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

BoekStartuurtjes weer van start - 
dreumesen houden van lezen!
Vanaf maandag 7 september starten de BoekStar-
tuurtjes weer. In de bibliotheken van De Wolden 
kunnen ouders met hun dreumes naar het gezellige 
en interactieve voorleesuurtje. 
De meeste ouders vinden het leuk om contact te 
hebben met andere ouders van jonge kinderen. Dat 
kan tijdens het BoekStartuurtje! 
Iedere maand komen dreumesen van 1 tot 3 jaar met 
hun vader, moeder, oppas, gastouder, oma of opa bij-
een in de bibliotheek voor een gezellig voorleesuurtje. 
Plezier in (voor)lezen staat voorop, want wat is er 
fijner dan luisteren naar een gek, leuk, spannend 
of mooi verhaal. Verhalen prikkelen de fantasie, 
ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en 
breiden hun woordenschat uit. 
Tijdens het BoekStartuurtje zingt de dreumesleid-
ster liedjes, wordt er gespeeld en geknutseld. 
Onder de koffie is er tijd om met elkaar ervaringen 
uit te wisselen en aan het eind kunnen ouder en 
kind een (stevig) prentenboekje lenen. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 
In verband met de coronamaatregelen kan iedere 
(groot)ouder maximaal één kind meebrengen. 
Het BoekStartuurtje is een activiteit van bibliothe-
ken De Wolden in het kader van het leesbevorde-
ringsprogramma BoekStart en wordt gefinancierd 
door gemeente De Wolden.
Alle data en tijden staan op de websites van bibliotheken 
De Wijk, Ruinen en Ruinerwold en Zuidwolde en op de 
flyer, verkrijgbaar in de bibliotheken. De BoekStartuurtjes 
in Bibliotheek Ruinen komen dit najaar helaas te verval-
len. Ouders en kinderen zijn uiteraard van harte welkom 
op de BoekStartuurtjes in de andere bibliotheken. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen wor-
den met Jeanet Drent, Bibliotheek Zuidwolde, via 
info@bibliotheekzuidwolde.nl of 088-0128290.

Samen vieren
Samen een verjaardag vieren
ooit kan dat misschien weer
die volle huiskamer versieren

Samen een bruiloft vieren
voluit zingen en zwieren
het samen missen we meer

Samen knuffelen en vieren
dat kan ooit wel weer

© Gerdina, www.gerdina.nl

Lieve mensen
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, 
bezoekjes, telefoontjes of andere lieve attenties, na 
mijn lelijke val.
Het heeft mij ontzettend veel goed gedaan.
Nu nog even therapie.

Hartelijke groet van
Grietje Dekker



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 16 september VCR HS1 – Tsjûkemarders HS2, 20.45 
uur Sporthal

 ➜ 19 september VCR DS1 – Set Up/B DS2, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜ 26 september Dressuurwedstrijd Pony’s B t/m Z2, 
0.900 uur manege

 ➜ 27 september Dressuurwedstrijd paarden, B t/m ZZ/
licht, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 30 september VCR HS1 – Steggerda HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 3 oktober VCR DS1 – vv Ouvol DS1, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜ 10 oktober Dressuurwedstrijd paarden, 09.00 uur 
Manege Ruinerwold

 ➜ 13 oktober Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 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

 ➜ 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
 ➜ 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
 ➜ 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

 ➜ 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

Valpeertje
Ik hing aan een perenboom, maar ik ben diep geval-
len.
Mijn bloesem was  in het voorjaar  heel mooi. 
De mensen keken naar mij en spraken van een 
wonder!
Ik voelde mij vrij en blij. 
Soms scheen de zon en streek de wind door mijn 
haren.
Maar nu ik gevallen ben, loopt iedereen mij voorbij.
Ik ben gewond: mijn schil heeft een rotte plek en 
maden vreten in mijn binnenste.
Ik voel mij akelig naar.
Mijn binnenste kreunt en roept: eet mij.
Ik heb voor u aan die boom gehangen,
denk aan mij!
Mijn val mag niet vergeten worden.
Niemand verlangt te vallen zonder gekend te zijn.
Geen plant, geen dier, geen mens leeft enkel voor 
zichzelf.
Alles en iedereen heeft zijn eigen verhaal.
U leest het goed: ik ben geen afval, ik ben gevallen.
Dat verhaal is waard gehoord te worden.
Met alle valverhalen is dat het geval,
want vroeg of  laat vallen we allemaal. 
Ik ben gevallen, ik ben los nu van mijn boom.
Mijn verhaal is daardoor het verhaal van het val-
peertje.
Zo leef ik  verder.
Zie mij, eet mij en lees het verhaal van mijn val als 
teken van een hartelijke groet.

