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Volgend nummer 
verschijnt 

28 oktober 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 23 oktober 12.00 uur

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

Gratis digitaal spreekuur in bibliotheek 
Ruinerwold
Heb je problemen met je laptop? Of heb je een 
vraag over je tablet of smartphone? Kom dan naar 
het digitaal spreekuur in Bibliotheek Ruinerwold. 
Om de dinsdag kun je hier terecht voor al je vragen 
op het gebied van digitale media.

Het digitale spreekuur is op dinsdag 27 oktober, 
van 14:00 – 16:00 uur. Er is elke even week op de 
dinsdag een digitaal spreekuur. De hulp is gratis, 
maar we werken op afspraak. Ben je geen lid van de 
bibliotheek? Geen probleem, ook dan kun je van het 
gratis spreekuur gebruik maken.    

Tijdens het spreekuur is er ook de mogelijkheid om 
hulp te krijgen bij het gebruik van de digitale biblio-
theek. Vragen over het lenen van e-books, Pressrea-
der of het aanvragen van materialen worden dan 
beantwoordt.

Wil je gebruik maken van het spreekuur, geef je dan 
op via de website van de bibliotheek  
www.bibliotheekruinerwold.nl. Je kunt ook bellen 
088-12388445 of langs komen in de bibliotheek voor 
opgave. 

ving komen. Werken samen met de bewoners in een 
wijk, buurt of straat aan ideeën om de leefbaarheid 
te vergroten.
Contactgegevens:
Wijkbeheerder Noord is Rob Feijen: r.feijen@dewol-
denhoogeveen.nl

Wijkbeheerder Zuid is Natascha Koestal: n.koestal@
dewoldenhoogeveen.nl

buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86

De wijkbeheerders van 
Buurtteam de Wolden
Zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die te 
maken hebben met de leefbaarheid in de gehele 
openbare ruimte. Dit kunnen fysieke verstoringen, 
meldingen en wensen zijn die vanuit de samenle-



ACTIVITEITEN AGENDA

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

 ➜ 21 oktober VCR HS1 – Avendo HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 24 oktober VCR DS1 – Rouveel DS2, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜ 2 november Alg.Ledenverg.Memento Mori, 
19.30 uur aula Memento Mori  
(Dijkhuizen 34a)

 ➜ 3 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 4 november VCR HS1 – VCM HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 9 november VCR Ds1 – VCZ Ds, 19.30 uur Sporthal
 ➜ 12 november Café Quiz, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 18 november VCR HS1 – SCS HS2, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 21 november VCR DS1 – Tjoba DS3, 20.00 uur 

Sporthal
 ➜ 24 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 10 december Café Quiz, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 15 december Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen 
 ➜ 5 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 7 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Nieuwjaarsvisite, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 13 januari VCR HS 1 – NVC HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 14 januari Café Quiz, 20.00 uur  café de Kastelein
 ➜ 25 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Jaarvergadering, 19.4t5 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 26 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 27 januari VCR HS1 – Haulerwijk HS2, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 30 januari VCR DS1 – SET UP DS2, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜ 10 februari VCR HS1 – Udiros HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 11 februari Café Quiz, 20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 13 februari VCR DS1 – Vonk/Coevorden, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜ 16 februari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen

Het regent
Het regent appels en peren
de zware takken hangen
op ‘t mos liggen rode wangen
we plukken, rapen en dineren

Het regent blaadjes en peren
waar ‘t virus kan blijven hangen
loop ik met bedekte wangen
appeltaartjes te serveren

Het regent, we blijven repeteren
afstand houden, ons aanpassen
en telkens weer je handen wassen
om het tij te keren

© Gerdina
www.gerdina.nl

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

 ➜  9 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 10 maart VCR HS1 – AFC HS2, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 11 maart Café Quiz, 20.00 uur, café de Kastelein
 ➜ 13 maart VCR DS1 – Volco DS4, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜ 24 maart VCR HS1 – UnicusMakelaardij, HS2, 

