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Volgend nummer 
verschijnt 

6 oktober 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 1 oktober 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Stoofperenfeest, zaterdag 2 oktober.
Traditioneel staat de eerste zaterdag van oktober 
de 7 kilometer lange Dokter Larijweg helemaal in 
het teken van de stoofperen. Naast diverse acti-
viteiten op verschillende boerenerven langs deze 
weg en museumboerderij De Karstenhoeve vindt 
natuurlijk ook weer de bekende perenpluk plaats. 
Om 09.00 uur begint de veiling van de perenbomen 
van allerlei rassen ter hoogte van Dr. Larijweg nr. 1 
(hoek Havelterweg/Dr. Larijweg). De bomen worden 
per opbod verkocht en de kopers hebben tot 24.00 
uur deze dag de tijd om de peren te plukken. Aan 
het andere einde van de Dr. Larijweg ter hoogte van 
huisnummer 170 begint de kinderveilingmeester 
ook met de veiling van perenbomen speciaal voor 
kinderen en hun ouders, deze eindigt bij het kinde-
rerf op nr. 153. 
Het Stoofperenfeest op de erven begint om 11.00 
uur tot 16.00 uur. Voor meer info zie de facebookpa-
gina van Stoofperenfeest Ruinerwold.
Voor info perenpluk/ veiling: info@karstenhoeve.nl  
of telefonisch: 0522-481447.
Wij volgen de voorschriften van het RIVM.

Oudewijvenzomer
Nazomer dagen in september
oude wijven spinnen draden
drinken thee met munt en gember

Nazomer dagen in september
ook weer wat politiek ge-emmer
en kerstballen naast de bloemenzaden

Nazomer dagen in september
met glinsterende spinnendraden

© Gerdina, www.gerdina.nl

Stoofperenfeest2
o k t o b e r Het KABOUTERPAD is 

vernieuwd
Ingang vanaf Ruinerwold eerste brug over 
de Wold A, aan de Buitenhuizerweg waar de 
twee bankjes staan.
Het kabouterpad loopt tot aan de Weidenweg, waar
men ook kan beginnen. Heen en terug samen 2 km.
Een leuke activiteit voor de kids in de herfstvakantie
of een kinderfeestje.
Ook is er voor de allerkleinsten een kabouterpad op
de stoep aan de Pieterjochemswal



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 25 september Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜ 25 september Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 25 september Buitenconcert Malletband Sempre 
Sereno, 11.00 uur Coop

 ➜ 25 september VCR DS1 – Animo”68 DS3, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜ 28 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 29 september VCR HS1 – Heren 1 HS1, 20.45 uur 
sporthal

 ➜ 2 oktober Stoofperenfeest, 11.00 – 16.00 uur 
Larijweg

 ➜ 2 oktober Perenverkoop, start 0.900 uur hoek 
Larijweg/Havelterweg

 ➜ 9-10 oktober Kiekiesdagen St.Historie, 14.00 – 
17.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 9 oktober VCR DS 1- Haulerwijk DS 1, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜ 13 oktober VCR HS 1 – Udiros HS 1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 16 oktober Antiek en Curiosa-veiling
 ➜ 19 oktober Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 25 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold,  

19.45 uur, Eéndagsbestuur, de Klok
 ➜ 30 oktober VCR DS1 – SVDB DS1, 19.00 uur 

Sporthal 
 ➜ 2 november Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 3 november VCR HS1 – Advendo HS1, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 6 november VCR DS1 – Surf DS1, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜ 9 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 16 november Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 20 november VCR DS1 – Betech Olhaco DS4,  

19.00 uur Sporthal
 ➜ 24 november VCR HS1 – VCM HS1, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 25 november Vrouwen van Nu Ruinerwold,  

19.45 uur, Huite Zonderland, de Klok
 ➜ 27 november Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 

Oosteinde
 ➜ 30 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 30 november Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 11 december VCR DS 1 – VEB’98 DS1, 19.30 uur 

Sporthal
 ➜ 14 december Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 21 december Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen

Geachte lezer,
Als bij de redactie brieven binnenkomen onder 
pseudoniem, moet de afzender in ieder geval bij de 
redactie bekend zijn, anders kunnen wij deze niet 
plaatsen.

