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3 november 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 29 oktober 12.00 uur

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

Karstenhoevefair ‘meuk én leuk’.
Museumboerderij de Karstenhoeve organiseert op 
zondag 31 oktober de eerste Karstenhoevefair. Onder 
de noemer Meuk én Leuk is er van alles te beleven en te 
doen tussen 11.00 en 17.00 uur.
Al jarenlang sudderde het idee bij de medewerkers van 
museumboerderij om een eigen fair te organiseren. 
Rondom de boerderij is een prachtig ruime tuin met 
ooievaarsnest en bijenstal: een mooie locatie voor een 
najaarsfair. Bij een museumboerderij denk je algauw aan 
oude meuk: oude voorwerpen en oude boeken passen 
dan ook precies in dat plaatje. 
Zo staan er buiten op het erf kramen met brocante, an-
tiek, vintage, boeken en platen. Maar ook zijn er allerlei 
andere leuke kramen op het gebied van lifestyle waar je 
gezellig langs kunt slenteren. En in de Karstenhoeve zelf 
is van alles te doen. Er is een verkoop van oud linnengoed 
er is de mogelijkheid om op de foto te gaan in kleding van 
vroeger.  Dichteres Ria Westerhuis verzorgt een aantal op-
tredens en ook  tonprater en conferencier Koop Drost zal 
van zich laten horen. Troubadour Gerard Spin en pianist 
en zanger Geert Jan Brader zorgen voor de gezellige sfeer. 
Na afloop van de fair is een afterparty met de Vinylboys.  

Karstenhoevefair31
o k t o b e r

Zij draaien op verzoek nostalgische vinyl hits. Ook qua 
eten en drinken is er voor elk wat wils; verschillende food-
trucks zorgen voor de inwendige mens. 
Deze eerste Karstenhoeve fair wordt georganiseerd door 
een enthousiast 4-tal: Bart Kiers en Petra Hessels, beide 
werkzaam bij de Karstenhoeve en door Johan Snijder en 
Benny Spin, die vaker lokale activiteiten hebben geor-
ganiseerd. De fair is mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Drenthe in het kader van de ondersteuning van 
opstartactiviteiten.
De entree is gratis en de richtlijnen van het RIVM worden 
gevolgd. 

Mistig elfje
Nevelwit
hangende sluiers
de mistlampen aan
ik voel de zomer
wegvloeien

© Gerdina, www.gerdina.nl

Oproep
Wil diegene die alle paddenstoelen uit het KABOU-
TERBOS/PAD meegenomen heeft zo spoedig moge-
lijk weer terug leggen  !!!
Het zou zo leuk voor de kleintjes in de herfstvakan-
tie geweest zijn maar helaas.



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 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 

 ➜ 30 oktober Pompoenworkshop Tuinkring 
Ruinerwold

 ➜ 31 oktober Karstenhoevefair “Meuk en Leuk” 
11.00 – 17.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 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

 ➜ 28 december Klaverjassen, 20.00 uur Café de 
Kastelein

 ➜ 3 januari Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜ 4 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

REN zoekt bestuursleden!
We zoeken nieuwe mensen die willen toetreden tot 
het bestuur van de coöperatie “Ruinerwold Energie 
Neutraal”.
Bent u de juiste persoon die zijn dorpsgenoten in 
Ruinerwold en omstreken wil bijstaan en onder-
steunen bij de energietransitie, neem dan contact 
op via e-mail info@ruinerwoldenergieneutraal.nl. 
Met de huidige energie- en klimaat problematiek 
willen we met nieuwe mensen in het bestuur de 
coöperatie REN weer opstarten.
Mede door ziektes en tijdgebrek heeft het voorma-
lige bestuur haar taken moeten stoppen.
Wat willen we bewerkstelligen met de REN?
•	 Een	groep	mensen	uit	het	eigen	dorp,	die	samen	

met jullie bezig wil om energie te besparen en 
eventueel zelf op te wekken.

•	 Samen,	dus	voor	de	coöperatie	geen	financieel	
gewin, dat is voor de leden of het dorp.

•	 Neutraal	en	objectief	bezig	zijn	voor	de	bewo-
ners adviserend en onafhankelijk.

•	 Sociaal	maatschappelijk	betrokken;	winst	en	
voordeel blijft in het dorp, als winstdeling voor 
de leden of sociaal-maatschappelijke investerin-
gen binnen het dorp.

•	 Gezamenlijk	bezig	zijn,	dicht	bij	huis	en	direct	
aanspreekbaar.

Tuinkring Ruinerwold

Tuinkring organiseert een 
‘Pompoenworkshop’
Op zaterdag 30 oktober organiseert de Tuinkring een 
pompoenworkshop. Deze activiteit is bedoeld voor 
onze leden voor jong en oud (onder de 12 jaar graag 
onder begeleiding). Er kunnen bloemstukken ge-
maakt worden met pompoenen, ook kunnen pom-
poenen uitgehold worden. Voor pompoenen, oase 
en verse bloemen wordt gezorgd. Het zou leuk zijn 
wanneer alle deelnemers materialen meenemen die 
passen bij het seizoen zodat daar ook mee gedeco-
reerd kan worden. Te denken valt aan dennenappels, 
gedroogde hortensia’s, eikenblad, mooie takken, enz. 
Gereedschappen graag zelf meenemen. De gratis acti-
viteit vindt plaats in de kapschuur bij Dokter Larijweg 
31 en start om 14.30 uur met koffie/ thee/ ranja en iets 
lekker. Wanneer u zich opgeeft ontvangt u binnenkort 
verdere informatie. Opgeven kan via TuinkringRuiner-
wold@gmail.com, graag voor 23 oktober.