20.45 uur Sporthal
 ➜ 27 maart VCR DS1 – Wesseling DOK DS4, 

19.00 uur Sporthal
 ➜ 30 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 03 april VCR DS1 – Flash Nieuwleusen DS4, 

19.00 uur Sporthal
 ➜ 7 april VCR HS1 – Wordt Kwiek HS1, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 10 april  VCR DS1 – De Bevers DS4, 19.00 uur 

Sporthal
 ➜ 13 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 20 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen



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

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 18 oktober 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 
15.30 uur ds.C. Harryvan
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds L. Karelse
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. Kooistra

Kerkdiensten 25 oktober 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.F. Schuitemaker
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 
15.30 uur ds. R. van Ommen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
 
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

Wie de kerkdienst op Blijdenstein wil mee luiste-
ren of kijken dit kan via:

Luisteren, dit kan op https://hergemruinerwold.
kerkdienstluisteren.nl
 
Kijken, dit kan via de website van de kerk (https://
hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantse-
kerk.net) waar het te vinden is onder de knop “ 
kerkdienst live meeluisteren.



Begroting 2021: 
Ondanks financieel 
zorgelijke tijd, ruimte 
voor investeringen
Het college van burgemeester en wethouders van 
De Wolden heeft de programmabegroting 2021-
2024 gepresenteerd. Er zijn zorgen in De Wolden, 
zoals bij veel gemeenten het geval is. Toch blijft 
er zicht op een sluitende meerjarige begroting. 
‘We zijn er trots op dat er in de toekomst ook 
nog ruimte is voor investeringen, waaronder 
het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ in Zuidwolde, 
maar ook andere projecten, aldus het college. 
Daarnaast wil het college in 2021 samen met 
de gemeenteraad een aantal zaken oppakken, 
waaronder het handhaven van ‘Initiatiefrijk De 
Wolden’, een veilige woonomgeving, ontwikkeling 
van duurzaamheid, investeringen in de wegen, 
riolering, speelvoorzieningen en begraafplaatsen.

Corona
De coronacrisis heeft grote gevolgen. De crisis en 
het ontstaan van de anderhalvemetersamenleving 
raken bijna elk beleidsterrein waarop de gemeente 
actief is. ‘Door de coronacrisis zijn onze uitgaven 
opgelopen en worden er inkomsten gemist. Voor 
een gedetailleerd beeld is nog teveel onzeker’, 
schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de 
begroting. Het college verwacht dat de financiële 
effecten van de crisis in 2021 voortduren. De extra 
uitgaven voor de (bijzondere) bijstand wordt de 
grootste kostenpost, denkt het college.
Er is sprake van een sterke economische krimp. Uit 
onderzoek blijkt dat belangrijke sectoren hard zul-
len worden geraakt. Om meer inzicht te krijgen in 
de gevolgen voor de regio en de sectoren wordt een 
vervolgonderzoek uitgevoerd.

Goede vermogenspositie
De vermogenspositie van De Wolden is nog steeds 
goed. Wel slinkt de algemene reserve doordat 
tekorten over de jaren 2019, 2020 en 2021 voor een 
deel worden gedekt uit de algemene reserve.
In eerste instantie zijn de inkomsten en uitgaven in 
2021 niet in evenwicht. Er is over meerdere jaren 
een negatief saldo. Maar door het nemen van maat-
regelen op allerlei gebieden, waaronder het sociaal 
domein, kan toch een sluitende meerjarenbegro-
ting worden overlegd. Daarbij wil het college wel 

terughoudend zijn met lastenverzwaring en – waar 
mogelijk – de lasten voor de inwoners verlichten.

