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Volgend nummer 
verschijnt 

20 oktober 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 15 oktober 12.00 uur

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

Kiekiesdagen9-10
o k t o b e r

Stichting Historie van Ruinerwold

Tijdens de kiekiesdagen ligt een deel van ons archief 
uitgestald en kan iedereen zelf snuffelen in alle beschik-
bare informatie.
Deze informatie bestaat met name uit de fotoboeken 
van de diverse straten, de scholen, de verenigingen, 
knipsel-mappen, familieberichten, etc.
Onze in eigen beheer uitgegeven boeken kunnen in-
gezien en aangeschaft worden (voor zover deze nog 
beschikbaar zijn).
Verder draait er een dia-presentatie en kunt u foto’s 
bekijken op onze beeldbank.

Ook is het mogelijk om uw oude foto’s, voor zover die 
nog niet in onze verzameling voorkomen, ter plaatse 
te laten scannen. U kunt de originele exemplaren dan 
weer mee naar huis nemen. En wilt u een afdruk van 
een bepaalde foto, ook dat kunnen we ter plekke voor u 
regelen (tegen een kleine vergoeding).

Kijk ook eens op onze website www.historieruinerwold.
nl op de beeld¬bank online.
Vrijwilligers zijn aanwezig om u op weg te helpen en uw 
vragen te beantwoorden.

De dagen worden gehouden op:
Zaterdag 9 oktober 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 10 oktober 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur
 
Locatie: de Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.

De Zonnebloem
De Zonnebloem afd.  De Wolden heeft na anderhalf jaar 
eindelijk weer wat voor de gasten mogen organiseren. 
Dit keer een hele mooie boottocht vanuit Meppel, via 
Zwartsluis naar het Ketelmeer.  De gasten werden ge-
haald door de vrijwilligers die ook de hele dag aanwezig 
waren.  Ze voorzagen de gasten de gehele dag van eten 
en drinken. Ook de warme maaltijd tussen de middag 
werd door de vrijwilligers opgediend. Het aangebodene 
viel goed in de smaak. Tijdens de boottocht werd volop 
genoten van het gezellig samenzijn na zo’n lange tijd van 
thuisblijven. De stemming werd nog verhoogd door het 
optreden van Jannes Kleene op zijn accordeon.  Men zou 
wel elke maand zo’n tochtje willen maken !  

Collecte nierstichting
Maaike en ik hebben hard gewerkt om de collecte in Rui-
nerwold tot een goed einde te brengen.
Dat is ons aardig gelukt. Met 35 collectanten hebben we 
1684 euro opgehaald en sommigen hebben extra straten 
gelopen. Normaal lopen er 50-53 collectanten, maar dat 
lukte dit jaar niet door ziekte, vakantie en mensen, die 
wilden stoppen, omdat ze al vele jaren hadden gelopen. 
In eerste instantie zou ik ook stoppen maar dan stond 
Maaike er alleen voor en dat vergt extra veel tijd en ener-
gie en ze heeft ook nog een baan. Vandaar dat ik haar 
geholpen heb.
Maaike en ik willen alle collectanten heel hartelijk bedan-
ken voor hun inzet, maar ook de mensen die geld per bus 
of per QR- code hebben gegeven. Nogmaals dank aan 
allen namens de Nierstichting.
Een hartelijke groet van Maaike Nijboer en Baukje Plaatsman.



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  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
 ➜  17 oktober Benefiet orgelconcert, 15.00 uur 

kerk Blijdenstein
 ➜  19 oktober Klaverjassen, 20.00 uur 

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  25 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

19.45 uur, Eéndagsbestuur de Klok
 ➜  25 oktober Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

Kantine VVR
 ➜  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
 ➜  8 november Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  9 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜  15 november Alg.Ledenverg.Uitvaartver.Memento 

Mori, 19.30 uur aula Memento Mori
 ➜  16 november Klaverjassen, 20.00 uur 

Café de Kastelein
 ➜  20 november VCR DS1 – Betech Olhaco DS4, 

19.00 uur Sporthal
 ➜  22 november Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  23 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

19.45 uur,Huite Zonderland de Klok
 ➜  24 november VCR HS1 – VCM HS1, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜  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
 ➜  6 december Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

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

Sporthal
 ➜  14 december Klaverjassen, 20.00 uur 

Café de Kastelein
 ➜  20 december Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜  21 december Klaverjassen, 20.00 uur 