Redactie Op ‘t Wold

MusicKids 
Uw kind zit in groep 4 of 5?
Dan is dit een mooie leeftijd om met muziek te 
beginnen.

Het is bewezen dat muziek slimmer maakt.
Bij MusicKids van de BERGKLANKEN leer je de be-
ginselen van de muziek
Dit geeft een goede basis voor een verdere muzikale 
opleiding.

Wat leer je en wat doe je?
De kinderen leren spelenderwijs ritmes, noten lezen 
en blokfluit spelen.
Ook zingen en muziek maken komen aan bod in de 
lessen.
Tot slot is het luisteren naar muziek en het kennis-
maken met allerlei verschillende muziekinstrumen-
ten een onderdeel van de lessen

U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen 
naar emiek@kasimier.nl

De lessen starten op woensdag 6 oktober om  
15.15 uur en worden gegeven op basisschool De 
Arendsvleugel.
De lesduur is mede afhankelijk van de groepsgroot-
te.
De kosten: ± 25 lessen bedragen € 85.- 

Dit is inclusief een blokfluit en lesmateriaal en blij-
ven je eigendom.



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 

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 september2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. Joanne Greving
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. S. de Bruine, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 3 oktober 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. A. Feijen dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten

Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via 
Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl 
kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.
protestantsekerk.net)
De Kapel diensten zijn te volgen op (https://deka-
pelruinerwold.com/preken/)

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



KIOS opent het seizoen 
met een zuur gelijkspel
Afgelopen zaterdag was dan weer zo ver. Het korfbal 
seizoen is weer van start gegaan. Het vlaggenschip 
van KIOS speelt op het veld in de eerste klasse 
en moet het tegen de tegenstanders opnemen: 
Quick’21/V&V, CSL, Juventa, Rigtersbleek, Wez 
Handich/Dow/TFS, OKO/Bies en AKC. De eerste 
tegenstander voor de Ensing equipe is Juventa uit 
Hardenberg. Geen onbekende tegenstander voor 
KIOS. Vorig jaar werden KIOS en Juventa ook al 
aan elkaar gekoppeld voor de eerste competitie-
wedstrijd. Destijds won KIOS met 20-15, maar zoals 
het spreekwoord luidt: In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
En dat is dan ook zeker bekend bij KIOS. Juventa is 
een stugge ploeg, met een aantal spelers die de korf 
makkelijk kunnen vinden. 
KIOS begon de wedstrijd met de volgende opstel-
ling. Aanval: Lisanne Koster, Ramon Karsten, Rogier 
Nijdam en Janneke de Lange. Verdediging: Janita 
Zantinge, Marlissa Noord, Danni Dingstee en Patrick 
Roelevink. De wedstrijd ging meteen van start met 
een hoog tempo van beide ploegen. Al snel opende 
Juventa de score. Na 2 minuten spelen deed KIOS 
iets terug door een benutte strafworp van Lisanne. 
In de beginfase waren beide ploegen erg aan elkaar 
gewaagd. KIOS kon een 2 doelpunten achterstand 
om buigen naar een voorsprong van 2 doelpunten: 
4-6. Hierna was het spel van KIOS beter, maar de 
scherpte miste. Juventa was minder kansen nodig 
voor de doelpunten wat resulteerde in een gelijk 
opgaande eerste helft. 6-6, 8-8, 11-11 en uiteinde-
lijke een rust stand van 12-12. 
KIOS maakte het zichzelf erg lastig door de kansen 
niet af te ronden. KIOS had rebound overwicht en 
kon veel herhalen en daardoor ook veel kansen 
nemen, maar helaas gingen 100% kansen er niet 
in. Ook vanaf de 2,5 meter had KIOS veel moeite op 
te scoren. Hierdoor bleef Juventa gelijk staan qua 
score en daardoor geloofde zij er natuurlijk in dat er 
wat te halen viel. Dit moest de 2de helft anders voor 
de spekbranders. 
Helaas kwam Juventa beter uit de kleedkamer 
dan KIOS. Na 5 minuten spelen was er een gat van 
2 doelpunten. 12-14. KIOS bleef moeite te heb-
ben met de korf te vinden ook al waren er kansen 
genoeg. Dit resulteerde uiteindelijk na 10 minuten 
spelen in de 2de helft in een stand van 14-17. Hier-
door besloot coach Adri Kok om 2 wissels uitvoeren. 