S.G. 

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

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

 ➜ 13 februari VCR DS1 – Vonk/Coevorden, 19.00 uur 
Sporthal

 ➜ 16 februari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 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



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 20 september 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 16.30 uur ds. S de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 27 september 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. R.D. van Hornsveld
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur Jeugddienst, jongerenpastor Sjoerd 
Bakker
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds.,  15.30 uur ds. D.S Dreschler
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
 
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

Testament ouder
dan 5 jaar?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator



Wat doet je bedrijf precies?
Wij zijn gediplomeerde rietdekkers en werken graag 
in deze ambachtelijke bedrijfstak. Je kunt bij ons 
terecht voor een nieuw rieten dak, onderhoud & re-
novatie, dakramen en dakkappellen, uilenborden, 
windveren en dakconstructies. Kortom: Alles wat je 
mag verwachten van een goede rietdekker.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Rietdekkersbedrijf Schipper bestaat sinds 24-04-
1947 en is opgericht door Albert Schipper Sr. Te 
Pesse. In 2010 heb ik het bedrijf samen met iemand 
overgenomen en sinds 2018 zet ik het bedrijf als 
eenmanszaak voort.

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat 
is jouw functie? 
Ik ben eigenaar en collega. Met personeel, een leer-
ling en zzp’ers zijn we gemiddeld met 4 à 5 man. 
Sabine doet de gehele administratie van het bedrijf.

Vertel eens iets over jezelf. 
Ik houd van motorrijden maar i.v.m. de vele werk-
zaamheden die Rietdekkersbedrijf Schipper heeft 
kom ik er momenteel te weinig aan toe.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
De kennis en kunde van het rietdekken en de be-
trokkenheid van/met klanten.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Regen.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 
Geen idee, vanaf het begin en daarvoor waren we al 
lid van de RHV.

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onder-
neemt? 
Dat er een bijdrage geleverd wordt aan alles wat er 
leeft in Ruinerwold, met z’n allen de schouders er-
onder en er is altijd wel aansluiting op een bepaald 
thema te vinden.

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Rietdekkersbedrijf Schipper
Naam: Peter Pruntel

Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruiner-
wold Onderneemt?
Op dit moment niet, maar zou er wel iets te binnen 
schieten, dan kan je makkelijk per mail terecht bij 
het bestuur.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Fijn om in te wonen, te leven en te ondernemen.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
Wij hebben een goedlopend en gezond bedrijf. Wij 
zijn aangesloten bij de Vakfederatie Rietdekkers en 
tevens zijn wij een erkend leerbedrijf. Meedenkend 
en oplossingsgericht staan wij voor iedereen klaar, 
dat is de blijvende kracht Rietdekkersbedrijf Schip-
per.

Heb je nog een leuke anekdote?
Bij een klant kregen wij, 3 jaar geleden, met warm 
weer een lekker glas cola. Dit was van het merk 
Herschi en wordt klaarblijkelijk na 2008 niet meer 
geproduceerd. Deze cola was dus een aantal jaren 
over de houdbaarheidsdatum heen. De smaak was 
er dan ook flink af en de prik was ver te zoeken!

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Mocht je interesse gewekt zijn na het lezen van deze 
“geeft de pen door aan..” en ben je nieuwsgierig 
geworden? Zoek jij het hogerop? Wij hebben ruimte 
voor een rietdekker of leerling rietdekker! 