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 24 oktober2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W. van Boeijen
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. D. de Jong dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. L. Karelse

Kerkdiensten 31 oktober 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. Joanne Greving
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds. S. de Bruine, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. van den Brink

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Jubileumvrouw  
Roeffie Morssink-Mulder
Tijdens het 90 jarig jubileum van de Vrouwen van 
Nu in Orpheus in Apeldoorn is Roeffie Morssink-Mul-
der gekozen tot jubileumvrouw van Drenthe. Elke 
afdeling, 68 afdelingen in Drenthe, kon een vrouw 
voordragen waarvan zij dachten dat deze vrouw wel 
de titel jubileumvrouw kon dragen. 
Deze vrouw moest dan veel hebben betekend voor 
de afdeling. Roeffie is 94 jaar jong, 72 jaar lid van 
de Vrouwen van Nu Ruinerwold en bezoekt nog 
heel trouw de bijeenkomsten. Vroeger ging je bij de 
Boerinnenbond zodra je getrouwd was, zodoende 
is Roeffie al lid geworden toen ze 22 jaar was. Er 
werden veel cursussen aangeboden, allemaal heb 
ik ze gevolgd, zegt ze: huzarensalade maken, ken de 
koe, Engelse les, daardoor is ze ook drie keer naar 
Engeland geweest.
Roeffie had een bestuursfunctie van 1954-1960, ook 
heeft ze in de reiscommissie gezeten, kerstavonden 
en nieuwjaarsvisites organiseren, in de wagencom-
missie hielp ze mee om de wagen te versieren voor 
het zomerfeest, in de contact/ziekencommissie 
heeft ze ook gezeten. Als er braderieën waren, hielp 
ze mee met “knieperties” bakken en verkopen. Ook 
handwerkspulletjes werden daar verkocht. Een rad 
van avontuur of een raadspelletje waarmee je mooie 
prijzen kon winnen. Steeds was Roeffie daarbij.
Tijdens de boerderijen dag schonk ze koffie voor de 
fietsers die langs kwamen om de boerderijen te bekij-
ken en de opbrengst was voor de plattelandsvrouwen.
Volksdansen deed ze tot op hoge leeftijd, ze is hier-
mee gestopt in 2008.
Een kranige tante, een heel actieve dame.
Het jaar dat ze 70 jaar lid was hebben we haar ge-
vraagd wat haar nou eens leuk leek. Als antwoord 
kwam toen: “Ik zou graag eens met alle tachtigjari-
gen van de afdeling een uitje maken.” We zijn toen 
met 20 dames naar Land van Weldadigheid geweest 
in Frederiksoord, voor een hapje en drankje, een  
film over het waarom en ontstaan van deze bijzon-
dere bebouwing. Een mooie tocht gemaakt met de 
paardentram langs de bijzondere huisjes die daar 
gebouwd werden en worden. En natuurlijk een  
ijsje na afloop voor iedereen toen we weer naar 
huis gingen. 
Ze heeft hiervan genoten.
Roeffie Morssink is genomineerd en op de jubile-
um dag komt er een taxi voorrijden om haar, met 
haar dochter, naar Apeldoorn te brengen.  

Om 11.30 hadden de 10 gekozen vrouwen een tafel-
gesprek met HKH-prinses Beatrix. Zij is Bescherm-
vrouwe van de Vrouwen van Nu. “Wie maakt dit nog 
mee op deze leeftijd” zegt Roeffie.
Na de lunch konden diverse stands bezocht worden 
welke over de verschillende zalen waren verdeeld. 
Na 15.00 uur werden de genomineerde vrouwen in 
het zonnetje gezet. Ze kregen allemaal een speldje, 
een oorkonde en een boeket. De Pauwergirls zon-
gen alle vrouwen toe met een liedje speciaal voor 
hun geschreven. Na afloop wordt Roeffie Morsink 
weer naar Ruinerwold gebracht, “een prachtige 
dag,” zegt ze, “ik heb ervan genoten.” De dag ernaar 
komt Janny Roggen van de Provincie Drenthe met 
een mooi boeket.
Donderdag komt Alida Rooze, voorzitter van de 
afdeling Ruinerwold, een boeket bloemen brengen 
en een “Roeffie”. 
Een “Roeffie” is een speculaaskoek met gember en 
walnoten, dit recept is jaren geleden door Roeffie 
bedacht en wordt nog steeds in de Karstenhoeve 
aangeboden. Dit wordt dan gepresenteerd op een 
mooi dienblad met een kop koffie in een Engelse 
kop en schotel, vergezeld van een plak perencake 
met een dot slagroom op een mooie gebloemde 
schotel, een perenlikeurtje en een pepermuntje. 
Roeffie heeft jaren vrijwilligerswerk gedaan bij de 
Karstenhoeve.

Ze is ondertussen 94 jaar en tot voor de corona be-
zocht ze trouw al onze afdelingsavonden.
En met plezier en altijd een lach op haar gezicht.



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 samenleving 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
Wijkbeheerder Zuid is Natascha Koestal

Beide wijkbeheerders zijn te bereiken op: 
buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86

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

Verbouwing Huisartsenpraktijk 
Ruinerwold
Op maandag 30 augustus 2021 zijn 
we begonnen met de verbouwing 
van de huisartsenpraktijk. De ver-
bouwing zal een aantal maanden 
gaan duren.