Woonlasten
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt trend-
matig met 1,5 procent verhoogd. Ook wordt ge-
rekend op 1 procent meeropbrengst door ver- en 
nieuwbouw van huizen en andere panden. Leges en 
begraafrechten stijgen met 1,7 procent op basis van 
het ‘consumentenprijsindexcijfer voor alle huishou-
dens’.
De rioolheffing stijgt met 1,50 euro. Er is al eerder in 
de raad afgesproken dat de heffing tot 2036 jaarlijks 
met dit bedrag omhoog zal gaan om kostendek-
kend te blijven. In totaal zouden de woonlasten 
per huishouden in 2021 dalen met 3,1 procent 
(ongeveer 23 euro per jaar). Bezuinigingen in deze 
crisisperiode is geen sinecure en het college wil hier 
voorzichtig mee zijn om zo ook de (lokale) econo-
mie te blijven stimuleren maar het college ziet zich 
genoodzaakt de raad voor te stellen om de OZB 
éénmalig extra te verhogen met ongeveer 5,5 pro-
cent. Doordat aan de andere kant een verlaging van 
de afvalstoffenheffing mogelijk wordt per 1 januari 
2021, zijn de gevolgen voor de totale woonlasten 
beperkt. Ook met de extra verhoging van de OZB 
vallen de woonlasten lager uit dan in 2020.

Sociaal domein
De basis is dat inkomsten en uitgaven in het sociaal 
domein gelijk moeten lopen. Het is inmiddels dui-
delijk dat de WMO en dan vooral de kosten voor de 
jeugdzorg een zwaar beroep op de gemeentefinan-
ciën doen. Om de kosten in de pas te laten lopen is 
er een herijkingsproces Sociaal Domein gestart. In 
de begrotingscijfers 2021 is rekening gehouden met 
de vast te stellen ombuigingsmaatregelen in het 
sociaal domein. De finale besluitvorming van het 
procesvoorstel zal plaatsvinden in maart 2021.

Investeringen
Het college heeft voor 15,6 miljoen euro aan in-
vesteringen in de planning staan. Leeuwendeel is 
voor het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ in Zuidwolde 
(14 miljoen). Enkele andere investeringen in 2021 
zijn de herinrichting van de begraafplaats Ruinen, 
diverse rioleringsprojecten, de reconstructie van 
de kruising Steenberger Esweg Zuidwolde en de 
vervanging van speelvoorzieningen.

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 5 no-
vember. De raadsvergadering begint om 13.00 uur. 
Besluitvorming vindt later plaats op 12 november. 
De aanbiedingsbrief en de begroting 2021 zijn in te 
zien op dewolden.nl.



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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 



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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

5. Verslag kascommissie.

6. Jaarverslag penningmeester. 

7. Vaststellen vergoedingen per 01-01-2021. 

8. Vaststellen contributie per 01-01-2021.  

9. Bestuursverkiezing. ( niemand is aftredend )
 Om het bestuur weer compleet te maken is dhr. 

T. Niemer bereid gevonden om toe te treden tot 
het bestuur. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting.

Voor meer informatie over onze vereniging: 
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.
nl. Of bij een van de bestuursleden.
Om de vergadering bij te wonen moet men zich 
voor 1 november aanmelden bij de secretaris  
0522-481913 of memento@lutenbr.nl
Dit i.v.m. de te nemen corona maatregelen.
Als u vragen wilt stellen dan kan dat ook voor  
1 november via: memento@lutenbr.nl

Vrijwilligers gevraagd 
voor 24 oktober!
In samenwerking tussen Landschapsbeheer Dren-
the en Buurt-en Belangenvereniging Oosteinde is 
er een plan opgesteld om de biodiversiteit in en 
rondom het dorp te verhogen en daarmee de over-
last van de eikenprocessierups te verminderen. 
Op zaterdag 24 oktober wordt hiermee een start ge-
maakt door het ophangen van 40 vogelnestkasten 
en 5 vleermuiskasten in en rondom Oosteinde. 
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 9 uur is er ontvangt bij het dorpshuis ‘de Kolo-
nie’ met een kop koffie/thee. 
Daarna zal er, na instructie over het ophangen en de 
maatregelen in verband met Covid-19, in drie groe-
pen uiteen worden gegaan om op de aangewezen 
locaties op de Hesselterweg, de Wolddijk en langs 
het zand-/fietspad aan Dijkmanspad de nestkasten 
op te gaan hangen.
Wil je komen helpen, meldt je dan vooraf aan via 
info@bvoosteinde.nl.