Dorpshuis Berghuizen
 ➜  21 december Vrouwen van Nu Ruinerwold,19.45 

uur,  avond in Kerstsfeer de Klok

Bridge uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 1 van bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 20 september 2021.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 57.50 %
1 J en J Scholte Albers 57.50
3 R v Ommen & A Ridderman 54.38
3 L Krapels & J Mansier 54.38
5 J Bennink & L Drost 53.13
6 R Knippels & A Beltman 52.50
7 H & P Bennink 47.50
7 R Nijland & J Schuphof 47.50
9 O Hobma & J Vedder 46.25
10 L Tissingh & L vd Molen 40.00
11 A Kreulen & P Drost 39.38

Lijn B;
1 M Vedder & H Toet 60.25%
2 J Klomp & L Veen 59.27
3 H Reinders & G Scheper 54.79
4 K Scheper & J de Vries 53.19
5 A Flier & L Stolte 52.03
6 S Hempen & H Kuijer 49.17
7 S & J Willijns 42.92
8 L Boerhof & M Brals 30.73 

Klaverjassen en jokeren
Wij gaan weer beginnen met onze klaverjas en joker 
avonden in de kantine van VVR.
De start van de kaartcompetitie is vastgesteld op 
25 oktober 2021, we zullen op deze avond ook de 
prijzen uitreiken van de laatste kaartcompetitie, 
voordat Corona ons verder spelen belette.
De overige data zijn: 8 en 22 november, 6 en 20 
december, in het nieuwe jaar;  3, 17 en 31 januari, 14 
en 28 februari,14 en 28 maart en de slotavond is op 
11 april.
Wij hopen jullie te zien op 25 oktober a.s. om 
19.30uur.”

Namens de kaartcommissie bedankt

Jan Duinkerken tel: 0611315713
Jan Prins tel: 0655932074
Henk Zantinge tel: 0683524421



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 10 oktober2021
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. K. Tamminga, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. H. Procee

Kerkdiensten 17 oktober 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. S. Hovestadt-de Jong
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. M. v. Rijswijk, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door

Nieuw: Bloem- en tuinzaden

Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

  Diervoeders
  strooisel
  landbouwplastic
  Plosplanpalletkorrel
     



Malletband Sempre 
Sereno vermaakt 
winkelend publiek
Zaterdagochtend 25 september trakteerde de mal-
letband van Sempre Sereno de bezoekers van su-
permarkt COOP Koetsier op de warme klanken van 
de xylofoons en marimba’s en de snelle ritmes van 
de trommels tijdens een buitenconcertje. Halver-
wege wordt een cheque overhandigd, met daarop 
een prachtig bedrag dat met de statiegeldactie 
van COOP Koetsier is binnengebracht. Daar zal een 
mooie bestemming voor worden gevonden!

De leden hebben er van genoten weer met deze 
enthousiaste groep muzikanten op te kunnen 
treden. Maar, we zouden de groep graag uitbrei-
den. Dus: ben of ken jij iemand die net als wij graag 
een (slagwerk)instrument wil bespelen, kom eens 
vrijblijvend kijken op maandagavond vanaf 19.45 
in de brede school. Heb je nog geen ervaring, maar 
zou je wel graag een (slagwerk)instrument leren 
bespelen? Neem dan contact op met Cindy Zand-
stra -secretaris-: tel. 0522-482040 of mail naar info@
sempresereno.com. Jong, oud, nieuw talent of 
oude bekende: iedereen is welkom!