LET OP!
Vanaf 21 oktober is de ingang en de parkeerplaats 
aan de achterzijde van het pand.

Wilt u ook adverteren?

Kijk voor meer informatie op 

www.optwold.nl



 

Appartementencomplex Blijdenstede 
 
Gemeente De Wolden ontvangt regelmatig vragen over het appartementen-complex 
Blijdenstede. Maar ook Dorpsbelangen en ondernemersvereniging Ruinerwold ontvangen 
vragen: Hoe staat het er nu mee? Welk proces wordt er doorlopen, welke stappen heeft 
de gemeente De Wolden tot nu toe gezet en waar staan we nu? 
 
Appartementencomplex 
In 2017 heeft de Dumas Groep een plan voor de realisatie van een appartementen-complex aan 
Dijkhuizen, het voormalige SNS kantoor, in Ruinerwold ingediend.   
De realisatie van maximaal 20 appartementen past zowel vanuit kwantitatief- als kwalitatief 
oogpunt binnen de kaders van de gemeentelijke woonvisie. De appartementen worden 
levensloopbestendig gebouwd, waardoor de woningen geschikt zijn voor een brede doelgroep. De 
Wolden wil medewerking verlenen aan deze ontwikkeling mits er wordt voldaan aan de 
voorwaarden die zijn meegegeven. Om dit appartementencomplex te realiseren moet er een 
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.  
 
Positionering appartementencomplex 
Het complex is in afstemming met dorpsbelang ontwikkeld. In de bebouwing rond Dijkhuizen staan 
kleine (vooral vrijstaande) woningen en grote gebouwen (boerderijen). Een groter gebouw, zoals 
het appartementencomplex, zou op die manier passen omdat het gebouw zich concentreert rond 
het kruispunt van twee belangrijke wegen in Ruinerwold.  
 
Om het gebouw niet pal aan de straat te zetten is door middel van grondruil de mogelijkheid 
gecreëerd om het gebouw richting het speelveld te verschuiven. (Ook de grote boerderijen staan 
vaak wat verder van de straat). Het speelveld wordt aangepast en iets verkleind. Hierdoor kan aan 
de voorzijde van het gebouw openbare ruimte worden toegevoegd. Dit levert een nieuwe plek op 
waar de bewoners van Ruinerwold gebruik van kunnen maken.  
 
Het gebouw moet natuurlijk aansluiten op de omgeving. Daarom is er niet gekozen voor het 
realiseren van simpel kantig, rechthoekig gebouw met hoge opgaande wanden. Door het gebouw te 
realiseren met een zadeldak wordt aangesloten op de ruimtelijke karakteristiek van de 
grootschalige panden in de omgeving. Het appartementencomplex oogt daardoor, zeker van een 
afstand, minder hoog. Ook in het materiaalgebruik voor de wanden en het dak is gezocht naar 
aansluiting op de omgeving. De wanden worden met natuurlijke zachte materialen bekleed en de 
wanden wijken terug naar de top van het gebouw. Hiermee wordt geprobeerd om aan te sluiten op 
de omgeving en de menselijke maat. Het ontwerp van het gebouw voegt zich zo in de straat.  
 
Tijdslijn en inspraak 
In september 2019 werd een eerste inloopavond voor omwonenden georganiseerd door Dumas 
Groep en gemeente De Wolden om de plannen te delen met het dorp. Ook kon toen gereageerd 
worden op de plannen.  
Gedurende de periode van 2019 tot september 2020 werd er gewerkt aan het bestemmingsplan. 
Toen het voorontwerp bestemmingsplan klaar was, lag deze ter inzage van 3 september tot 1 
oktober 2020. Door de corona is er een inloopavond op afspraak geweest over het voorontwerp. Er 
zijn op het voorontwerp enkele inspraakreacties ingediend. Een voorontwerp bestemmingsplan ter 
inzage leggen is wettelijk niet verplicht, maar bij grote projecten maakt de gemeente hier vaak wel 
gebruik van, zodat inwoners op een vroeg moment worden meegenomen in de plannen. Het 
college stelde in februari 2021 de inspraaknota vast en het ontwerp bestemmingsplan werd 
vrijgegeven. Van 25 februari tot 7 april 2021 lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Hier 
volgden enkele zienswijzen uit.  
 
Reactienota  
Op dit moment wordt door gemeente De Wolden de reactienota voorbereid als beantwoording op 
de zienswijzen. Hierin staat ook of het plan moet worden aangepast op punten. Deze wordt samen 
met het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Bij vaststelling door de 
gemeenteraad zal het bestemmingsplan zes weken ter inzage liggen. Als hier geen beroep uit 
voortkomt dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de ontwikkelaar een vergunning 
aanvragen voor de bouw van Blijdenstede. 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente De Wolden 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

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
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de omgeving en de menselijke maat. Het ontwerp van het gebouw voegt zich zo in de straat.  
 
Tijdslijn en inspraak 
In september 2019 werd een eerste inloopavond voor omwonenden georganiseerd door Dumas 
Groep en gemeente De Wolden om de plannen te delen met het dorp. Ook kon toen gereageerd 
worden op de plannen.  
Gedurende de periode van 2019 tot september 2020 werd er gewerkt aan het bestemmingsplan. 
Toen het voorontwerp bestemmingsplan klaar was, lag deze ter inzage van 3 september tot 1 
oktober 2020. Door de corona is er een inloopavond op afspraak geweest over het voorontwerp. Er 
zijn op het voorontwerp enkele inspraakreacties ingediend. Een voorontwerp bestemmingsplan ter 
inzage leggen is wettelijk niet verplicht, maar bij grote projecten maakt de gemeente hier vaak wel 
gebruik van, zodat inwoners op een vroeg moment worden meegenomen in de plannen. Het 
college stelde in februari 2021 de inspraaknota vast en het ontwerp bestemmingsplan werd 
vrijgegeven. Van 25 februari tot 7 april 2021 lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Hier 
volgden enkele zienswijzen uit.  
 