Wil je meer informatie over het hele programma, 
stuur dan een bericht aan info@bvoosteinde.nl 
o.v.v. biodiversiteitsplan & aanpak eikenprocessie-
rups.

Alvast dank! 

Vincent de Gooijer
Voorzitter Buurtvereniging Oosteinde

AGENDA
Algemene Ledenvergadering  
Uitvaartvereniging Memento Mori

Datum : Maandag  02 november 2020
Plaats : Aula Memento Mori ( Dijkhuizen 34 a )
Aanvang : 19.30 uur

1. Opening.

2. Vaststellen definitieve agenda + mededelingen. 

3. Verslag vorige algemene ledenvergadering. 

4. Jaarverslag secretaris.



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

06-83212071

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

BEZORGSERVICE

16,47

1,48

16,29

1,30
2,19

3,80
3,46

Warsteiner pils
krat 24 fl esjes à 300 ml of 
3 multipacks à 6 blikken à 330 ml

Bloemkool
per stuk

Scharrelkipfi let
100 gram

Gevulde croissants
combineren mogelijk

9.99

0.99 0.99
Aanbiedingen geldig van maandag 12 t/m zondag 18 oktober 2020.

Kies zelf datum en
bezorgmoment.

Persoonlijk bezorgd
tot aan de voordeur.

Wij bezorgen overal
in de regio!

.nl

Bestel gemakkelijk
via app of website.

Altijd vers en snel via Coop.nl

2.-
4 STUKS



KIOS selectie behoudt de 
punten in Ruinerwold!
Afgelopen zaterdag 3 oktober ’20 moest het 
vlaggenschip van KIOS-aantreden tegen 
Amicitia uit Vriezenveen. Een belangrijk 
maar ook beladen wedstrijd. Vanwege de 
corona maatregelen mocht er geen publiek 
aanwezig zijn en dit is dan ook erg jammer 
maar begrijpelijk. Laten we hopen dat door 
deze maatregelen er binnenkort weer publiek 
langs de lang mag staan, want dit heeft de 
selectie van KIOS erg gemist. Gelukkig is er 
last minute een livestream op touwen gezet 
door medewerking van Multie Buldtie, is 
er een steiger opgezet voor de cameraman 
Casper Jalvingh door Verbouwbedrijf 
Westenbrink en was het commentaar deze 
middag in handen van Klaas Jan Slomp. Allen 
genoemde bedankt hiervoor!

Voorafgaand aan de wedstrijd van KIOS 1 
speelde ook op deze zaterdag KIOS 2 tegen 
Heerenveen 2. KIOS 2 strijd tegen degradatie en 
heeft allen punten hard nodig. Wellicht lukt het 
vandaag tegen deze Friese tegenstander. KIOS 
2 had het in de beginfase erg lastig en keek al 
snel tegen een 4 punten achterstand. Maar de 
jonge ploeg van Steven Koelma liet zich niet gek 
maken en dichte het gat en nam zo waar een 
voorsprong, maar beide ploegen gingen uitein-
delijk rusten bij een stand van 10-10.  Nog alle 
kans voor KIOS 2 om de punten in Ruinerwold 
te houden. KIOS 2 begon de 2de helft uitste-
kend. Stond steeds aan de goede kant van het 
scoreverloop en kon zo uiteindelijk de wedstrijd 
naar zich toe trekken. Eindstand 21-19. 2 hele 
belangrijke punten voor KIOS 2 voor lijfsbe-
houd.  

Dan naar het eerste team van KIOS. Zoals eer-
der vernoemd moest KIOS-aantreden tegen 
Amicitia uit Vriezenveen. Amicitia is een goede 
ploeg en heeft 2 punten meer als KIOS. Als de 
Ensing equipe boven in mee wil blijven doen 
zal het vandaag moeten winnen. Ditzelfde geldt 
voor Amicitia die het gat met koploper AKC niet 
te groot wil laten worden. 