Rogier Nijdam ging naar de kant en voor zijn plek 
kwam Martijn Ziel in het veld. Janneke de lange 
werd vervangen door Moniek Huiskes. Hierdoor 
kwam er in dit vak nieuwe krachten, wat het tempo 
qua spel goed deed. KIOS kon de schade repareren.  
Door doelpunten van Patrick, Martijn en Ramon. 
17-17. Op dit moment kwam Rogier weer terug 
het veld, ditmaal in het andere vak voor Danni. Er 
waren nog 15 minuten te spelen en alles kon nog 
gebeuren. Toch bleek KIOS in de laatste fase Juve-
nta onder controle te krijgen. Verdedigend kreeg 
KIOS weinig kansen tegen en aanvallend bleven er 
kansen ontstaan. KIOS kon een gat maken van 2 
doelpunten door doelpunten van Martijn en Ra-
mon. In dit vak werd de afronding beter, terwijl het 
andere vak van KIOS nog steeds moeite had de vele 
kansen af te ronden. Hierdoor bleef Juventa aan 
op het vinkentouw zitten.  KIOS scoorde 7 minuten 
lang niet en uiteindelijk vielen de doelpunten wel 
aan de andere kant. Juventa trok de stand weer 
gelijk 20-20, met nog 3,5 minuut te spelen.  Beide 
ploegen bleven strijden voor de overwinning. Bij 
anderhalve minuut op de klok schoot Martijn KIOS 
weer op voorsprong door een goede doorbraak 
actie van Ramon. Iedereen hoopte dat dit het win-
nende doelpunt zou zijn, helaas bracht Juventa 
daar snel verandering in door de score weer gelijk te 
trekken. Met nog 1 minuut te spelen had KIOS wel 
weer balbezit en ging het op jacht naar de overwin-
ning. Wederom creëerde KIOS veel kansen, maar 
geen doelpunten. In de laatste seconde ging Janita 
op doorbraak naar binnen en werd onreglementair 
gehinderd, dit resulteerde in een stafworp voor 
KIOS. Sinds korte tijd bij korfbal moet de speler die 
de strafworp mee krijgt deze ook nemen. Dus de 
grote druk voor de overwinning kwam te liggen bij 
Janita. Helaas kon zij haar strafworp niet verzilve-
ren. Meteen hiernaar beëindigende scheidrechter 
Dijkman de wedstrijd, die trouwens een uitstekende 
wedstrijd floot.  Eindstand 21-21.
Uiteindelijk een zure middag voor KIOS. Er mag 
gesproken worden van een verloren punt. Te veel 
opgelegde kansen werden gemist. Dit zal volgende 
week beter moeten als KIOS aantreedt tegen OKO/
BIES in opende.
Doelpuntenmakers:  Danni, Lisanne en  Ramon 4 
maal. Patrick en Martijn 3 maal, Janita 2 maal, Jan-
neke 1 maal.  

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 



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

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.

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Zorgen wij gewoon voor!