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 



Multi Functionele 
Accommodatie (MFA) te 
Zuidwolde
Vorig zomer hebben wij u geïnformeerd over onze 
bezwaren tegen de bouw van deze dure, prestigieuze, 
luxe  MFA.  Op een inspreekavond voorafgaand aan 
een gemeenteraadsvergadering (juni 2019)  hebben 
wij dit kenbaar gemaakt en vragen gesteld. Hierop 
kwamen veel reacties en vragen vanuit de bevolking.
Alle vragen hebben we gebundeld en verzonden 
naar Het college met het verzoek de vragen te be-
antwoorden. In februari 2020 lazen we een uitno-
diging voor een informatieavond op 4 maart in het 
gemeentehuis voor alle inwoners van De Wolden.  
De vragen, die wij in de zomer van 2019 waren nog 
niet beantwoord.  Eind februari 2020 hebben we 
wederom de vragen naar het College en de raadsle-
den gestuurd met het verzoek om antwoorden.
We zijn naar de informatiebijeenkomst geweest en 
toen kwam de corona.
De naam van de MFA is inmiddels verandert in HSC 
(Huus van Sport en Cultuur).
Onze reactie op deze info bijeenkomst hebben wij 2 
sept. naar het College  en de raadsleden gestuurd, 
deze brief staat hieronder:                                      

Geachte college- en raadsleden,
Hierbij onze reactie op de informatieavond Sport- 
en Kulturhus Zuidwolde op woensdag 4 maart 2020. 
In verband met de Covid-19 pandemie vond ik het 
niet gepast om eerder te reageren. Nu staat dit 
onderwerp op de agenda voor de Gemeenteraad in 
september en wil ik alsnog reageren.  
Vijf dagen voor deze informatieavond ontving ik 
een uitnodiging voor een gesprek met de wethou-
der over de vragen, die wij aan het College en de 
raadsleden hadden gestuurd. Het was moeilijk om 
voor de informatieavond nog een geschikt moment 
te vinden, toen heb ik geschreven dat we eerst de 
informatieavond afwachten.
Eind februari ontvingen we een uitnodiging van het 
CDA en de PvdA, die graag van gedachten wilden wis-
selen over de toegestuurde vragen. Dit waren verhel-
derende, duidelijke gesprekken. Het financiële tekort 
van de jaarrekening was toen nog niet bekend.
Het verhaal over de bouw van dit luxe, prestigieuze 
complex wordt in onze ogen steeds ongeloofwaar-
diger en onbetrouwbaarder. We krijgen alleen maar 
meer vragen in plaats van antwoorden.

In juni 2019 wordt door de wethouder gesteld dat 
de bouw van de MFA haalbaar is en dat de finan-
ciële positie van De Wolden rooskleurig is. Echter 
ontbrak er tijdens de bespreking van de Kadernota 
2020 een duidelijke en betrouwbare financiële on-
derbouwing van de uitgaven en inkomsten. Dan nog 
dringt hij erop aan om toch uiterlijk in het najaar 
2019 tot een besluit te komen. Een aantal inspre-
kers vraagt of zo’n dure investering ook verant-
woord is en of er op diverse punten genoeg onder-
zoek naar de financiële haalbaarheid is gedaan.
De oppositie sluit zich hierbij aan, ze vragen om een fi-
nanciële risicoanalyse door een onafhankelijke partij.
Uit dit onderzoek blijkt dat de geschetste situatie 
van de wethouder tegenvalt, de besluit-vorming 
wordt uitgesteld naar eind maart 2020.
In februari 2020 volgt er een “uitnodiging informa-
tiebijeenkomst over MFA” in de Wolder Courant. 
Iedereen is welkom en de betrokkenheid van de 
inwoners wordt op prijs gesteld, zoals over de keuze 
van de architect. Helaas moest er een motie van 
PvdA en GroenLinks aan te pas komen om deze 
bijeenkomst openbaar te maken en de architecten 
waren inmiddels al bezig! 
In een zeer matig gehouden presentatie van de wet-
houder nam hij ons mee in de plannen. Tijdens de 
PowerPointpresentatie op deze info avond kregen 
we inkijk in een kleedkamer van de sporthal om de 
verouderde status van het gebouw te onderstrepen. 
De wethouder noemde het Russische toestanden 
en sterk gedateerd. In onze ogen zal nieuw tegel-
werk, waterbesparende douchekoppen, nieuw 
sanitair, een verfbeurt, nieuwe ledverlichting met 
bewegingscensoren de hele kleedkamer weer “up 
to date” maken. Bovendien moet er een goed ven-
tilatiesysteem in de sporthal komen zodat sporten 
daar ook weer mogelijk is. Dit zal geen miljoenen 
euro’s kosten en zo kunnen we wellicht de al aan-
gekondigde bezuinigingen van € 1,2 miljoen terug-
draaien. Moeten we een goede fundering, een dege-
lijke staal-constructie, stevige muren e.d. afbreken 
voor een gedateerde sporthal? En dit geldt ook voor 
het afbreken van de bibliotheek en de Boerhoorn. 
Hoeveel afval zal er komen na de sloop en hoe-
veel materialen moeten weer onttrokken worden 
aan onze aarde voor nieuwbouw? En dat voor een 
gemeente die zoekt naar een oplossing voor het 
terugdringen van het afval. Is dit duurzaamheid?
In het verslag van deze bijeenkomst in de Wolder 
Courant dd. 11 maart 2020 konden we enkele vra-
gen lezen en werd er geschreven dat er maar een 
enkele zorg was. 