Reactienota  
Op dit moment wordt door gemeente De Wolden de reactienota voorbereid als beantwoording op 
de zienswijzen. Hierin staat ook of het plan moet worden aangepast op punten. Deze wordt samen 
met het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Bij vaststelling door de 
gemeenteraad zal het bestemmingsplan zes weken ter inzage liggen. Als hier geen beroep uit 
voortkomt dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de ontwikkelaar een vergunning 
aanvragen voor de bouw van Blijdenstede. 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente De Wolden 
 



Presentatie resultaten 
van de enquête 
Dorpsvisie Oosteinde
Op 27 september heeft de Belangenvereniging in 
Oosteinde, in dorpshuis de Kolonie, een presentatie 
gegeven over de resultaten van de enquête Dorpsvisie 
Oosteinde.

De voorzitter Joost Kaper geeft een terugkoppeling 
en toelichting op de diapresentatie over de resultaten 
van de enquête. 
Belangrijk(st)e constatering: De inwoners van Oos-
teinde geven een 8,3 voor het wonen in Oosteinde, 
98% vindt het fijn om hier te wonen en 93% voelt zich 
veilig. 

Aandacht wordt gevraagd voor nieuwe duurzame 
woningbouw, verkeersoverlast door zware voertuigen 
en te hard rijden, meer fiets- en voetpaden, natuur en 
uitbreiding en verbreding van activiteiten in dorpshuis 
de Kolonie.

Het bestuur heeft gemeend dat er voorlopig geen 
werkgroep wordt gestart voor de woningbouw, wordt 
daar in de komende tijd wel actie op gevraagd zal dit 
alsnog opgepakt worden.

De volgende acties met ambitie worden opgepakt 
mits daar inwoners bij betrokken willen worden:
•	 Uitbreiding	voorzieningen,	buurthuis,	café,	winkel-

functie.  
Lid van de werkgroep Anne Marie, actiehouder is 
Edwin.

•	 Verkeersveiligheid	&		fiets-	en	voetpaden.	 
Leden van de werkgroep Claudia, Noëlle en Rian-
ne, actiehouders Menso, Henriët en Louis.

•	 Aandacht	voor	duurzaamheid	&	natuur.	 
Lid van de werkgroep Sjoerd, actiehouder Vincent.

•	 Aandacht	voor	verbreding	activiteiten.	 
Lid van de werkgroep Anne Marie, actiehouders 
Vincent en Edwin.

Aan het einde van de vergadering worden de lootjes 
van de prijswinnaars getrokken.
De winnaars, Hennie Burgwal, Alie Hilberts en Anne 
Marie Verkade zijn de winnaars. Zij kunnen bij een zelf 
gekozen winkel of bedrijf in Oosteinde de prijs van € 
50,- verzilveren.

Het Drents Energieloket
Het Drents Energieloket op Wielen 
komt naar Ruinerwold
Vrijdag 22 oktober aanstaande komt het Loket op 
Wielen van het Drents Energieloket (DEL) naar Rui-
nerwold. 
Locatie: Coop Koetsier, Havelterweg 3, 7961 BC 
Ruinerwold
Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur
Bij de voorlichtingswagen kunt u gratis en onafhan-
kelijk energieadvies krijgen van medewerkers van 
het Drents Energieloket. Bij het mobiele loket kunt u 
bovendien meer te weten komen over verschillende 
isolatiematerialen, warmtepompen en zonnepanelen.

RRE-waardebon € 50,- verzilveren
In het kader van de Regeling Reductie Energiege-
bruik (RRE) heeft u eerder een waardebon ter waar-
de van € 50,- ontvangen. U kunt deze waardebon tot 
en met 31 december 2021 verzilveren. Met de waar-
debon kunt u energiebesparende producten voor 
uw woning aanschaffen.  U kunt hiervoor bijvoor-
beeld LED-lampen, tochtstrips of radiatorfolie direct 
online bestellen via www.woonwijzerwinst.nl.
Heeft u de waardebon niet meer dan  kunt u de 
waardebon-code gemakkelijk opvragen bij het Lo-
ket op Wielen. U kunt daarnaast ook hulp krijgen bij 
het loket voor het verzilveren van de waardebon.
Energiecoaches De Wolden
Bij het Loket op Wielen kunt u ook een afspraak 
maken met een van de energiecoaches die actie 
zijn in De Wolden. Een energiecoach kan u op weg 
helpen met het besparen van energie én geld! Aan 
de hand van een uitgebreide checklist krijgt u infor-
matie over uw verbruik, isolatie en subsidies. Via 
energiecoachdewolden@gmail.com kunt u ook een 
afspraak maken.
Het Loket op Wielen is een actie vanuit het Drents 
Energieloket, in samenwerking met gemeente De-
Wolden



