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Stoofperenfeest

Sinds jaar en dag staat de eerste zaterdag van oktober de
7 kilometer lange Dokter Larijweg in Ruinerwold helemaal
in het teken van stoofperen. Naast diverse activiteiten op
verschillende boerenerven langs deze weg vindt natuurlijk
ook weer de bekende perenpluk plaats. Om 09.00 uur begint
de veiling van allerlei rassen perenbomen ter hoogte van Dr.
Larijweg nr. 1 (hoek Havelterweg- Dr. Larijweg). De bomen
worden per opbod verkocht en de kopers hebben deze dag
tot 24.00 uur de tijd om de peren te plukken. Aan het andere
eind van de Dr. Larijweg ter hoogte van nr. 171 begint de kinderveilingmeester met de veiling van perenbomen speciaal
voor kinderen en hun ouders. Het stoofperenfeest op de
erven begint om 11.00 uur tot 16.00 uur.
Voor info perenpluk/veiling: info@karstenhoeve.nl of telefonisch 0522-481447

gemeente en de belangenverenigingen, c q inwoners. En
dat op een prachtig beleidsterrein, namelijk PARTICIPATIE.
Hierbij heb ik gezien er ervaren dat je samen verantwoordelijk kunt zijn voor de leefbaarheid in de dorpen, elke partij
heeft daarin een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.
De Wolden is uniek, met de kracht van de inwoners die
werken vanuit de dorpsvisie, en de gemeente die het mede
mogelijk maakt ideeën te realiseren door te faciliteren. De
ondersteuning van de stichting Welzijn en vanuit de Buurtteam wil ik hierbij ook zeker noemen.
Daarom een groot compliment voor de besturen van Dorpsbelangen, maar ook voor alle inwoners die een steentje
bijdragen, bijvoorbeeld door het maken van de dorpsvisie
en/of door de handen uit de mouwen te steken bij het realiseren van de plannen.
Dit compliment geldt ook voor de gemeenteraad en het
college, zij maken het financieel en beleidsmatig mogelijk.
Bij beide partijen is de bereidheid om te leren, en samen
verantwoordelijkheid te dragen voor het participatiebeleid.
Tot slot spreek ik mijn vertrouwen uit in een goede doorontwikkeling van het participatiebeleid en Initiatiefrijk De
Wolden, het vertrouwen in u als inwoners en bestuur van
Dorpsbelangen, in de politiek en de bestuurders, en in mijn
collega bruggenbouwers, de wijkbeheerders Rob Feijen en
Natascha Koestal, en in de dorpencontactfunctionarissen
Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong.
“loslaten in vertrouwen”

Bedankt
Met veel plezier en een dankbaar gevoel kijk ik terug op 11
jaar werken in de mooie gemeente De Wolden.
De pensioen vlag wappert en het is tijd om 43 jaar werken
af te sluiten.
Ik wil u bedanken voor de aandacht, de mooie woorden en
de verwennerijen bij mijn afscheid.
Ik heb in De Wolden als contactfunctionaris mogen samenwerken met de inwoners en de brug mogen slaan tussen de

Het ga u allen goed, en nogmaals dank voor de fijne samenwerking.
Hartelijke groet,
Riet Muller
(gepensioneerd contactfunctionaris gem De Wolden)

Volgend nummer
verschijnt
5 oktober 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 30 september 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜22 september werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜24 september Inzameling oud ijzer
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜27 september klaverjascompetitie Berghuizen
aanvang 20.00 uur
➜➜29 september werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜29 september Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
➜➜1 oktober
Perenpluk, vanaf 9.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜1 oktober
Stoofperenfeest, 11.00 – 16.00 uur, De
Karstenhoeve
➜➜3 oktober
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
➜➜6 oktober
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜10 oktober
inloop/infoavond uitvaartvereniging
Momento Mori
➜➜13 oktober
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜13 oktober
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
➜➜14 oktober
kijkavond Veiling, 18.00 – 20.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜15 oktober
kijkmorgen Veiling, 10.00 – 12.30 uur,
De Karstenhoeve
➜➜15 oktober
Veiling van antiek en curiosa,
13.00 uur, De Karstenhoeve
➜➜17 oktober
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
➜➜18 oktober
klaverjascompetitie Berghuizen
aanvang 20.00 uur
➜➜19 oktober
Vrouwen van Nu Oosteinde,
20.00 uur de Kolonie Wensambulance
➜➜27 oktober
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜27 oktober
Vrouwen van Nu, ééndagsbestuur,
19.45 uur
➜➜27 oktober
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
➜➜29 oktober
U.D.I., 14.00 uur
➜➜29 oktober
U.D.I., 20.00 uur
➜➜30 oktober
Meuk én Leuk, 10.00 – 16.00 uur,
De Karstenhoeve
➜➜31 oktober
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
➜➜3 november
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
➜➜5 november
U.D.I., 20.00 uur
➜➜8 november
klaverjascompetitie Berghuizen
aanvang 20.00 uur