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.

De vragen van heren uit Ruinen en De Wijk over de 
financiële aangelegenheden bleven onbeantwoord, 
evenals een aantal vragen vanuit de verenigingen. 
Slechts een enkele vraag werd beantwoord. Overleg 
met de gebruikers volgt nog, aldus de wethouder.
Een laatste opmerking m.b.t. desinformatie over 
dit verslag: er staat dat een inwoner uit Ruinerwold 
vroeg naar mogelijke investeringen in de andere 
kernen. Dit klopt niet, want deze vraag werd gesteld 
door een inwoner uit Ansen. De inwoonster van 
Ruinerwold (ondergetekende) heeft gezegd dat zij 
in februari vragen van inwoners uit De Wolden naar 
het College en de Raad heeft gestuurd en daarop 
graag antwoorden wil. Zij deelt mee dat ze zich aan-
sluit bij de vragen en ongerustheid van inwoners uit 
De Wijk, Koekange en Ruinen over de financiën en 
investeringsmogelijkheden van De Wolden voor de 
komende jaren.
Helaas kon op al deze vragen geen antwoord wor-
den gegeven. (Is dit niet meer een vergelijking met 
Russische toestanden?)
Hoe kon er in juni 2019 op besluitvorming worden 
aangedrongen om dit plan dit realiseren terwijl 
er nú nog zoveel vragen zijn en de besluitvorming 
weer uitgesteld wordt? Geloofwaardigheid, han-
delen uit emoties en eigen belang? Hoe ver wil 
een wethouder gaan in financieel onzekere tijden, 
vragen veel inwoners zich af.
Ook heb ik deze avond aangegeven dat ik het ver-
haal van duurzaamheid mis, er zijn zoveel voorbeel-
den van heel oude gebouwen, die prima duurzaam 
gerenoveerd zijn.
In de persberichten van een enkele media werd 
steeds een heel positief beeld over deze MFA ge-
schetst, kritische vragen of opmerkingen werden 
achterwege gelaten. Alleen het op tijd realiseren van 
deze MFA schijnt voor de wethouder belangrijk te zijn. 
Ik vind dat de inwoners recht hebben op eerlijke in-
formatie over zo’n hoog investerings-bedrag (€ 13,7 
miljoen, prijspeil 2018), waaraan alle inwoners uit 
De Wolden zouden moeten meebetalen en de raad 
had ook besloten tot een investeringsplafond van 
maximaal € 4 miljoen per jaar. 
Bovendien moet er ook bij dit project rekening wor-
den gehouden met hoger uitvallende kosten dan 
wordt begroot. Wat gebeurt er als bij de inschrijvin-
gen of tijdens de bouw blijkt dat de kosten boven 
het begrote bedrag uitkomen?
In 2050 moeten alle sportvoorzieningen klimaat-
neutraal zijn, gaan we dat halen? Of gaat het alleen 
om scoren op korte termijn en niet om de finan-
ciële positie, met de noodzakelijke renovaties en 