Zangvereniging 
Spotlights begint 
weer!!!!!!!
Zoals het er nu uit ziet, gaan wij na lange tijd einde-
lijk weer zingen met ons koor  SPOTLIGHTS!!!!!!!
Even voorstellen: wij zijn een 3-stemmig koor en 
hopen door nieuwe leden weer een 4-stemmig koor 
te worden.
Ons koor wordt al jaren geleid door Gabrielle de 
Graaf. Zij is een veelzijdig, vakbekwaam dirigent en 
leidt ons koor met veel plezier. Elke dinsdagavond 
worden we met veel geduld begeleid door onze 
kundige en enthousiaste pianist Sven Jansen.
Als je denkt, zingen lijkt mij wat, ben je van harte 
welkom om een keer te komen luisteren en mee te 
zingen. Onze uitgangspunten zijn  vooral:  plezier in 
‘t zingen, saamhorigheid, betrokkenheid en elkaar 
in zijn/haar waarde laten.
Wil je kennis maken met ons koor en ons repertoire 
dan bestaat de mogelijkheid om geheel vrijblijvend 
4 weken mee te luisteren en te zingen. Wij repete-
ren op de dinsdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur, 
inclusief een pauze.
Wij verwachten van elkaar  dat we zijn ingeënt 
tegen covid, echter dit blijft vrijwillig. Wel wordt er 
verwacht dat de mensen die niet ingeënt zijn zich 
van te voren laten testen. Net zoals de coronaregels 
van de Buddingehof, moeten wij ons ook houden 
aan het corona protocol van Koornetwerk Neder-
land.
Meer informatie kun je vinden op onze website: 
www.spotlightsruinerwold.nl.
Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, 
secretaris, tel. 0522-481197

Hennie Burgwal heeft gekozen voor De Bloesemkrans. 

Alie Hilberts en Anne Marie Verkade hebben gekozen 
voor	Wever&Co.



Esther Vergeer opent 
samen met Paralympische 
kampioen Sportpoli in 
Beatrix Kinderziekenhuis 
in Groningen
In de afgelopen maanden is de Esther Vergeer Foun-
dation Sportpoli gestart in vijf Kinderziekenhuizen 
in Nederland, waaronder het Beatrix Kinderzieken-
huis in Groningen. De Sportpoli begeleidt kinderen 
met een lichamelijke beperking naar een ‘gewone’ 
sportvereniging. Een sportclub die past bij het kind 
en zijn/haar beperking en waar het kind welkom is. 
Deze Sportpoli is officieel geopend met een Sleutel 
Estafette die op 1 oktober is gestart vanaf Papen-
dal en op 6 oktober is aangekomen in het Beatrix 
Kinderziekenhuis. Met etappes die onder andere 
door Arnhem, Apeldoorn, Zwolle, Meppel, Assen en 
Groningen voerden. Paralympisch kampioen baan-
wielrennen Tristan Bangma nam de slotetappe voor 
zijn rekening en bracht samen met Roxanna Dirks, 
die via de Sportpoli is gaan tennissen, de sleutel 
naar de finish in Groningen. 

Persoonlijke begeleiding essentieel 
Esther Vergeer, naamgever van de Foundation: “Met 
de start van de Sportpoli komt een persoonlijke 
droom van mij uit. De stap naar sporten op een 
sportvereniging is voor kinderen (en ouders) best 
wel heel groot. De Foundation heeft veel ervaring 
met het persoonlijk begeleiden van ouders en kind 
naar een passende sport. We zien dat juist die per-
soonlijke begeleiding essentieel is. Als een kind blij 
wordt van sporten dan heeft dat ook een positieve 
impact op het hele gezin. Door de realisatie van de 
Sportpoli kunnen wij nog veel meer kinderen naar 
sport gaan begeleiden; dat vind ik echt fantastisch!”.
Voor de realisatie van de Sportpoli ontving de 
Foundation een schenking van 260.000 euro van de 
Nationale Postcode Loterij. De Foundation zoekt 
naar een sport die past bij het kind en zijn/haar 
beperking en begeleidt kind en ouder naar de sport-
vereniging in de eigen woonomgeving. 

Sportpoli in het Beatrix 
Kinderziekenhuis in Groningen
In september startte het Beatrix Kinderziekenhuis 
al met de Sportpoli. “Als kinderziekenhuis willen we 

meer dan alleen aandacht besteden aan lichamelijke 
klachten en ziekte”, zegt Michel van Vliet, kinderarts-
sociale pediatrie, en medisch manager kinderpolikli-
nieken van het Beatrix Kinderziekenhuis. “We willen 
samen met kinderen en ouders ervoor zorgen dat 
kinderen uit het leven kunnen halen wat erin zit. We 
willen samen met kinderen kijken wat zij willen in het 
leven, ook als ze op bepaalde gebieden tegen een 
beperking aanlopen. Juist dan willen we kijken wat 
er wel mogelijk is: op het gebied van school, sport, 
hobby’s. Alleen als we dat doen, dragen we als kin-
derziekenhuis echt bij aan een positieve gezondheid. 
De sportpoli in het Beatrix Kinderziekenhuis is onlos-
makelijk verbonden met onze kijk op gezondheid.”

Sleutel Estafette
De officiële opening van de sportpoli’s startte met 
het startschot van een Sleutel Estafette op 1 oktober 
vanaf Papendal. Vanaf waar teams met topsporters, 
kinderen met een beperking en hun ouders, BN’ers 
en partners van de foundation meehielpen met het 
vervoeren van de sleutel naar het Beatrix Kinderzie-
kenhuis, als symbolisch bewijs van dat we er alleen 
samen voor kunnen zorgen dat elk kind kan sporten.