➜➜10 november
➜➜10 november
➜➜14 november
➜➜14 november
➜➜16 november
➜➜17 november
➜➜22 november
➜➜24 november
➜➜28 november
➜➜29 november
➜➜8 december
➜➜12 december
➜➜14 december
➜➜15 december
➜➜20 december
➜➜22 december
➜➜3 januari
➜➜5 januari
➜➜5 januari
➜➜9 januari
➜➜19 januari
➜➜23 januari
➜➜24 januari
➜➜24 januari
➜➜2 februari
➜➜6 februari

werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
inloop/infoavond uitvaartvereniging
Momento Mori
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
De Kolonie 20.00 uur, Vrouwen van
Nu Oosteinde, Jelle Kooistra
werelddansen 09:45 t/m 11:30 in de
Buddingehof
Vrouwen van Nu, op de step naar
Santiago de Compostella, 19.45 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
klaverjascompetitie Berghuizen
aanvang 20.00 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
Vrouwen van Nu Oosteinde,
Kerstavond
Vrouwen van Nu, Avond in Kerstsfeer
door bestuur, 19.45 uur
klaverjascompetitie Berghuizen
aanvang 20.00 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
klaverjascompetitie Berghuizen
aanvang 20.00 uur
Vrouwen van Nu, nieuwjaarsvisite
feestcommissie, 19.45 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR
Vrouwen van Nu, jaarvergadering,
19.45 uur
klaverjascompetitie Berghuizen
aanvang 20.00 uur
Klaverjassen bij Café de Kastelein.
Aanvang 20:00 en met mooie
vleesprijzen.
Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur,
kantine VVR

BELANGRIJKE INFO
Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten:
0900-1120112

“ Dit is zeer
waardevolle
informatie ”

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

Kerkdiensten 25 september 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. E. van Beesten
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W.H. van Boeijen
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge

Kerkdiensten 2 oktober 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Minnema
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

De gehele tuinbemesting is er weer,
o.a. kalk, kunstmest, potgrond
het hele jaar door
Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Vogelvoer - buitenvoedering
Compost - championnemest koemest - kippenmestkorrel

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

		
		
		
		
		
		

graszaad: doorzaai of vernieuwen
Strooizout
Diervoeders
strooisel
landbouwplastic
Plosplanpalletkorrel
Carbid

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

STICHTING HISTORIE
VANUUT ‘T OLDE RUUNERWOLD

Met maken van een
dorsstok (dörsstok)
Voor het maken van een dorsstok zocht men in het
bos een mooi eikenboompje voor de juiste dikte
(een rikke). Deze werd dan gekapt met behoud van
de wortel (stobbe), dit om later slijten te voorkomen. Zit zorgde ook voor extra gewicht in de top van
de stok, waardoor de slagen harder aankwamen.
Vervolgens werd de rikke in spanning gezet voor de
juiste vorm. Om die te behouden werd de ontstane
bocht in een kookpot als het ware gekocht. Het
geheel werd daarna een jaar op een donkere zolder
(bijvoorbeeld op de hilde) weggehangen.
Te zijner tijd werd de gebogen rikke dan afgewerkt
tot een volwaardige dorsstok.
Word ook donateur van de Stichting Historie van Ruinerwold www.stichtinghistorieruinerwold.nl
Inwoners voormalige gemeente Ruinerwold € 16,- p.j.; daarbuiten € 21,- incl. verzendkosten.