de duurzaamheid voor de lange termijn voor álle 
sportaccommodaties in De Wolden. Zijn de plannen 
daarvoor al ontwikkeld, we zien die concrete plan-
nen met belangstelling tegemoet. 
Dergelijke vragen hebben wij gesteld en we ver-
wachten schriftelijke antwoorden.  Wij blijven van 
mening dat moet worden afgezien van optie 3 van 
een MFA en gekozen moet worden voor soberheid 
en noodzakelijkheid. Behalve meer duidelijkheid 
over de plannen van het college in het sociaal 
domein en de duurzaamheid zullen nu en in de 
toekomst ongetwijfeld ook de economische en 
maatschappelijke gevolgen van de Covid 19-crisis 
nog een rol gaan spelen. 
Een buitengewoon dure, prestigieus, luxe project 
past hier volgens ons niet in.
De uitspraken: “Bezint eer gij begint” en “Hoog-
moed komt voor de val” zullen beter van toepassing 
zijn als “Durven en doen”.
Ik wens u allen veel wijsheid toe en vind dat al onze 
vragen, de gestelde vragen op de informatie avond 
en uw eigen vragen beantwoord moeten worden 
alvorens besluitvorming plaatsvindt. 
Hartelijke groet,
Trijnie de Boer



KIOS begint seizoen 
goed!
Na bijna een half jaar geen korfbal is afgelopen 
weekend het nieuwe korfbal seizoen weer begon-
nen. De spekbraanders beginnen dit seizoen met 
een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. 
Een aantal spelers zijn gestopt, mede ook de ge-
broeders Lucas als coaches . Dit seizoen staat een 
oude bekende van KIOS weer voor de groep, na-
melijk Adri Kok. Met het vlaggenschip kende Adri 
een zeer goede voorbereiding. Oefenwedstrijden 
tegen Rigtersbleek, Ritola, KVZ, ZKC, de hoeve en 
DOS’46 3 werden allemaal gewonnen. Maar kam-
pioen worden van de voorbereiding, daar heb je 
helemaal niks aan. Vandaag gaat het echt om de 
knikkers. KIOS 1 wil net als afgelopen boven in 
mee draaien. Daarvoor zal er vandaag ook meteen 
gewonnen moeten worden van Juventa uit Har-
denberg. Juventa is een ploeg die KIOS wel redelijk 
kent. Een ploeg met een aantal speerpunten en 2 
sterke rebounders. Maar hier hoeft KIOS niet van te 
schrikken, want de eigen rebound kracht is ook niet 
verkeerd. Dit komt mede door de komst van Danni 
Dingste en Lisanne Koster.

De Ensing formatie start de eerste wedstrijd van het 
seizoen als volgt. Aanval: Janneke Lucas, Lisanne 
Koster, Ramon Karsten en Martijn Ziel. Verdediging: 
Janita Zantinge, Marlissa Noord, Rogier Nijdam en 
Danni Dingste.  De spekbraanders begonnen de 
wedstrijd uitstekend. Met een hoog bal tempo en 
verplaatsing vielen de eerste doelpunten snel. Door 
doelpunten van Lisanne, Marlissa en Ramon stond 
het na 10 minuten 5-0. Een goed begin, helaas zakte 
hierna het tempo in en kwam KIOS moeilijker tot 
scoren. Tevens begon Juventa ook de korf te vin-
den. Wat resulteerde dat Juventa het gat naar 1 

punt kon brengen. 7-6. Op dit moment riep Adri de 
groep bij elkaar doormiddel van een time out, om 
zo weer het spel op te pakken waar we mee begon-
nen. Gelukkig gebeurde dit ook en kon KIOS richting 
de rust uitlopen naar een stand van 12-8. 
Het zelfde verhaal werd in de rust nogmaals door 
Adri vertelt. Hou het bal tempo hoog. Helaas be-
gon KIOS 1 stroef aan de 2de helft en kon moelijk 
de korf vinden. Gelukkig kon het leunen op een 
goede verdediging want ook aan de ander kant had 
Juventa moeite op de korf te vinden. Dit resulteerde 
na 15 minuten in een stand van 14-12. Hierna gaf 
KIOS gas. Mede door belangrijke doelpunten van 
Danni en Ramon. Hierdoor ging KIOS de laatste 
10 minuten van de wedstrijd in met een gat van 4 
punten 18-14.  Hierna speelde KIOS het zorgvuldig 
uit. Tevens kwamen Frank Wagter en Moniek Huis-
kes in het veld voor Martijn Ziel en Marlissa Noord. 
KIOS kon lang blijven aanvallen en verdedigde goed 
waardoor Juventa niet meer dichterbij kwam. Eind-
stand 20-15
Goed begin van het seizoen, maar er zijn nog ge-
noeg verbeter punten. Volgende week speelt de het 
vlaggenschip van KIOS  een uit wedstrijd tegen AKC 
uit Almelo. 
Doelpunten makers: Lisanne 6 maal, Danni 5 maal, 
Marlissa, Ramon en Janita 2 maal, Martijn, Rogier, 
Janneke 1 maal. 