KIOS startte de wedstrijd in de volgende be-
kende opstelling: Aanval: Janneke Lucas, Li-
sanne Koster, Ramon Karsten en Martijn Ziel. 
Verdediging: Janita Zantinge, Marlissa Noord, 
Rogier Nijdam en Danni Dingste. KIOS begon 
de wedstrijd uitstekend, stond super goed te 
verdedigen en wist ook makkelijk de korf te 
vinden. Door doelpunten uit allemaal verschil-
lende handen stond het binnen 8 minuten   5-0 
voor. Na bijna 10 minuten deed Amicitia dat wat 
ongelukkig was in de afronding iets terug 5-1. 
Maar Amicitia was niet bij machte op het gat te 
dichten. Dit kwam ook mede door het goede 
voor verdedigen van KIOS. De Spekbraanders 
konden uiteindelijk een gat van 6 doelpunten 
maken 9-3. Met nog 10 minuten op de klok was 
het spel aardig gewaagd aan elkaar en vielen 
erover en weer nog doelpunten. De ploegen 
gingen rusten bij een stand van 11-5. 

Een uitstekende eerste helft van KIOS. Als de 
ploeg van Adri Kok dit blijft vast houden blijven 
de 2 punten in Ruinerwold. 

In de tweede helft moest Amicitia iets doen 
om de overwinning nog te kunnen pakken. 
Daarom besloten zij om de eerste ballen meer 
achter te verdedigen om zo het spel van KIOS 
te vertragen. In het begin van de tweede helft 
was dit nog niet zo succes vol en beleef het gat 
gelijk. Maar naar zo’n 10 minuten spelen werd 
het gat kleiner gemaakt naar 4 punten 13-9. 
KIOS begon langzamer te spelen en creëerde 
minder kansen, hierdoor werden er ook bijna 
geen doelpunten meer gemaakt. Dit resulteerde 
in een stand van 13-11. Amicitia begon er weer 
in te geloven. Maar KIOS rechte op tijd de rug 
en bracht het verschil weer naar 4 punten door 
doelpunten van Ramon en Janneke 15-11. 
Uiteindelijk kon KIOS het gat snel weer uitbrei-

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 



den naar 6 punten ditmaal door doelpunten 
van Martijn en de net ingevallen Moniek Huis-
kes, 18-12. Die hiermee haar eerste doelpunt 
maakt in het vlaggenschip van KIOS. Met nog 5 
minuten op de klok was de wedstrijd gespeeld 
en hadden de gasten uit Vriezenveen de spreek-
woordelijke handdoek in het veld gegooid. De 
wedstrijd werd afgefloten bij een eindstand van 
19-14. 

Een goede en belangrijke overwinning van KIOS 
1 en 2. De Ensing formatie mag zeer tevreden 
zijn over de resultaten van dit weekend en moet 
dit mee nemen naar volgende week. Volgende 
week zaterdag speelt KIOS 1 om half 5 tegen 
hekkensluiter Apeldoorn en KIOS 2 op zondag 
om 2 uur tegen het altijd lastige SCO 3. We gaan 
er alles aan doen om ook volgend weekend 
weer een livestream op de benen te zetten dus 
zet de bovenstaande data al vast in de agenda.

Doelpuntenmakers: Ramon 4 maal, Martijn 
en Rogier 3 maal, Marlissa, Danni en Moniek 2 
maal, Lisanne, Janita en Janneke 1 maal. 

Stand:

 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 

Ruinerwold 
komt op 
stoom in 
Dalerveen
Na het prima gelijke spel thuis tegen 
Schoonbeek was Ruinerwold zondag 
vastberaden om door te pakken: winnen van 
DSC ‘65. 