Stoofperenfeest
De perenbomen hangen vol
te wachten op de pluk
die zaterdag oktoberlol
De perenbomen hangen vol
bij opbod volgens protocol
een kwestie van geluk
De perenbomen hingen vol
na vogelvrije zondag pluk
© Gerdina
www.gerdina.nl

Taxatiemiddag bij de
Karstenhoeve
Op 17 september vanaf 13.00 uur heeft u de mogelijkheid om uw waardevolle spullen te laten taxeren
door taxateur E. de Boer. Met zijn jarenlange ervaring weet hij u alles te vertellen over de ouderdom
en waarde van uw kostbaarheden. Dit kan zowel
serviesgoed, zilver- en gouden sieraden, klokken,
schilderijen, als ook kleine gebruiksvoorwerpen
zijn. Mocht u spullen hebben die u wel zou willen
verkopen op de komende veiling van 15 oktober,
dan kunt u deze artikelen ook deze taxatiemiddag
komen brengen bij de Karstenhoeve. Wij kijken of
het geschikt is voor de veiling en gezamenlijk wordt
er een minimum prijs bepaald, waarna de voorwerpen ter veiling worden aangeboden.
De taxatie gaat op volgorde van binnenkomst en
duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Heeft u zorg of hulpverlening
nodig maar u weet niet goed
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen
van zorg? Wij weten welke
zorg, hulp of middelen er
beschikbaar zijn en hoe u die
kunt aanvragen. Ook bieden we
een luisterend oor. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Bel ons via
085 0013 157
E-mail ons via
info@stichtingoco.nl

Vul het
contactformulier in op
www.stichtingoco.nl

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.
Zekerheid zonder franje!
www.aktienotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

Perenpluk en
Stoofperenfeest
Een uniek en traditioneel evenement in
Drenthe
Een bijzondere locatie in Drenthe: de 7 kilometer
lange slingerende weg met aan beide kanten stoofperenbomen geflankeerd door prachtige Saksische
boerderijen. De Dokter Larijweg in Ruinerwold
vormt ieder jaar op de eerste zaterdag van oktober
het decor voor de traditionele perenpluk. Tegelijkertijd vindt het gezellige Stoofperenfeest plaats op
diverse boerenerven langs deze perenweg. Er zijn
allerhande kraampjes en foodtrucks te vinden en er
is een speciaal kindererf met allerlei kinderactiviteiten.

Pluk je eigen stoofperen

Langs deze unieke weg staan ongeveer 1200 perenbomen, grotendeels oude rassen. Bekende soorten
zijn Gieser Wildeman en Winterjan , maar je vindt
aan de Dokter Larijweg bijvoorbeeld ook rassen als
Winterlouwtje, Valse IJsbout, Boerengroentje of
zoete Brederode. Tijdens de Perenpluk worden de
stoofperen, nog aan de boom, geveild en de koper
haalt de peertjes zelf uit de boom op zijn of haar
eigen manier. Gewapend met emmers, karren, zeilen en wat al niet meer, is dit hét moment om met
vrienden, familie, collega’s, stichting of organisatie
samen je eigen stoofperen te plukken.

Een echte peren veiling bij de
veilingmeester

De eerste kopers verzamelen zich ’s ochtends om
9 uur bij de veilingmeester ter hoogte van Dokter
Larijweg 1 waarna het bieden kan beginnen. De veilingmeester zorgt dat alles netjes verloopt. Er worden geen grote bedragen geboden, voor een paar
euro kun je al een boom bemachtigen. Het plukken
gaat de hele dag door en samen met de gezelligheid
op de diverse erven, het vervoer via de “heen-enpeer” huifkarren, vormt het een authentiek, gemoe-

delijk en gezellig jaarlijks evenement met bezoekers
vanuit de hele regio en daarbuiten.

Het Stoofperenfeest en Perenveiling:
1 oktober 2022

Wil je ook komen peren plukken, kom dan op zaterdag 1 oktober naar de Dokter Larijweg, zoek de
veilingmeester (gemakkelijk te herkennen aan de
grote groep mensen om hem heen) en bied op een
boom. Voor een paar euro heb je dan niet alleen
lekkere Ruinerwolds stoofpeertjes maar ook de hele
dag vertier en plezier!
Voor de kinderen is er een speciale “kinderveilingmeester” die ’s ochtends start aan het eind van de
Dokter Larijweg, ter hoogte van nummer 172. Bij
hem mogen alleen kinderen bieden op de perenbomen om zo te leren hoe het bieden en veilen in zijn
werk gaat.
Op een 5 tal erven staan kramen, ieder met zijn
eigen mooie landelijke producten. Zeep, bijzondere
planten, zoete en hartige lekkernijen, woondecoratie, handwerk, kinderkleding en heel veel streekproducten. Mensen die niet zelf hun peertjes aan de
boom willen plukken, kunnen hier ook stoofpeertjes kopen. Live muziek op het erf zorgt voor een
gezellige sfeer. Voor kinderen is een speciaal kindererf ingericht met allerlei leuke activiteiten speciaal
voor hen en alles in het thema van de peer! Bezoekers van dit leuke Stoofperenfeest kunnen parkeren
op de grote centrale parkeerplaats in Oosteinde ter
hoogte van Dokter Larijweg 116. Hier is een “heenen-peer” halte voor gemakkelijk en leuk vervoer
langs het evenement.