Verwondering
Ik doe het steeds weer. Ik ben onverbeterlijk. Ik 
herken me niet wanneer ik loop naar het kippen-
hok, graankorrels in de ren en daarbuiten strooi, 
terug ga en tuur naar de twee kippen en wacht op 
de twintig mussen, die van alle kanten komen aan-
vliegen. Elke dag hetzelfde tafereel, ik hoef bij wijze 
van zeggen maar te knipperen met mijn ogen of 
alle mussen vliegen weg naar daken en bomen en 
verdwijnen in het niets. Dan bekruipt mij een leeg 
gevoel. Ik zie zo graag mijn kippen samen met de 
mussen de graankorrels oppikken en doorslikken 
naar een voor mij onbekend lichaam. Een graan-
korrel heeft iets, voedt iets, geeft kracht. Kippen en 
mussen maken er gebruik van. Een korrel van graan 
is een levend organisme. De graankorrel is -naar 
ik meen- gegroeid zonder besef van wetenschap, 
dat hij groeide. Ik als mens zie, dat hij gegroeid is, 
dat hij voor mij belangrijk is en daarom strooi ik 
hem uit op de aarde, stop de korrel in de grond en 
wacht op de voldoening van het zien als hij ‘opge-
vangen’ wordt en dienstbaar gemaakt aan nieuw 
leven. Een graankorrel is daarom geen object, maar 
subject, dat sturing geeft aan vele mogelijkheden. 
Het wonder van de korrel is ons toevertrouwd. Een 
graankorrel leeft!
Is hiermee alles gezegd? Strooi ik daarom dagelijks 
graankorrels uit in verse grond? Leef ik op basis 
van een wonder? Ik ben toch verbonden met die 
aarde? Een oude zegswijze luidt: “stof zijt gij en tot 
stof zult gij wederkeren”. Een graankorrel wordt stof 
en daarmee is het leven van de korrel verdwenen. 
Krijg ik daardoor een leeg gevoel als ik de kippen 
en mussen weg zie vliegen en fladderen voor een 
eventueel komend gevaar? Ineens besef ik: leven 
van het wonder van de graankorrel bestaat niet. Dat 
is slechts een tijdelijk gebeuren. Het is veel meer het 
gebeuren rond het wonder, dat mij leven geeft. Het 
is niet het wonder, dat mensen leven geeft, het is 
de verwondering, dat mensen er mogen zijn. Deze 
verwondering moet een plaats hebben in het leven 
van ons mensen. Mensen moeten ontdekken de 
voorwaarden waaronder we er mogen zijn. En dat 
zijn vele. Naar alle waarschijnlijkheid hebben al die 
voorwaarden uiteindelijk één gemeenschappelijk 
begrip. Een begrip, dat overal gehoord wordt en dat 
luidt: het klimaat. Het klimaat regelt ons. In onze 
bezinning over leven lijkt het dan zeer logisch het 
klimaat het eerste woord te geven.
Sipke

Verhuisbericht!
Vanaf 1 oktober is mijn nieuwe adres:
 
Henny Reinders-Nijstad
Boekweitkamp 26
7961 AZ Ruinerwold.



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



KIOS wint maar verliest 
ook
Zaterdag, 25/9 moest het vlaggenschip van KIOS 
aantreden tegen mede koploper Rigtersbleek uit 
Enschede. Een bekende ploeg voor de Spekbraan-
ders, want vorig seizoen werd ook al tegen de En-
schedeërs gespeeld. Vaak zijn deze wedstrijden erg 
spannend, en dat zal waarschijnlijk vandaag ook 
het geval zijn. Beide ploegen hebben 3 punten uit 2 
wedstrijden, de winnaar blijft ongeslagen en koplo-
per, dus de belangen zijn groot.

KIOS startte de wedstrijd en de volgende opstelling: 
Aanval: Marlissa Noord, Lisanne Koster, Patrick Roe-
levink en Martijn Ziel. Verdediging: Janita Zantinge, 
Moniek Huiskes, Danni Dingstee en Ramon Karsten. 
De Ensing equipe startte fantastisch, de eerste 
aanval, het eerste schot was meteen raak. Na 5 se-
conden vond Lisanne meteen de korf. Maar daarna 
werd het een verdedigende pot. Beide ploegen had-
den elkaar onder controle. Pas na 6 minuten viel het 
2de doelpunten van de wedstrijd, wederom uit de 
handen van Lisanne 2-0. Hierna ging het vreselijk 
mis voor KIOS, Ramon raakte geblesseerd bij een 
aanvallende actie. In eerste instantie leek het op 
een zeer zware knieblessure, maar gelukkig kon 
Ramon zelf weer opstaan en van het veld aflopen. 
Helaas eindigde de wedstrijd hierbij wel voor hem. 
Hij werd vervangen door Rogier Nijdam. Het is nu 
afwachten hoe ernstig de blessure is. Laten we ho-
pen dat we Ramon snel weer zien op het veld. 