Voor meer informatie over thuiszorg 
van Noorderboog kijk op de website 
of bel 0521 – 38 55 90.

www.noorderboog.nl/thuiszorg

  

Coop S.Koetsier&Medewerkers  

www.coop.nl/ruinerwold  Telefoon: 0522-239111 

          

Onze aanbiedingen zijn 

geldig t/m zaterdag 25 September 



Oud ijzer en recycle actie
Op de laatste zaterdag van de oneven maanden 
organiseert belangenvereniging Oosteinde een oud 
ijzer en recycle actie. 
25 september en 27 november.

Vanaf eind vorig jaar doen we deze dag op de 
laatste zaterdag van de maanden: januari, maart, 
mei, juli, september en november. In het eerste jaar 
hadden we alleen de mogelijkheid om oud ijzer 
in te leveren en daar is de inlevering van elektra 
recycling bijgekomen. Alles waar een stekker aan zit 
kunt u bij ons inleveren waarna wij zorgen voor een 
correcte recycling van de materialen. Met name de 
overgang per 1 januari 2021 naar het diftar systeem 
waarbij u per keer dat de grijze container wordt 
geledigd € 8,40 dient te betalen geeft maar weer 
aan dat recycling u iets oplevert. Uiteraard is het 
goed voor het milieu en daarnaast levert het ons 
uiteraard ook wat op, waar wij op onze beurt weer 
bestaande of nieuwe initiatieven mee gaan finan-
cieren.  

De laatste jaren hebben wij al diverse goede doelen 
van de Speeltuinvereniging, Vrouwen van Nu en 
basisschool de Wezeboom ondersteund vanuit de 
oud ijzer en recycle actie. 

Wilt u als vereniging, organisatie of privé persoon 
iets organiseren wat in het belang van Oosteinde is, 
dan kunt u een aanvraag bij de Belangenvereniging 
indienen. De Belangenvereniging beoordeelt of zij 
dan bij wil dragen in de kosten voor dat initiatief.

Wat is de bedoeling:
Op de genoemde zaterdagen kunt u vanaf 9.00 tot 
12.00 uur, het oud ijzer e.d. inleveren bij schilders-
bedrijf Ensing op het adres Wolddijk 31 (voorheen 
transportbedrijf van Dijk). Naast oud ijzer kunnen 
elektrische apparaten (alles waar een stekker aan-
zit) ook ingeleverd worden.

Wat kunt u allemaal bij ons inleveren:
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium, rvs. 
Wasmachines, drogers, oude TV, computers, lap-
tops, elektrische gereedschappen, elektrisch huis-
houdelijke apparaten, fietsen, elektrakabels, accu’s, 
cv ketels, koelkasten, diepvriezers  

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opne-
men met de belangenvereniging: via de mail belan-
genvereniging.oosteinde@gmail.com of telefonisch 
met Edwin Weide 06–23 79 23 29. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen 
dan kunt u ook contact opnemen door een mail te 
zenden.
Wij verzoeken u rekening te houden met de gelden-
de Corona richtlijnen.

Wereldalfabetiserings-
dag 2021 in De Wolden
Wat krijg je als je 26 mensen bij elkaar zet die bij 
Taalpunt De Wolden werken aan hun lezen, schrij-
ven en spreken? Precies: een gezellige taalmiddag.
Op woensdagmiddag 8 september waren de 26 
mensen druk met elkaar in de weer. Ze praatten 
elkaar bij over het afgelopen jaar. Ze luisterden naar 
dichter Ria Westerhuis die voorlas uit eigen werk. 
Het was erg leuk om te merken hoeveel van de 
bezoekers in de gedichten iets van eigen hun leven 
herkenden.
En ze speelden het vakantiespel met de Escape kof-
fer. Daardoor leerden ze hoe frustrerend het leven 
van een laaggeletterde kan zijn. En dat je nooit te 
oud bent om bij te leren. 
Volgend jaar weer? Zeker weten!