Stem jij ook voor
Museumboerderij
De Karstenhoeve?
Museumboerderij De Karstenhoeve wil voor iedereen goed en gemakkelijk toegankelijk zijn. Daarom
willen wij de bijdrage van Rabo Club Support
gebruiken voor de aanschaf van een traplift. Laat je
stem (en dus bijdrage aan clubs in Ruinerwold) niet
verloren gaan en stem op Museumboerderij
De Karstenhoeve. Laat iedereen genieten van de
exposities ‘In de lappenmand’ en ‘Het varken is vet’!
Ben je lid van de Rabobank? Stemmen kan tot
27 september a.s.!

Onze aanbiedingen zijn
geldig t/m zaterdag 25 September

Coop S.Koetsier&Medewerkers
www.coop.nl/ruinerwold

Telefoon: 0522-239111

Inloop / info avond
Memento Mori
Op maandag 10 oktober en maandag 14 november
houdt uitvaartvereniging Memento Mori een inloop / info avond voor leden en niet leden. Iedereen
die meer wil weten over de plaatselijke uitvaartvereniging Memento Mori is dan zonder afspraak
welkom tussen 19.00 en 20.00 uur. De koffie staat
dan klaar op Dijkhuizen 34a
U hebt dan ook de mogelijkheid om onze vernieuwde aula te bekijken.
Het bestuur.

Lokale omroep zoekt
nieuwe vrijwilligers bij
sportprogramma’s
Het team van DNO Sport (lokale omroep De Wolden
en Staphorst) luidt de noodklok. Zonder extra mensen kunnen de uitzendingen op zaterdag- en zondagmiddag niet meer wekelijks worden gemaakt.
Met name op zondag is de nood hoog. De maandagavonduitzending is noodgedwongen al geschrapt.
Niet alle supporters van de clubs kunnen aanwezig
zijn bij de wedstrijden van hun club en voor hen is
het vooral een uitkomst dat DNO Sport er is en de
wedstrijden van de regioclubs rechtstreeks in de
huiskamers brengt.
Houd je van sport en lijkt het je leuk om voor of achter de schermen mee te werken aan het programma
op zaterdag- of zondagmiddag? We zoeken presentatoren, maar ook technici en mensen die verslag
willen doen op locatie. Ervaring is niet nodig.
Belangstelling of meer weten? Zoek contact met
Jan Willem Krale via 06-40256413 of janwillem.
krale@dnomedia.nl.

Reanimatie &AEDopleiding/herhaling
Stichting Reanimatie AED Ruinerwold e.o. heeft in
het najaar trainingen gepland voor de Reanimatie &
AED voor onze burgerhulpverleners in de dorpen Oosteinde, Berghuizen en Ruinerwold. Een behaald certificaat is 2 jaar geldig. Jaarlijks een herhaling doen is
aan te bevelen. De genoemde trainingen zijn geschikt
voor de opleidingen en herhaling reanimatie&AED
De training wordt gegeven door een gecertificeerde
instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad.
Indien u burgerhulpverlener wordt na de opleiding
wordt de opleiding u aangeboden, anders zijn de
kosten 25 euro. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de
kosten van de trainingen en het onderhoud van de
AED’s en kasten.
Opleiding/herhaling Reanimatie en AED
Di. 27 september De Kolonie in Oosteinde
Wo. 5 oktober De Barg’n in Berghuizen
Do. 17 november De Buddingehof in Ruinerwold
Voor meer informatie en opgave via Sienette van
het Hof schmieren@hotmail.com of telefonisch
0522-452566.