Over de Esther Vergeer Foundation 
De Esther Vergeer Foundation werd in 2004 opge-
richt door voormalig rolstoeltennister en Paralym-
pisch kampioene Esther Vergeer. De Esther Vergeer 
Foundation geeft kinderen met een lichamelijke 
beperking de kans om gewoon te sporten bij een 
gewone vereniging. Door te sporten leren ze om te 
gaan met hun beperking, groeit hun zelfvertrouwen 
en staan ze sterker in de maatschappij. De organi-
satie is gevestigd op sportcentrum Papendal nabij 
Arnhem en actief in heel Nederland.

Contact: Shannon Moors,  
Shannon@esthervergeerfoundation.nl, 06-21963



 

 

 

 

 

 

 

  KORFBAL IS EEN TEAMSPORT 
  IS REKENING HOUDEN MET ELKAAR 
  ONZE LEDEN HEBBEN PLEZIER 
  SPORTIVITEIT STAAT VOOROP! 
 

KLAVERJASSEN

Vrijdag 29 oktober
Vrijdag 26 november

Woensdag 29 december kerstkaarten
(dorpshuis Buddingehof)

Vrijdag 28 januari
Vrijdag 25 februari
Vrijdag 25 maart
Vrijdag 29 april

Locatie Kantine “De Kiosk”

Inschrijven vanaf 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur
VOOR JONG EN OUD

WEL OF GEEN LID

WINT U OOK ÉÉN VAN DE 
MOOIE VLEESPRIJZEN ?!?!

OF MISSCHIEN WEL HET 
EINDKLASSEMENT ?!?!

Inschrijfgeld
€ 5,00 

(incl. 1 kop koffie of thee)



Bridge-uitslagen
Uitslag bridge van de 2e zitting van ronde 1 van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 4 oktober 
2021.

Lijn A;
1	 H	&	P	Bennink	 63.75%
2	 J	de	Boer	&	G	Wassink	 61.25
3	 O	Hobma	&	J	Vedder	 59.38
4	 R	v	Ommen	&	M	Velthuys	 58.13
5	 L	Tissingh	&	L	vd	Molen	 56.25
6	 J	Bennink	&	L	Drost	 48.75
7	 J	&	J	Scholte	Albers	 43.75
8	 R	Nijland	&	J	Schuphof	 40.63
9	 R	Knippels	&	A	Beltman	 35.63
10	 A	Kreulen	&	P	Drost	 32.50

Lijn B;
1	 J	Inberg	&	J	ter	Heide	 68.75%
2	 T	&	T	Eindhoven	 63.75
3	 A	Flier	&	L	Stolte	 61.25
4	 H	Reinders	&	G	Scheper	 55.00
5	 M	Vedder	&	H	Toet	 48.13
6	 S	&	J	Willijns	 46.88
7	 A	Ridderman	&	J	de	Vries	 44.38
8	 S	Hempen	&	H	Kuijer	 43.75
9	 L	Boerhof	&	J	Mansier	 36.88
10	 M	Blaauw	&	K	Scheper	 31.25

De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een 
deskundige jury bestaande uit Janneke Bennink 
fotograaf Compleet in Beeld, Inge Sterken cultuur-
coach gemeente De Wolden, en Leonoor Colenbran-
der coördinator ViP De Wolden.

Uit één van de exposerende foto’s zal een winnaar 
worden gekozen die kans maakt op een mooie prijs.
Voor de voorwaarden van de fotowedstrijd kijk even 
op www.vipdewolden.nl

Heb je vragen over de fotowedstrijd?  
Neem dan contact op met Leonoor van ViP De Wol-
den via 0528 – 378686.

Ruinerwold 
verliest in 
Steenwijk

Na het gelijke spel in De Woldenderby tegen Wacker 
mocht Ruinerwold afreizen naar Steenwijker Boys, 
dat een week eerder met 4-2 verloor van Havelte. Op 
sportpark De Koperberg werd om 14.00 uur op het 
kunstgrasveld - beter gezegd een kiezelharde combi-
natie van platgewalst plastic en rubber - afgetrapt.
Ruinerwold zakte in en liet het initiatief bij Steen-
wijker Boys. De thuisploeg ging daar aardig mee 
om en maakte na 5 minuten spelen de 1-0. Een 
voorzet werd goed ingekopt door Wiersma. Rui-
nerwold kwam hierna beter in het spel en kwam er 
een aantal keer gevaarlijk uit, vooral via Loof. Een 
doelpunt leverde dat uiteindelijk niet op, waardoor 
beide ploegen met een 1-0 ruststand aan de thee 
mochten.
 In de tweede helft ging Ruinerwold direct op jacht 
naar de gelijkmaker, waar Steenwijker Boys direct 
van plan was de score te vergroten. Dat laatste werd 
werkelijkheid. Ruinerwold was niet alert bij een cor-
ner en Wiersma tikte de 2-0 binnen. Nu moest Rui-
nerwold risico’s nemen, maar het wist de gewenste 
aansluitingstreffer te maken. 20 mintuten voor tijd 
maakte Ata namens De Boys de 3-0 en daarmee was 
de wedstrijd ook direct gespeeld. 
 Voor Ruinerwold een zondagmiddag om snel te 
vergeten. Gelukkig werkt de voetballerij heel sim-
pel: alleen de eerstvolgende wedstrijd telt en daarin 
ligt een mooie nieuwe uitdaging tegen Smilde’94, 

Vrijwilligers-Foto-Expo 
wedstrijd
Dit jaar is het ‘Nationaal Jaar de Vrijwillige Inzet’.
In het kader daarvan willen wij, ViP De Wolden, het 
vrijwilligerswerk van De Wolden graag onder de 
aandacht brengen middels een vrijwilligers foto-
wedstrijd!