Optreden malletband 
Sempre Sereno
 Op zaterdag 25 september om 11 uur, zal de mallet-
band van Sempre Sereno een buitenoptreden ver-
zorgen bij Coop Koetsier in Ruinerwold. Tevens zal 
dan de cheque worden uitgereikt met het bedrag 
dat de vereniging heeft verdiend met de statiegeld-
actie van Coop. Via deze weg wil Sempre Sereno 
iedereen bedanken die daar een bijdrage aan heeft 
geleverd. We zien u graag op 25 september, zodat 
we er samen een muzikale ochtend van kunnen 
maken!



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

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

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

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

WONING GEKOCHT 
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



Nieuw online 
reserveringssysteem 
duofietsendewolden.nl
Stichting Duofietsen De Wolden heeft een nieuwe 
website met reserveringssysteem online.  
Egbert van Dijk heeft vrijdag de eerste Duofiets 
online gereserveerd. Als wethouder van De Wolden 
heeft hij Maatschappelijke participatie in zijn porte-
feuille. “Wij vinden het belangrijk dat we Duofietsen 
in onze gemeente beschikbaar hebben. Er wordt 
veel gebruik van gemaakt door een brede groep aan 
inwoners die niet (meer) zelfstandig kan fietsen. Een 
Duofiets is dan een uitkomst. Daar leveren we als 
gemeente graag een financiële ondersteuning aan.
De voorzitter van de Stichting Duofietsen De Wol-
den, Arjen Pauwels, is blij met het nieuwe online re-
serveringssysteem op www.duofietsendewolden.nl. 
Hierdoor kunnen de gebruikers van de Duofietsen 
makkelijker zelf zien of een fiets op het door hen ge-
wenste tijdstip nog beschikbaar is. De dorpscoördi-
natoren en vrijwilligers van de Stichting zijn ook blij 
met deze verbetering. Een Duofiets kan kosteloos 
gereserveerd worden via het systeem. Omdat er 
natuurlijk wel kosten gemaakt moeten worden voor 
onderhoud, reparatie en vervanging van de fietsen 
wordt wel een vrijwillige donatie gevraagd. Deze 
kan direct bij de reservering online worden voldaan.
De stichting is nog op zoek naar een plaatselijke co-
ordinator van de Duofiets in Ruinerwold. Meer infor-
matie over deze vacature van vindt u op de website 
https://www.duofietsendewolden.nl/vacature-rui-
nerwold/. U kunt ook bellen met het secretariaat op 
0522-451933 of mailen via soverkaik@planet.nl.
De Stichting Duofietsen De Wolden beheert 5 
Duofietsen met ondersteuning in de dorpen Rui-
nen, Ruinerwold, Koekange, Zuidwolde en de Wijk. 
Mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen 
kunnen gebruik maken van deze Duofietsen. Er kan 
met een eigen begeleider worden gefietst of met 
een plaatselijke vrijwilliger van de stichting. 

Starten  twee nieuwe  
teams!
*Sponsorplekken beschikbaar*
Met trotsheid kunnen we melden dat er dit seizoen 
2 nieuwe teams bij zijn gekomen; dames 7x7 en het 
G-team.
De dames gaan een regio competitie spelen met 
omliggende dorpen. Dames trainen op vrijdag 
avond 20.00u + gezellige 3e helft. Lijkt het je leuk 
hierbij aan te sluiten, meer info via Ellen Spekschate 
06 51 86 72 66.
Het jeugd G-team, bestaande uit jeugdspelers en 
speelsters met een geestelijke en/of lichamelijke 
beperking, traint elke maandagavond om 19:00 uur 
met als motto: Voetbal is voor iedereen!
Uiteraard is het de bedoeling dat dit team, in de 
nabije toekomst, ook zo nu en dan een echte wed-
strijd gaat spelen. Het team kan altijd nog verster-
king gebruiken dus lijkt dit je leuk kom gerust eens 
kijken op een trainingsavond. Voor meer info Peter 
Hoogenberg  06 53 59 04 07.
*Voor beide teams zijn er natuurlijk weer sponsor-
plekken vrij!! Heb je interesse of wens je meer info 
stuur een mailtje naar sponsorcommissie@vvrui-
nerwold.nl