Dhr. Ager als akkerman
Als boer Ager in de vroege ochtend naar zijn land
loopt en langzaam maar zeker het bergpad opwandelt ziet hij in de verte de grote stad Rome liggen.
Boer Ager heeft hoog in de bergen een eigen door
bomen afgesloten gebied waar hij allerlei planten teelt om daarmee zichzelf en de medemens
te voeden. Het akkerleven zit hem in de genen en
vandaar, dat dorpelingen en stadsbewoners hem
de naam Ager, wat heel simpel akker betekent,
hebben gegeven. Hij is de Latijnse boer, die mede
zorg draagt om dat grote rijk van Rome uit de vroeg
christelijke tijd in stand te houden. Men kan gerust
stellen zonder Ager als boer, die hart en hand gebruikte, geen eten en geen toekomst.
Dhr. Ager leeft niet meer, maar sinds de tijd van Ager
is het aantal boeren veelvuldig vermenigvuldigd. Vele
akkermannen heten vandaag boer. Het zijn bakkers, smeden, timmerlui, hoogleraren , ministers, die
zich niet schamen om zich voor te stellen als ‘ Boer’
terwijl ze niet beseffen wat het betekent akkerman te
zijn. De wereld is groot geworden: men leeft zichzelf
voorbij. Men reist, men plant, men discussieert, men
maakt ruzie, men komt overal waar iets te snoepen
valt. Met vallen, opstaan en verder gaan is de mens
van nu terechtgekomen in wat heet de moderne
wereld, de wereld zonder grenzen. Een goede ontwikkeling? Beter dan de romeinse tijd van dhr. Ager?
Dhr. Ager verzorgde een beperkt gebied. Het gebied
van in en rond de wereldstad, die Rome heette.
Zijn producten waren kwetsbaar en beperkt houdbaar. In heel de wereld van die tijd leefden mensen
met eigen voorzieningen en eigen visies op leven
en kunst. Dat gaf zeker jaloezie, wedijver en strijd,
maar alles was wel te overzien en viel (achteraf)
ook te begrijpen . Het akkerland van dhr. Ager was
beperkt gebied zoals het woord akker al aangeeft.
Een akker is immers een stuk land van een gebied dat ligt tussen twee vorens en twee greppels.
Een klein gebied, dat ieder mens nodig heeft om
van te kunnen leven. Dhr. Ager was boer in hart en
ziel. Schaalvergroting kende hij niet. Als boer van
vroeger plaatst hij moderne mensen voor keuzes:
of doorgaan op de vernietigende wijze van nu of
uitzien naar een toekomst, waarin iedereen(van
aandeelhouders met vele akkers tot gewone man
met een beperkte akker) tevreden wordt met wat
hem leven geeft. Houd de naam akkerman in ere!
Word boer in hart en ziel! Laat zien waar je genen
zitten! De vlag niet ondersteboven, maar halfstok.
Verdriet om wat verloren ging!    Sipke.

Ruinerwold verliest
bekerduel in De Wijk
11 september 2022

Aan de vooravond van het Ruinerwoldse feest werd
er om 19.45 uur afgetrapt in De Wijk. Bij gemis van
verlichting op het hoofdveld, werd er op kunstgras
gespeeld.
Hoewel Ruinerwold prima aan het duel begon,
kreeg het na twintig minuten spelen twee flitsende
tegengoals. Doordat Wacker voor rust ook nog de
3-0 maakte, werd het voor Ruinerwold een lastige
opgave.
Ook in de tweede helft was Wacker de betere ploeg,
en breidde het de score uit. Wacker vond vier keer
het net, waarbij Bert de Boer uiteindelijk nog iets
terugdeed via een fraai afstandsschot.
Het werd voor Ruinerwold een derby om heel snel
te vergeten. Daartegenover stond dan weer een
zomerfeest om nog lang te herinneren. Ruinerwold
kan gelukkig al snel de rug rechten, want het speelt
deze week twee wedstrijden.

Oranje Zwart wint in Ruinerwold
6 september 2022

Een wedstrijd tegen Oranje Zwart is ieder jaar vaste
prik en net als vorig jaar, speelde Ruinerwold dinsdag
voor de beker tegen de mannen uit Wanneperveen.
In een gelijk opgaande eerste helft werd Loof al
snel gevaarlijk, maar kwam niet tot scoren. Beide
ploegen speelden met veel inzet, maar hadden met
moeite in de afwerking. Toch kwamen de gasten
vlak voor de thee tot score, wat voor een 0-1 ruststand zorgde.
De tweede helft kende een soortgelijk spelbeeld.
Ruinerwold drong af en toe flink aan, maar Oranje
Zwart hield stand. Twintig minuten voor tijd viel de
beslissing toen Oranje Zwart de score vergrootte
naar 0-2.
In de sloftfase was Ruinerwold nog een paar keer
dichtbij een doelpunt, maar gescoord zou er niet
worden.