Om 12.15 uur vertrok een afgeladen bus, met 
mondkapjes, naar Dalerveen. De verdeling in de 
bus was perfect in balans: 50 procent selectie, 
50 procent harde kern. Dit was niet het enige 
goede teken, want de voorafgaande vrijdag was 
helemaal een goed voorbeeld van teambuil-
ding. Op een speciaal georganiseerde teama-
vond ging de selectie het hele dorp door en bij 
iedere kroeg werd een spelvorm voltooid. Zo 
moesten er rebussen worden opgelost en wer-
den oude foto’s met clubhelden tevoorschijn 
getoverd. Het viel niet altijd mee, hoewel er 
gelukkig enkele zekerheidjes bij waren. Zo liet 
Loof optekenen: ‘Ik herken er geen één, maar 
nummer 5 is 100% zeker Jeroen Wind.’ Dat het 
hier ging om Jan Feije Zwiers (zie foto) zijn we 
gelukkig inmiddels alweer vergeten. 

De sfeer zat er dus goed in en om 14.00 uur 
werd er afgetrapt in Dalevereen dat, ondanks 
de slechts 367 geregistreerde inwoners, be-
schikt over een schitterend sportpark. 



De start van de wedstrijd was voor Ruinerwold 
niet prima, maar simpelweg perfect. Brian 
Heins kreeg de beschikking over een vrije trap 
vanaf 20 meter en schoot deze kiezelhard via 
de binnenkant van de paal in de kruising: 0-1. 
Ruinerwold hoopte direct door te pakken, maar 
dit viel toch tegen. DSC ‘65 herpakte zich en 
maakte na een klein kwartier spelen dan ook 
gelijk. De Zoete kopte een voorzet schitterend 
diagonaal binnen: 1-1. Na de 1-1 nam DSC ‘65 
het initiatief over. Echt gevaarlijk werd de thuis-
ploeg alleen niet, waardoor Ruinerwold prima 
standhield. Sterker nog, enkele minuten voor 
rust kwam Ruinerwold op een 1-2 voorsprong. 
Nijmeijer schoot de bal vanaf puntje zestien 
via een tegenstander onhoudbaar binnen en 
zo mocht Ruinerwold met een lekker gevoel de 
rust in. 

Kane en Jos zagen dat het goed was en tankten 
even bij in café De Boerhoorn. In de tweede 
helft moest Ruinerwold direct aan de bak, 
want DSC ‘65 bepaalde het spel. Hoewel het 
veldspel van de thuisploeg best aardig was, 
werd het niet heel gevaarlijk. Ruinerwold was 
daarentegen wel gevaarlijk in de omschakeling, 
maar onder andere Tim Hogenhorst wist een 
grote kans niet om te zetten in een doelpunt. 
Dit kostte laatstgenoemde tevens zijn enkel, 
waardoor Kees van Dijk voor hem in de ploeg 
kwam. Niet veel later kwam Knipmeijer voor De 
Boer in de ploeg, wat Ruinerwold extra snelheid 
in de voorhoede gaf. Ruinerwold voelde dat de 
overwinning erin zat en de harde kern van Rui-
nerwold liet nadrukkelijk van zich horen, wat 
duidelijk voor extra spirit in de ploeg zorgde. 

Waar DSC ‘65 nog fel geloofde in een gelijkspel, 
besliste Ruinerwold de wedstrijd in de 80e 
minuut. Doelman Schiphorst Haalweide, die 
al niet bepaald zijn beste dag had, schoot de 
bal zomaar voor de voeten van Knipmeijer, die 
beheerst afrondde: 1-3. DSC ‘65 begon hierna 
meer risico te nemen en Ruinerwold kreeg tal 
van mogelijkheden om de score uit te breiden. 
Dit gebeurde dan ook niet veel later, toen na 
een mooie voorzet van Loof bij de tweede paal 
Nijmeijer de 1-4 binnenschoot. Ruinerwold ver-
zuimde daarna de score verder uit te breiden, 
maar daar maalde niemand meer om.  