Neem de komende maand je camera mee naar je 
vrijwilligerswerk óf naar een vrijwilligersactiviteit 
en schiet dat ene mooie vrijwilligersplaatje (min. 
grootte 1 MB) en stuur hem vóór 15 november op 
naar info@vipdewolden.nl 

En wie weet hangt jou vrijwilligersfoto straks op 
meerdere plekken in de gemeente!

               

 
      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 
 
 



dat met 6 punten uit 2 wedstrijden gedeeltelijk 
koploper is. 
Ruinerwold bedankt Steenwijker Boys in ieder geval 
voor de gezellige derde helft en hoopt zondag in 
eigen huis een flinke slag toeschouwers te mogen 
verwelkomen.
 

Ruinerwold niet langs 
Smilde’94
Een zondagmiddag ( 10 oktober)in Ruinerwold zo-
als een zondagmiddag hoort te zijn. Mooi weer, een 
springkussen voor de kinderen, gratis bitterballen, 
DJ Combo, een gemotiveerd elftal binnen de lijnen 
en een dito team vrijwilligers daarbuiten. Ruiner-
wold was helemaal klaar om koploper Smilde’94 
het vuur aan de schenen te leggen.
‘s Ochtends ging het tweede elftal met veel strijd-
lust ten onder tegen Titan. In een moeizame tweede 
helft leek Adriaan Oost als grensrechter even het tij 
te keren met een panna á la Jody Lukoki, maar Ti-
tan raapte zichzelf na deze mentale klap toch weer 
bij elkaar en nam de punten mee. Dan moesten ‘s 
middags de punten maar in het dorp blijven. 
Om 14.00 uur werd er afgetrapt en Ruinerwold 
liet meteen zien dat het geen ontzag had voor 
Smilde’94. Het was de betere partij en kreeg enkele 
mogelijkheden via De Boer en debutant Stijn Smid. 
Ruinerwold maakte aanspraak op de openingstref-
fer en kreeg daar na 20 minuten spelen een uitge-
lezen mogelijkheid voor. De uitstekend leidende 
Harm Jan Drost legde de bal op de stip na een 
ongelukkige overtreding op Smid: penalty.
Tabak was de aangewezen man voor deze klus. Een 
week eerder sloeg hij nog een twintigtal uiteenlo-
pende - maar goedbedoelde - strafschop adviezen/
theorieën van Burgwal, De Boer en Kooiker in de 
wind, waardoor een zekere treffer in de maak leek. 
Helaas schoof Tabak de bal gedecideerd naast. 
Waar voormalig Radio De Wolden (tegenwoordig 
DNO Sport) verslaggever Eddy de Wit melodrama-
tisch van een ‘Penaltysyndroom’ sprak, liet Rui-
nerwold zich niet van de wijs brengen. Het bleef de 
betere partij, maar beloonde zich niet voor rust. 
Smilde’94 kwam er ook een paar keer gevaarlijk uit, 
maar had één probleem: Ewout Knol. 
Na enkele jaren afwezigheid staat Knol weer onder 
de lat bij Ruinerwold, doordat Fijnheer een kleine 
heeft gekregen, en de ‘legende Knol’ was vanaf zon-

dag meteen weer groeiende. Er ging verhalen rond 
dat hij lucratieve aanbiedingen zou hebben afgesla-
gen, handschoenen van honderden euro’s draagt en 
een villa van een paar miljoen in Zwolle heeft ge-
kocht. Meer speculatie dan waarheid, maar feit was 
dat Knol met een paar geweldige katachtige reddin-
gen Ruinerwold zonder schade aan de thee hielp.
Met een brilstand gingen beide teams rusten, waar-
bij Ruinerwold het meest tevreden kon zijn over het 
vertoonde spel. Wie in de pauze niet snel genoeg 
de koffie, of iets sterkers, had opgedronken, miste 
gelijk de spectaculaire opening van het tweede be-
drijf. Een diepe bal waarbij Smid het duel goed aan 
ging, kwam bij Loof terecht. Hij sneed slim voor zijn 
tegenstander langs en rondde beheerst af: 1-0.
Wie rekende op een snelle verdubbeling van de 
voorsprong kwam bedrogen uit. Smilde’94 leek 
wakker te schrikken en liet steeds meer zien waar-
om het de eerste tweede competitieduels won. Het 
kreeg meer grip op de wedstrijd en zette zowaar 
druk vooruit. Ruinerwold moest even bijschake-
len en het wedstrijdbeeld raakte voor het eerst in 
balans. Smilde’94 kwam steeds meer in de zestien 
van Ruinerwold en forceerde na een uur spelen een 
penalty. Van Dijk kwam wat te enthousiast inglijden 
en Koers faalde niet: 1-1. 
Smilde’94 voerde vier wissels door om alles te kun-
nen geven in de slotfase en ook Ruinerwold bracht 
met Huisman, Mulder, Herskamp vers bloed in. Dit 
betekende dat ook Tabak naar de kant ging. Een-
maal gewisseld kreeg Edwin van zoon Luuk nog 
het nodige commentaar over het penaltyincident. 
‘Typisch scorebordjournalistiek’, aldus Edwin. Naar 
verluid lag Luuk vroeg op bed. 
In de slotfase ging Ruinerwold met ziel en zalig-
heid op zoek naar de overwinning. De harde kern 
(onder aanvoering van Smid, Emmink en Kuurman) 
zorgde voor een orkaan van geluid achter de goal, 
in ‘t Vonder werd DNO Sport 104.8 FM op standje 
maximaal gezet en het dakterras liet van zich horen. 
Dit leidde tot een fantastische slotfase waarin beide 
ploegen op hoog tempo de winnende probeerde 
te forceren.  Ruinerwold was uiteindelijk nog het 
dichtst bij de winst, onder meer met een onterecht 
afgevlagd doelpunt (voorzitter Tulner: ‘Dit was echt 
nooit buitenspel.’) van Huisman.
Toch kwam de winnende er niet, waar vooral Rui-
nerwold het meest ontevreden mee mocht zijn. Het 
publiek had in ieder geval wel een mooie middag en 
dat heeft het komende zondag opnieuw. Dan spelen 
ze tegen VWC-1 thuis
Tot zondag!