Klaverjassen i.v.m. coronavirus uitgesteld!

Het klaverjassen wordt tot nader te bepalen datum uitgesteld. 
Zodra de crisismaatregelen worden versoepeld, zullen we
nieuwe data vaststellen. 

      De klaverjascommissie



 KIOS 
 
 

KORFBAL + SPORT-
SPELLETJES 

Voor kinderen 
van 3 tm 6 jaar 

 
Aanmelden niet nodig 

Corona  
maatregelen: 

- Ouders houden 1,5m 
afstand 

- Blijft huis bij klachten 
- Volg de looproutes en 

aanwijzingen 
- Neem eigen drinken 

mee 

 
zaterdags van  

10.00 – 10.45 uur 
 

Vanaf 12 september 
 

Kunstgrasveld KIOS 
(na de herfstvakantie  

in de sporthal) 

Benodigdheden:  
- Sportkleding  

-Sportschoenen 
-Drinken 

 

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

of bel/app met  
Annemieke Wever 
0623888589 





 

Help Coop Koetsier & Medewerkers aan een Guinness wereldrecord 
En maak meerwaarde van de winkel duidelijk. 

Coop Koetsier gaat met collega zelfstandig winkeliers voor een wereldrecord. Door zo veel mogelijk 
reacties in de winkel te verzamelen moet een zo lang mogelijke kartonnen slinger gemaakt worden. 
Overigens zijn de reacties zelf ook belangrijk. Die worden aangeboden aan politiek Den Haag om het 
belang van zelfstandig winkeliers nog eens te onderstrepen.  

“We vragen iedereen die we wel eens helpen om dat eens te beschrijven. Daarvoor hebben we van 
donderdag 17 september t/m zaterdag 19 september een speciaal boek in de winkel liggen. Van de 
vellen waarop die reacties worden geschreven, wordt in november een lange slinger gemaakt, die lang 
genoeg moet zijn voor een wereldrecord” vertelt Sietze Koetsier  “Iedereen die dus in het boek schrijft, 
kan later zeggen dat hij of zij heeft bijgedragen aan een wereldrecord.” 

Reacties kunnen geschreven worden in een groot Meerwaarde-boek. Dat ligt van 

donderdag 17 september t/m zaterdag 19 september bij Coop Koetsier, in Ruinerwold  

Ook naar politiek 

Overigens gaat het de ondernemers niet alleen om het wereldrecord. “Deze actie is opgezet om goed in 
beeld te brengen wat de meerwaarde van de zelfstandig winkelier is. Zelfstandig winkeliers zijn 
belangrijk voor Nederland. Naast hun eigen winkel zijn ze vaak actief in besturen en sponsoren ze tal van 
plaatselijke activiteiten en ondersteunen scholen en zorginstellingen. Dat vinden mijn collega’s en ik 
vanzelfsprekend.” 

Juist door die vanzelfsprekendheid worden de extra activiteiten niet altijd breed uitgemeten. Dat moet 
nu wel gebeuren, vinden de winkeliers. “Het is belangrijk dat men bij wet- en regelgeving, maar ook bij 
plaatselijke ontwikkelingen rekening houdt met zelfstandig winkeliers. Die zijn belangrijk voor de 
leefbaarheid in de buurt, wijk of stad. Dat willen we nu met elkaar eens goed zichtbaar maken.” 

De reactie worden dan ook gebundeld en op 20 november, de Dag van de Ondernemer, aangeboden aan 
politiek Den Haag.  

 



Buurtbemiddeling in De 
Wolden
Met Buurtbemiddeling kunnen conflicten tussen 
buren op een laagdrempelige manier aangepakt 
worden. 
Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd 
project. Het is een methode die helpt bij gedoe met 
de buren.
Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties 
waar beide partijen onderling niet uitkomen. 
Denkt u dat Buurtbemiddeling u kan helpen, neem 
dan contact op met Buurtteam De Wolden.
buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86