Na de wedstrijd ging de hele selectie naar de 
overkant van de straat om in De Boerhoorn nog 
even een uurtje gezellig na te zitten. De harde 
kern zorgde voor de juiste muziek, waardoor er 
ook in de derde helft goed werd gepresteerd. 
DSC ‘65 heeft het overigens uitstekend voor el-
kaar dat het in zo’n gezellige kroeg kan nazitten. 
Daar kunnen menig andere 4e en 3e klassers 
jaloers op zijn. 

Om 17.00 uur werd de bus aangetrapt en werd 
er nog gezellig nagepraat in ‘t Wold. Ook werd 
daar alvast vooruitgeblikt, want aanstaande 
dinsdag speelt Ruinerwold thuis tegen IJhorst 
een oefenwedstrijd, om 19.45 uur. Tot dan!

VVR wint oefen-
wedstrijd van IJhorst
Onder toeziend oog van spelers, staf en pers 
werd er op het eigen kunstgrasveld om 19.45 uur 
afgetrapt. De basis bestond uit de volgende 11 
mannen: Fijnheer; Van dijk, De Boer, L. Gol en Van 
Eldik; Jansen, S. Hogenhorst en Nijmeijer; Buld, 
Knipmeijer en Loof. Ruinerwold had het goede 
gevoel van zondag, wat ook voor IJhorst gold. De 
gasten haalden namelijk de volle buit in de eerste 
2 competitiewedstrijden. 

Ruinerwold ging fel van start. Na 5 minuten opende 
Sem Hogenhorst van afstand de score, maar zijn 
doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Hal-
verwege het eerste bedrijf kreeg Loof 2 goede kan-
sen, maar deze werden niet omgezet in een doel-
punt. IJhorst werd op zijn beurt niet heel gevaarlijk 
en het leek erop dat er met een brilstand werd 
gerust. Ware het niet dat oud-Ruinerwold doelman 
Koen van der Heul het rood-witte bloed schijnbaar 
nog rijkelijk door de aderen voelt stromen. Een 
ongevaarlijk schot van Loof glipte pijnlijk door zijn 
handen: 1-0.

Ruinerwold wisselde gedurende de wedstrijd door. 
De tweede helft startte Ruinerwold in de volgende 
opstelling: Fijnheer; I. Gol, L. Gol, Louwes en Brand; 
S. Hogenhorst, De Boer en Remmelts; Ter Oever, 
Knipmeijer en Buld. Ook Pothof viel in en maakte 
daarmee zijn officieuze debuut. 



Ruinerwold in eigen huis 
niet langs VIOS
Zelden was het decor zo spookachtig bij een duel 
van het eerste elftal als zondag tegen VIOS. Geen 
toeschouwers, dus weinig beleving en daardoor 
een gebrekkig ‘zondagmiddag voetbalmiddag’ 
gevoel. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een 
minuut stilte in acht genomen in verband met het 
overlijden van clubman Jo Doggen. Met de VVR 
vlag halfstok werd om 14.01 uur uur afgetrapt.

Ruinerwold mocht de handen dichtknijpen dat er 
toch een paar honderd supporters meekeken. In 
plaats van 0. Initiatiefnemer Ronald Buld (Multie 
Buldtie) zorgde namelijk voor een professionele 
livestream op YouTube. Om het allemaal ook nog 
eens vanuit het juiste perspectief in beeld te krijgen, 
stelde Robert Westenbrink (Verbouwbedrijf Westen-
brink) een overdekte steiger beschikbaar. Petje af. 

Helaas voor de kijkbuiskijkers waren zowel de kan-
sen als goed voetbal spaarzaam in de eerste helft. 
VIOS zakte in en loerde op de counter. Ruinerwold 
probeerde het spel wel te maken maar speelde 
stroef. Uiteindelijk was een kopbal van Knipmeijer 
na een half uur spelen het beste moment. Zijn inzet 
belandde op de paal. VIOS kon tevreden zijn dat 
het zonder veel moeite overeind bleef en met een 
brilstand kon men aan de thee. 