Een flinke aderlating voor KIOS, Ramon had het de 
laatste tijd erg in de vingers. Hopelijk kan KIOS dit 
gat opvangen. Door de lange blessure behandeling 
was het ritme wel uit de wedstrijd. Hierdoor volgde 
er een doelpuntloze fase. Beide ploegen konden 
de korf niet vinden. Dit kwam mede doordat beide 
ploegen goed verdedigde. Na bijna 15 minuten 
spelen deden de gasten iets terug 3-3. Hierna zette 

KIOS aan, speelde de juiste personen uit waardoor 
KIOS een gat van 4 punten kon maken. 8-4. KIOS 
verdedigde fantastisch alleen had toch moeite om 
de korf makkelijk te vinden. Uiteindelijk gingen de 
ploegen de kleedkamer in bij een stand van 10-5.

In de kleedkamer sprak een tevreden coach. Adri 
Kok gaf aan dat we de wedstrijd goed onder contro-
le hadden, maar wel scherp moesten blijven in de 
verdediging. Van de 5 tegen doelpunten zaten een 
aantal persoonlijk fouten in die puur door te kort 
aan concentratie waren ontstaan. Het was duidelijk 
wat KIOS moest doen in de tweede helft. Blijven 
mee scoren!

Rigtersbleek begon de tweede helft zoals KIOS de 
eerste helft begon, na 10 seconden lag de bal er 
al in. Niet veel later scoorde KIOS en was het gat 
weer 5 doelpunten. KIOS kwam moeilijk tot scoren 
omdat er te statisch werd gespeeld. Te veel oplos-
sen bij de korf waardoor het tempo omlaag ging, 
afvallende ballen niet gepakt konden worden en 
dus niet herhaaldelijk geschoten kon worden. Hier-
door kwamen de gasten dichter bij 11-8. Gelukkig 
scoorde KIOS nog wel mee 12-9. Daarna kreeg KIOS 
weer grip op de wedstrijd en door doelpunten van 
Rogier en Marlissa was het verschil weer 5 punten. 
Laatstgenoemde speelde een uitstekende wed-
strijd, Marlissa stond de hele wedstrijd zeer goed 
te verdedigen waardoor dit vak van Rigtersbleek 
aardig lam werd gelegd. KIOS bleef het gat steeds 
op 4 a 5 doelpunten houden. 14-9,15-10,16-11. 
Toen stonden er nog 7 minuten op de klok en leek 
de wedstrijd te zijn uitgespeeld. Om Marlissa wat 
energie te besparen werd zijn in de aanval een aan-
tal keren gewisseld door Janneke Lucas-de Lange. 
Ook zij kwam nog op het score formulier door een 
verdiende strafworp erin te gooien 17-12. Op het 
einde van de wedstrijd moest ook Rogier naar de 
kanten vanwege een licht enkel blessure. Voor hem 
kwam Jeroen Jalvingh in het veld. Voor Jeroen was 
het zijn debuut in het eerste van KIOS. Uiteindelijk 
eindigde de wedstrijd bij een stand van 17-14. KIOS 
houdt de 2 punten in Ruinerwold, maar heeft ook 
verloren. Hopelijk vallen alle blessures mee. 

Doelpuntenmakers:  Lisanne, Janita, Martijn en 
Rogier 3 maal, Danni 2 maal, Patrick, Marlissa en 
Janneke 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 





Bekerwedstrijd
VVRuinerwold is op stoom en wint 
bekerpoule
Na een opwarmer tegen Blankenham stond dins-
dagavond het tweede en laatste bekerduel op het 
programma, thuis tegen Oranje Zwart. De gasten uit 
Wanneperveen hadden met liefst 15-0 gewonnen 
van Blankenham, wat Ruinerwold verplichtte om te 
winnen in eigen huis. 

Ruinerwold was er rond 19.30 uur helemaal klaar 
voor, maar helaas was de scheidsrechter in geen 
velden of wegen te bekennen. Toen er eenmaal 
telefonisch contact met de leidsman was, bleek 
laatstgenoemde ook niet in staat om nog naar Rui-
nerwold te komen. Kortom, een probleem. Gelukkig 
bestaan er anno 2021 nog echte liefhebbers van het 
spelletje, waaronder Henk Boland. Hij bleek bereid 
om van Ruinerwold snel naar Meppel te rijden, spul-
len op te halen, en om 20.00 uur te fluiten voor het 
startsignaal. Grote klasse.

Ruinerwold begon gelijk goed aan het duel. Het 
drong Oranje Zwart terug, dat zich beperkte tot de 
lange bal. Het overwicht van Ruinerwold betaalde 
zich na een dik half uur uit, toen Loof de 1-0 tegen 
de touwen kopte. Ruinerwold bleef goed spelen 
en kon na 45 minuten met een goed gevoel aan de 
thee. Chiel Kooiker en Jacco Huisman vielen uit 
met spierblessures, maar daar tegenover stond een 
gretige Paul Smit die langs de kant zijn winnende 
goal voor aanstaande zondag al aan het bekoksto-
ven was.