www.ruinerwold.info

Verkeers-opfriscursus Veilig 

Verkeer

Op dinsdag 23 november organiseert Veilig Verkeer, 
de afdeling De Wolden in samenwerking met de 
afdeling Westerveld wederom een verkeers-opfris-
cursus/training voor verkeersdeelnemers.
Dit is een leuke/leerzame dag voor personen van 60 
jaar en ouder om hun rijvaardigheid te testen. Dit 
gebeurt onder begeleiding van erkende rijinstruc-
teurs in de auto van de deelnemers. De dag bestaat 
verder uit een theorie sessie, reactietest, ogentest 
en een gehoortest. De locatie is Buddingehof, Dijk-
huizen 66 te Ruinerwold.

De dag begint om 09.00 uur met inloop en een kopje 
koffie of thee. En duurt tot 12.00 uur. Het middag-
programma is van 13.00 tot 16.00 uur. Bij opgave 
graag uw voorkeur kenbaar maken.
De eigen bijdrage voor deze leerzame dat is € 25,00 
en € 35,00 voor een echtpaar/partner op het zelfde 
adres. Er zijn voor 23 november nog plaatsen be-
schikbaar. Voor nadere informatie kunt u zich ook 
wenden tot J. Huizing, coördinator van de opfris-
cursus De Wolden/De Wijk telefoon 06-30254602 of 
per mail: jzhuizing@gmail.com of fdmulder@ziggo.
nl (Tel: 06-38147734) broekhuizenhenk@kpnmail.
nl Tel: 06-47070454. De dag wordt afgesloten met 
een certificaat van deelname en een theorieboek. 
Opgave voor 8 november

Kringloop pakt uit met 

kerstshow

Voor je het weet staan de kerstdagen weer voor de 
deur. Daarom start Kringloop De Wolden op vrijdag-
avond 5 november met de verkoop van kerstartike-
len. Van 19.00 – 21.00 uur is er volop gezelligheid in 
de winkel.

Kortom, de hele winkel is dan weer kleurig en 
fleurig aangekleed met ongelooflijk veel ballen, 
slingers, kerstbomen, adventstrapjes, kerstkaarten 
en andere kerstartikelen. Vrijwilliger Johannes de 
Kleine kijkt er al reikhalzend naar uit. ‘Er is heel veel 

binnen gekomen. En dit wordt wekelijks aangevuld. 
Dus het loont zeker de moeite om regelmatig even 
terug te komen als u iets zoekt’.

Hoewel er natuurlijk ook volop sinterklaas cadeau-
tjes te koop zijn, is de kerstman al geweest om 
aanwijzingen te geven over hoe, waar en vooral wat 
er in de winkel moet. En het belooft op voorhand al 
een gezellige boel te worden. Ook muziekvereniging 
de Bergklanken is op 5 november aanwezig om het 
geheel muzikaal op te luisteren.

Vrij schaatsen voor alle leden 

van de IJsvereniging

Vrij schaatsen ijsbaan Kardinge Groningen voor alle 
leden van de IJsvereniging:

– zaterdag 6 november 2021 van 16.00 tot 18.00 
uur

– zaterdag 18 december 2021 van 16.00 tot 18.00 
uur (incl. toertocht stempelkaart + medaille)

– zaterdag 29 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur

In het kort de “spelregels”:
– de schaatsers zijn lid van de ijsvereniging (event. 

controle ledenkaart)
– de toegang is alleen mogelijk via een ticket
– licentiehouders van schaats- of hardrijverenigin-

gen hebben geen toegang
– het Gewest zorgt voor “baanwachten” en EHBO
– de schaatsers dragen handschoenen en mutsen 

of helmen

Zeer belangrijk:
In verband met de Covid-19 perikelen zijn hebben 
wij als organisatie nog geen idee welke maatrege-
len er op 6 november gelden. Om die reden heb-
ben we besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar 
geïntroduceerd, te handhaven. Dat betekent dat 
iedereen die op 6 november komt schaatsen of 
kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De 
tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en 
te verkrijgen vanaf 15 oktober via de site van www.
knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen of via 
www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen

Het principe:
GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE.





Vier het met onze

PARTY
PANNEN

lekkervankoetsier.nl
Bestel makkelijk op

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold
0522-239111 • Koetsier.Ruinerwold@coop.nl

simpel
snel

ambachtelijk 
lekker

Keuze uit 
8 pannen

pannen
€34,95

pannen
€34,95