Ruinerwold en De Weide spelen
doelpuntrijk oefenduel
1 september 2022.

Na de oefenwedstrijd tegen Read Swart, speelde
Ruinerwold 1 vanavond de tweede oefenwedstrijd
van het seizoen. De Weide uit Hoogeveen, vorig jaar

gedegradeerd uit de zaterdag 2e klasse, kwam op
bezoek.
Op het feilloos strakke kunstgrasveld werd er om
20.15 uur afgetrapt, waarbij De Weide het beste uit
de startblokken kwam. Het maakte 0-1 en 0-2, hoewel namens Ruinerwold vooral Kevin Loof ook een
paar keer gevaarlijk voor het doel van de Hoogeveeners kwam. Van een Ruinerwoldse goal kwam het
in het eerste bedrijf niet, maar dit zou in de tweede
helft worden goedgemaakt.
Ruinerwold liep na rust eerst nog ongelukkig tegen
een counter aan, waardoor De Weide de 0-3 binnenschoot. Daarna speelde Ruinerwold zich terug in de
wedstrijd. Na een mooie pass van Habtom behield
Bert de Boer het overzicht, waardoor Kevin Loof de
1-3 in leeg doel schoof. Niet veel later was het opnieuw raak, toen Chiel Kooiker na een verre inworp
van Marnix Brand de 2-3 op het scorebord zette.
Even leek De Weide in paniek, ware het niet dat de
gasten opnieuw een mooie counter uit de mouw
schudden en daarmee de marge weer op 2 brachten. Vervolgens kwam Ruinerwold opnieuw terug in
de wedstrijd na een mooie treffer van Bert de Boer.
Helaas mocht een gelijkspel er niet komen, want via
een penalty bracht De Weide de einduitslag op 3-5.

Ruinerwold speelt nuttige
oefenwedstrijd in De Knipe
28 augustus 2022.

De eerste wedstrijd na de zomerstop, dat is altijd
even wennen. Normaal gesproken is een dergelijke
intro een excuus voor een vroege Ruinerwoldse
achterstand, maar afgelopen zondag bleek niets
minder waar.
Het was namelijk Read Swart, vorig seizoen 5e in
de 3e klasse, dat na een kwartiertje al tegen een
0-2 achterstand aankeek. Eerst was het Kevin Loof
die een lange bal op waarde schatte en beheerst de
openingstreffer maakte. Niet veel later was Habtom
Fisseha Ghubsa scherp na een voorzet: 0-2. De mannen uit De Knipe toonden vervolgens karakter en
wisten voor rust toch op gelijke hoogte te komen.
Ook in de tweede helft een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij Read Swart vanaf 11 meter de eindstand op 3-2 bepaalde. Ruinerwold kan zodoende
terugkijken op een goede eerste oefenpot, waarbij
nieuwe aanwinsten Jeffrey Krol (Zandhuizen),
Jens Van Egteren (Heerde) en Julian van Bohemen
(Jeugd Alcides) voor het eerst in het rood-wit van
Ruinerwold speelden en een prima indruk maakten.
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KORFBAL IS EEN TEAMSPORT
IS REKENING HOUDEN MET ELKAAR
ONZE LEDEN HEBBEN PLEZIER
SPORTIVITEIT STAAT VOOROP!

KLAVERJASSEN
Vrijdag 30 september
Vrijdag 28 oktober
Vrijdag 25 november

Donderdag 29 december kerstkaarten

(dorpshuis Buddingehof)
Vrijdag 27 januari
Vrijdag 17 februari
Vrijdag 31 maart
Vrijdag 21 april

VOOR JONG EN OUD
WEL OF GEEN LID

Locatie Kantine “De Kiosk”
Inschrijven vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

WINT U OOK ÉÉN VAN DE
MOOIE VLEESPRIJZEN ?!?!
OF MISSCHIEN WEL HET
EINDKLASSEMENT ?!?!

Inschrijfgeld
€ 6,00
(incl. 1 kop koffie of thee)