In de tweede helft een soortgelijk spelbeeld. Ruiner-
wold speelde met veel energie, waar Oranje Zwart 
moeite mee had. Kansen dienden zich genoeg aan, 
maar doelman Petter van Oranje Zwart hield zijn 
ploeg in de wedstrijd. Oranje Zwart dook een paar 
keer gevaarlijk op voor het doel van Fijnheer, maar 
de 2-0 was een logischer vervolg geweest dan de 
gelijkmaker. 

Uiteindelijk werd er niet meer gescoord en mocht 
Ruinerwold zich na 90 minuten spelen de terechte 
poulewinnaar noemen. 

VVR en Wacker delen de 
punten in Woldenderby
Na twee moeizame corona-seizoenen was het inmid-
dels hoog tijd voor weer een échte pot voetbal. Een 
mooiere competitiestart dan Ruinerwold - Wacker 
was dan ook niet mogelijk. Ruinerwold had flink 
uitgepakt met muziek van Willem Spans, foodtrucks, 
een pupillen line-up en een topteam vrijwilligers. 
Doordat ook het zonnetje scheen, het veld er prima 
bij lag en de supporters in grote getalen langs de 
kant stonden, kon de dag eigenlijk al niet meer stuk. 
 
Maar nu nog winnen. Zelden kent deze Woldender-
by een ruim zegevierende ploeg en ook zondag ver-
kochten beide ploegen de huid duur. Wacker begon 
het duel beter en kwam na een ruim kwartier spelen 
terecht op voorsprong. Koen Dekker schoot vanaf 
randje zestien bekeken raak: 0-1. Dit was direct de 
enige fase in de wedstrijd dat Wacker sterker was, 
maar het verzuimde enkele goede mogelijkheden 
om te zetten in een grotere voorsprong. 

 Ruinerwold begon in de wedstrijd te groeien en 
werd de betere ploeg. Een goede actie van Loof leid-
de bijna tot de gelijkmaker, maar doelman Dekker 
redde fraai. Wacker mocht hierdoor met een voor-
sprong aan de thee. Na de rust kreeg Wacker direct 
een goede mogelijkheid, welke het niet verzilverde, 
wat ook gelijk het laatste echte wapenfeit van Wac-
ker bleek. Het was vooral Ruinerwold dat de tweede 
helft het spelbeeld bepaalde.  

De thuisploeg drong Wacker terug en de gelijkma-
ker hing in de lucht. Uitgerekend via een penalty, 
gegeven door de subliem fluitende Draaijer en 
versierd door Bert de Boer, kon Ruinerwold terug-
komen in de wedstrijd. Loof schoot de bal echter 
naast en Wacker dacht opgelucht adem te halen. 
Ware het niet dat amper een minuut later de bal 
alsnog achter Dekker lag. Loof maakte zijn misser 
goed door een voorzet van Brand bij de eerste paal 
in te schieten: 1-1. 
 
Ruinerwold ging op jacht naar de winnende treffer 
en bracht pinchhitter Paul Smid binnen de lijnen. 
Het begon aardig te piepen en kraken achterin bij 
Wacker. Dat de uitstekend keepende doelman Daan 
Dekker er ook nog geblesseerd af moest - hopelijk 
valt het mee - was ook nog eens een tegenvaller 



Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu afdeling 
Ruinerwold
Op dinsdag avond 21 september was het eindelijk 
weer mogelijk, een afdelingsbijeenkomst met el-
kaar in de zaal van Uitgaanscentrum De Klok!
De zaal volgens de RIVM-regels ingericht, corona-
check bij de ingang. Al snel klonk een gezellig geroe-
zemoes in de zaal, 57 dames bij elkaar!

Tegen 20.00 uur opent voorzitter Alida Rooze de 
avond. Iedereen wordt van harte welkom geheten, 
in het bijzonder een gast-lid.
Vervolgens herdenken we samen middels een mo-
ment stilte de 4 leden die in de afgelopen periode 
zijn overleden.
Dan is het huishoudelijk gedeelte aan de beurt; 
ingekomen stukken en overige mededelingen.