Zomerfeest Ruinerwold; 
De Corona editie!
Dat het een bijzonder feest zou worden wisten we. 
Na weken van voorbereidingen, aanpassingen en 
omdenken hadden we dan toch een programma 
dat “Coronaproof” moest zijn.. En wat hebben we 
genoten van jullie sympathie en creativiteit! Geen 
wanklanken, enkel meedoen en feest vieren!
Vrijdagmorgen de onderbouw scholendag. De 
Brandweer rukte met groot materieel uit. Het was 
grandioos wat deze helden hebben georganiseerd 
voor de kleinsten van het dorp. Blussen, rollen en 
klauteren, ze kwamen ogen en oren tekort. Vrijdag-
middag de bovenbouw, onder leiding van Sergeant 
Rene van Oost! Indrukwekkend, dat was het! Het 
SZR bestuur hebben de halve Havelter kazerne leeg 
getrokken, wat resulteerde in een mega leger boot-
camp!! Hoogtepunten? Paintballen, sloot baggeren, 
laserguns, granaat werpen, hindernisbanen, enz 
enz… Kletsnatte smerige kinderen en leerkrachten! 
En dan ‘s avonds voor het Voortgezet onderwijs, 
dertig bikkels trotseerden de vele pittige leger 
opdrachten. Rene van Oost, onze en ieders dank is 
groot! 
Dan de vrijdagavond, de Megaquizavond. alles via 
youtube livestream. En dat was even schakelen 
voor de bestuursleden, want ineens voor een ca-
mera zitten, wetende dat er honderden mensen uit 
het dorp naar je zitten te kijken. Das wel een dinge-
tje! Zeven decors worden er ingericht, elk met hun 
eigen decennia. SZR zat er keurig verkleed bij, en de 
quiz liep als een trein. De Foto doe opdrachten wa-
ren weer hilarisch! Alle foto’s en de complete uitslag 
zijn te zien op de Zomerfeest Ruinerwold Facebook 
pagina! Dit is de top 3 van de quiz: Team Makkelijk 
zat 84 punten, Team Party en Co 83 punten en Team 
zonder naam 82 punten.
De Zaterdagmorgen voelde ineens als alle jaren! De 
balletband van Sempre Sereno stonden de bingo-
kaart ophalers bij het dorpshuis op te wachten. Wat 
een prachtig gezicht, en wat een super initiatief van 
ze. Binnen was het ook pere gezellig. Keurig netjes 
alles op 1,5 meter, met SZR corona coördinators. En 
dat tegelijk met de prachtige digitale optocht die 
werd uitgezonden ook via de SZR livestream. Deze 
is ook terug te zien op het SZR Youtube kanaal. St. 
Historie Ruinerwold DANK!! 
Zaterdagmiddag knalden Monique en Ellen als 
echte kinderbingo presentatrices van de TV af. Wat 
een feest, met tig fantastische prijzen, allen aange-

boden door ondernemers uit het dorp e.o. Continu 
live schakelen met de SZR reporters, die op locatie 
de super prijzen uitreikte aan de stuiterende kinde-
ren. 
Dat het zaterdagavond nog gekker zou worden had-
den we enkel van gedroomd.. Maar die kwam uit! 
Meer dan 700 bingospelers die bloedje fanatiek wa-
ren. Martin en Frits presenteerden de boel, de tranen 
biggelden ons over de wangen. Ja zo’n BingoBlower 
BallenBak kan je soms de baas worden, als je de bal-
len om de oren vliegen als je even niet oplet! Gigan-
tische prijzen werden er weer live uitgedeeld, tel-
kens live te volgen via de SZR Livestream uitzending. 
Het bestuur scheurde van hot naar her om de 15 
megaprijzen uit te delen. Honderden foto’s stroom-
den binnen, te mooi voor woorden! De muziek werd 
deze avond verzorgd door DE PIEPE FM.
Tja, en dan ineens ist afgelopen. dat waar we 
normaal zondags naar de tent gaan voor nog 1 dag 
feest, was het afgelopen! Martin bedankte iedereen 
voor hun inzet en zo sloten we deze zeer bijzondere 
editie af. Hoe toepasselijk met een live registratie 
van de feesttent afsluiter: Ruunerwold is het mooi-
ste wat bestiet! En as ie dat niet viendt? Dan woon 
ie daar vast niet! En zo ist!! …
Check de facebook pagina : Zomerfeest Ruinerwold 
voor alle filmpjes en foto’s! 

Tot volgend jaar in de tent!! BEDANKT!! 