Een bakkie verder werd het spel er niet veel beter 
op. Er werd hard gewerkt, maar het gogme ontbrak 

aan beide kanten. Nijmeijer moest al snel, na een 
adequate analyse van debutant-verzorgster Tamara 
Moes, het veld geblesseerd verlaten. Voor hem 
kwam Van Dijk in de ploeg. Toen er een kwartier 
voor tijd nog steeds geen Ruinerwolds doelpunt op 
het scorebord stond, kwamen ook Van Berkum en 
Buld in de ploeg. Van Berkum heeft de afgelopen 
tijd bewezen op alle fronten uit de voeten te kun-
nen. Ruinerwold 2, Ruinerwold ZA 1, Ruinerwold 1, 
nachtpoker; allemaal geen probleem.

Dat Van Berkum van invloed zou zijn, kon dan ook 
niet uitblijven. 10 minuten voor tijd werd hij gevaar-
lijk in de 16, waarna de tegenstander geen andere 
uitweg zag dan Van Berkum omver te trekken: straf-
schop. Een uitgelezen mogelijkheid voor Ruiner-
wold om een moeizame wedstrijd om te zetten in 
een ‘3-punten-en-snel-weer-vergeten-wedstrijd’. De 
klus werd aan Knipmeijer uitbesteed. Waar Roy vol 
vertrouwen oogde, vond zijn inzet toch niet het net. 
Via de binnenkant paal belandde de bal in de han-
den van doelman Nijenbanning. Ruinerwold besefte 
dat het nu wel heel moeilijk ging worden. 

Het miste dan toch ook duidelijk De Harde Kern, die 
gelukkig wel trouw vanuit de nabijgelegen keten 
de verrichtingen volgde. De steun op afstand bleek 
uiteindelijk toch niet genoeg voor 3 punten. Brand 
wist namelijk de laatste mogelijkheid van de wed-
strijd niet te verzilveren. Zijn vrije schietkans binnen 
de 16 verdween ver naast het doel. VIOS maakte 
op haar beurt weinig haast. Dat de ploeg een week 
eerder nog 4 keer scoorde tegen Wacker is nage-
noeg niet te geloven, aangezien doelman Fijnheer 
namens Ruinerwold heel weinig in actie hoefde te 
komen. VIOS moet overigens gelijksoortige gedach-
ten over Ruinerwold hebben gehad. Na 93 minuten 
vond de uitstekend leidende scheidsrechter Swart 
het genoeg geweest. Hij besefte dat er, ook al liet 
hij nog een half uur doorspelen, niet meer gescoord 
zou worden. 

Zo verdeelden Ruinerwold en VIOS de punten, 
waar beide ploegen niet heel veel mee opschieten. 
Lichtpuntje voor Ruinerwold was in ieder geval de 
solide defensie. Tegen Balkbrug komt de rest van de 
machine ongetwijfeld ook weer op gang.

PS. De beelden gemist? Geen probleem, kijk het hier 
nog eens terug: https://youtu.be/aakQHxvnwG0

De tweede helft kende een redelijk soortgelijk 
spelbeeld. Ruinerwold en IJhorst waren aardig aan 
elkaar gewaagd en grote kansen waren spaarzaam. 
Ruinerwold werd het meest gevaarlijk en L. Gol en 
Knipmeijer raakten beide - enigszins gelukkig, maar 
tegelijkertijd onfortuinlijk - de lat. De keren dat 
IJhorst gevaarlijk werd stond Fijnheer z’n mannetje, 
waardoor Ruinerwold uiteindelijk de 1-0 over de 
streep trok.

Voor beide ploegen een zeer nuttige oefenwedstrijd 
met veel inzet en een lekker tempo. Voor Ruiner-
wold een prima voorbereiding voor zondag, thuis 
tegen VIOS. 



Speelavonden elke woensdag van 20.15 tot 22.30 uur

Sporthal Buddingehof, Dijkhuizen 66,  Ruinerwold

Badmintonclub  Ruinerwold
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