Waaronder:
Het 90-jarig jubileum van de Vrouwen van Nu. Dit 
wordt feestelijk gevierd op 12 oktober in theater 
Orpheus in Apeldoorn. Prinses Beatrix, bescherm-
vrouwe van de Vrouwen van Nu zal deze dag ook 
aanwezig zijn. Het bestuur en een aantal leden van 
onze afdeling zullen deze dag bezoeken.
Het zangkoor van onze afdeling (samen met afde-
ling Oosteinde) is dringend op zoek naar nieuwe 
leden. Op maandagmiddag om half 2 wordt er 
geoefend in Uitgaanscentrum  De Klok. 

Ook het kaarten gaat weer beginnen, 4 oktober is 
de eerste keer weer, om 19.30 uur staan de tafels en 
stoelen klaar bij Uitgaanscentrum De Klok.
Belangstelling? Voor slechts € 55,50 per jaar bent 
u lid van de Vrouwen van Nu en kunt u aan boven-
staande activiteiten meedoen. En ontvangt u 4x per 
jaar een leuk magazine. Eerst nog even kijken? Dat 
kan ook, de eerstvolgende bijeenkomst is op maan-
dag 25 oktober om 19.45 uur. 

Dan is het tijd voor een rondje Bingo. De eerste 
ronde doen we dat middels een verhalen bingo! Het 
bestuur heeft voor leuke prijsjes gezorgd, streekge-
bonden producten. 

Bij het tweede kopje koffie een lekkere bonbon om 
te vieren dat we eindelijk weer samen kunnen en 
mogen komen.

Na de pauze nemen we op gepaste wijze afscheid 
van 2 bestuursleden, Marry Tabak zat maar liefst 9 
jaar in het bestuur waarvan een heel aantal jaren 
als penningmeester en Geesje Timmerman verzorg-
de 6 jaar lang onder andere de ledenadministratie. 
We nemen Marry en Geesje mee op een reisje in een 
rode “MG sportwagen”.  

Verder wordt de inzet beloont met een leuk cadeau 
voor beiden en een mooi boeket bloemen. Marry en 
Geesje bedanken het nieuwe bestuur en de leden 
voor het in hun gestelde vertrouwen en doen dat 
middels een leuk gedicht. En ze bieden ons alle-
maal een lekker hapje aan bij de borrel.
Terwijl we genieten van de borrel en het hapje 
spelen we nog een laatste ronde bingo. De hoofd-
prijs, een heerlijk zuivelpakket, is aangeboden door 
Woldzuivel.

Tegen 22.00 uur bedankt de voorzitter iedereen 
voor de bijdrage aan een gezellige avond en wenst 
ons wel thuis!

Heeft u vragen? Of wilt u eens komen kijken?   
Neem gerust contact op met onze secretaris, 
Willie Wiltinge. 
Email: vrouwenvannuruinerwold@outlook.com 
telefoon: 0522-482209

voor de blauw-witten. Capituleren deden de man-
nen uit De Wijk uiteindelijk niet en na 90 minuten 
moesten beide ploegen lichtelijk teleurgesteld een 
punt in ontvangst nemen.
 
Grimmig werd de derby nooit, daarvoor lijken beide 
bevolkingsgroepen te veel op elkaar, wat de derde 
helft automatisch een groot succes maakte. Zelfs 
taxibusjes uit Wanneperveen en IJhorst wisten hun 
weg te vinden naar het sportpark, wat zorgde voor 
een ongekende drukte. 
 
Ruinerwold speelt zondag thuis, om 14 uur tegen 
Smilde94. Tot dan



Ambitie ‘in 2030 100% 
groen gas in De Wolden’ 
stukje dichterbij

Gemeentehuis Zuidwolde van het gas af
De laatste jaren is er hard gewerkt om het gemeen-
tehuis in Zuidwolde te verduurzamen. De laatste 
stap is gezet op maandag 6 september met het ver-
wijderen van de gasmeter van het gemeentehuis. 
In 2018 zijn er al 152 zonnepanelen gelegd op de 
daken van het gemeentehuis, met een verwachte 
jaarlijkse opbreng van ca. 40.000 kWh. Begin 2020 is 
er een Power Quality systeem geplaatst, dit sy-
steem zorgt ervoor dat er geen blindstroom meer is 
en piekspanningen worden opgevangen. In dit jaar 
is ook alle verlichting vervangen door LED-verlich-
ting, waardoor het energieverbruik hiervan meer 
dan gehalveerd wordt. Vlak voor de zomer van 2021 
is het nieuwe energiezuinige verwarmingssysteem 
opgeleverd. Hiermee wordt ongeveer 25% bespaard 
voor het op temperatuur houden van het gebouw.
Ook is vlak voor de zomer dit jaar de cv-ketel ver-
wijderd en in september wordt, als laatste stap, de 
gasmeter verwijderd uit het gebouw. Het gemeente-
huis is nu een all-electric gebouw geworden. 

