gelijk aan die van 
haar vriend Daan. Vorig seizoen 
liep Hilde tijdens een korfbalwed-
strijd een zware knieblessure op. 
Met een uiterste poging om een 
bal uit de lucht te halen, verdraai-
de ze tijdens de landing haar knie. 
Dit bleek haar laatste wedstrijd te 
zijn voor de KIOS selectie, want 
de impact van haar blessure zorgt 
ervoor dat ze niet meer kan terug-
keren binnen de selectie.
Vanaf jongs af aan is Hilde aan 

KIOS verbonden geweest. Ze doorliep alle jeugdteams en 
was ook buiten het spelen actief met vrijwilligerstaken. 
Hilde is echt een mooie laatbloeier. Zeker in haar tijd bin-
nen de selectie is Hilde de afgelopen jaren enorm gegroeid 
als speelster. Met haar individuele actie en verdedigende 
kwaliteiten heeft ze veel kunnen bijdragen aan de successen 
van KIOS 1 en 2. Ook buiten het veld was Hilde een gezellige 
aanvulling op de groep.

Annemiek Werners studeert 
Dier & Veehouderij aan de 
Hoge Landbouwschool 
in Dronten. Jaren combi-
neerde ze haar tijd voor de 
studie met korfbal. Echter, 
zal ze komend schooljaar 
meer tijd nodig zijn voor 
stages in het buitenland en 
is de combinatie niet meer 
mogelijk. Begrijpelijk, maar 
erg jammer natuurlijk voor 
KIOS.
Want Annemiek was bezig 

aan een enorme ontwikkeling als speelster binnen de se-
lectie. Ze groeide sterk in haar steunende rol en had veelal 
haar bijdrage in de kleine kansen rondom de korf. Annemiek 
is vanaf de allerkleinsten lid van de Spekbraanders en heeft 
altijd veel plezier beleefd in het korfballen. Naast het zelf 
spelen was Annemiek ook te vinden langs de lijn als trainer/
coach van verscheidende jeugdteams. De bescheiden en 
altijd vriendelijk Annemiek zal gemist worden binnen de 
selectie. Op zowel korfballend als persoonlijk vlak.

KIOS is trots op deze 5 spelers voor hun jarenlange inzet in 
de selectie, maar ook voor hun betrokkenheid binnen de 
vereniging.



Steven Koelma 
trainer KIOS 2
Met ingang van het nieuwe seizoen 
is Steven Koelma trainer/coach 
van KIOS 2. Steven vult hiermee de 
technische staf aan en zal samen 
hoofdtrainer Adri Kok de selectie 
onder zijn hoede nemen. 
De 29-jarige inwoner van Ruiner-
wold is zeer enthousiast met de 
kans die hem geboden wordt. “Ik had altijd al de ambitie 
om een seniorenteam te trainen en coachen. Echter, door 
mijn journalistieke werkzaamheden had ik hiervoor nooit 
de tijd. Met enkele aanpassingen heb ik hier wel de ruimte 
en tijd voor gekregen.” 
Voor KIOS is Steven niet de eerste trainer die zijn trainers-
carrière start bij de Spekbraanders. Voorgangers Klaas-Jan 
Slomp en Jordy Wessel hebben hetzelfde pad bewandeld 
en met succes. Dus ook Steven gaat aan de slag en heeft 
veel korfbalervaring op hoog niveau. “Ik ben mijn korfbal-
leven begonnen bij SCO en speelde met SCO 2 reserve 
Hoofdklasse. Toen ik op mijn 22e overstapte naar De Hoeve 
heb ik daar op reserve 1ste, overgangs- en hoofdklasse 
niveau gespeeld.”

Drie jaar geleden kwam de vriend van Carmen van Dijk in 
Ruinerwold samenwonen. Vorig seizoen is Steven begon-
nen bij KIOS. Hij speelde in het derde en ging ook snel aan 
de slag als trainer van KIOS A2 en was zeer betrokken bij de 
ontwikkeling van het jubileumboek, KIOS 100 jaar. 
Steven heeft zin aan volgend seizoen. De groep is een 
mooie mix van jong en oud en ook de samenwerking met 
Adri Kok ziet hij erg zitten. “Ik ga veel van hem leren. Mijn 
vader (Sake Koelma) kent hem al jaren en mijn broertje 
(Marcel) heeft onder zijn hoede gespeeld. Zij waren vol lof 
over hem. Daarnaast heeft Adri ook in zijn eerste termijn 
bij KIOS bewezen een goede trainer te zijn. Dat is natuurlijk 
geweldig voor mijn ontwikkeling.”

KIOS heeft veel vertrouwen in de aanstelling van Steven 
als trainer/coach van KIOS 2 en wenst hem veel succes en 
plezier met zijn eerste stappen in het trainersambt.

meditatie
Zo anders…
Soms wil je weleens wat anders. Ander werk, andere 
mensen om je heen. Soms wil je, dat je zelf wat anders 
was. Iemand met meer begrip, met meer geduld. Hoe 
ouder je wordt, hoe meer je ontdekt, dat sommige zaken 
anders gedaan hadden kunnen worden. Door jou! Er is 
geen weg om het over te doen. Dat is een geluk bij een 
ongeluk. Vaak beseffen we niet bij een grote uitglijder 
voor welk ander ongeluk we inmiddels gespaard zijn 
gebleven. Het had zo anders gekund, maar het is niet 
anders. Het heimwee naar zo anders….. blijft.
De medemens is anders. Vaak anders dan hij uitstraalt. 
De eerlijkheid in ieder mens ontdekt: zo ben ik ook. Ik 
ben anders dan hoe ik overkom. Ik zoek bij de ander 
en bij mij zelf het mooie en het schone, dat overkomt. 
Maar al wat mooi en prachtig is, komt niet vanzelf. 
Genade, geloof en geluk heeft als voorwaarde, dat je er 
voor open moet staan. Alles is vaak anders dan wat een 
mens graag zou willen zien. Wat doet dat met de (mede)
mens? Liefde is vaak anders dan gedacht. Een invoelend 
gedicht verwoordt het als volgt.
“Je bent zo mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of 
minder maar zo mooi anders, ik zou je nooit anders dan 
anders willen”
Soms wil de mens wel eens, dat hij die ander is. Maar dat 
is hij niet, die ideële ander bestaat niet. Het is het andere 
in de mens, dat hem onrustig maakt. Het zoekend ik in 
ieder mens is gericht op iets anders. De  Ander. Laten 
we die Ander God noemen. Wie God oprecht als mens 
gezocht heeft, was Jezus. Zijn zoeken maakte, dat hij 
de Christus werd genoemd. Het ‘zo anders’ in ons laat 
ons voor hem knielen en fluistert in het oor: ik zou nooit 
anders dan anders willen zijn. Een mens wordt daardoor 
geen ander mens. Hij heeft enkel weet van die andere 
kant. Het kan anders als het oog gericht is op die Ander. 
Hij denkt niet steeds: ik ben, die ik ben en ik doe wat ik 
wil. Er is die Ander! Wie is toch die Ander? Het antwoord 
is duidelijk: geheel anders dan u denkt. Hij heeft  zelfs 
zijn  eigen andere kant. Wij kennen dat niet. Als Ander is 
hij groter dan het heelal. Het heelal vatten wij niet, laat 
staan die andere kant, waaruit alles stroomt en bloeit. 
Als wij er niet meer zijn: Alles zal zo anders zijn……
Sipke