Duurzaam De Wolden
Al jarenlang is het thema duurzaamheid een be-
langrijk thema in onze gemeente. Als gemeente 
zijn we bezig met de Transitievisie Warmte, waarin 
de weg naar een aardgasvrij De Wolden geschetst 
wordt. Om een aardgasvrij De Wolden te bewerk-
stelligen, moeten we energiebesparende maatre-
gelen treffen en het aardgasverbruik terugdringen, 
onder andere door te isoleren en de overstap te ma-
ken naar een alternatieve duurzame warmtebron.
Wethouder Gerrie Hempen: “Als gemeente hebben 
we de ambitie 100% Groen Gas in 2030. Deze am-
bitie kunnen we alleen waarmaken als er ook een 
flinke besparing van het gasverbruik komt. Daarom 
is het belangrijk dat gebouwen die van het gas af 
kunnen, er ook vanaf gaan. Zo kunnen we groen gas 
inzetten daar waar het echt nodig is en efficiënt met 
de beschikbare energiebronnen omgaan. We moes-
ten nu voor het gemeentehuis een keuze maken of 
we de gasinstallatie wilde vervangen of alvast een 
duurzame keuze zouden maken. Mooie bijkom-

stigheid is dat we nu één van de meest duurzame 
gemeentehuizen van Nederland zijn.”
Onze leidende, centrale ambitie is dat we onze De 
Woldense samenleving op allerlei gebieden verder 
willen ontwikkelen naar een toekomstbestendige 
en duurzame gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf, 
daar moeten we aan werken: doen!
Eddy Veenstra, directeur RENDO, is blij dat gebou-
wen als het gemeentehuis in Zuidwolde van het 
aardgas af gaat: “RENDO distribueert in haar werk-
gebied in Drenthe en Overijssel ruim 260 miljoen 
m3 gas per jaar. Onderzoek leert dat we in 2030 200 
miljoen m3 gas kunnen verduurzamen (groen gas of 
groene waterstof). Prima dus dat de komende jaren 
gebouwen van het aardgas afgaan en er voor alter-
natieve duurzame energiebronnen wordt gekozen’’.

Zelf verduurzamen
Wilt u, als inwoner, ook aan de slag met uw eigen 
woning? Er zijn verschillende financiële regelingen 
en subsidies beschikbaar. Kijk ook op dewolden.
nl/subsidies-en-leningen en op drentsenergieloket.
nl. Daarnaast zijn er ook energiecoaches actief in 
De Wolden die ondersteuning bieden bij de eerste 
stappen richting verduurzaming en het omlaag 
brengen van het energieverbruik. Meer informatie 
op dewolden.nl
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Coop S.Koetsier&Medewerkers  

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

Onze aanbiedingen zijn 

geldig t/m zaterdag 9 oktober 2021 
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Antiek- en curiosaveiling 
bij De Karstenhoeve
Zaterdag 16 oktober is er een antiek- en curiosavei-
ling op de deel bij De Karstenhoeve. Er zijn weer 
veel mooie items ingebracht voor de veiling. Be-
nieuwd wat er allemaal met een “hamerslag ”van 
eigenaar wisselt? Kom dan eens een kijkje nemen 
in de schuur van de boerderij. Alle te veilen voor-
werpen staan daar uitgestald. Een mooi servies, 
bijzondere lamp, een schilderij of een kastje. Grote 
kans dat je nét dat ene voorwerp ertussen ziet staan 
waar je naar op zoek bent. Doe een bod tijdens de 
veiling en wie weet ben je na de beslissende hamer-
slag van de veilingmeester de trotse bezitter van 
een van deze items.

Bezichtiging van de goederen:
Vrijdag 15 oktober van 15.00 uur tot 20.00 uur en 
zaterdag 16 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur.
De veiling begint om 13.00 uur.

We volgen de voorschriften van het RIVM.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 
0522-481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21, 
Ruinerwold.


