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Volgend nummer 
verschijnt 

26 juli
Kopij inleveren voor 21 juli 

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

Zomerfeest6-10
s ep t

Hallo feestvierders uit Ruinerwold en 
omstreken

Uren, dagen en weken vliegen voorbij en dan is het 
zo weer september 2017.
De week van Zomerfeest Ruinerwold, Wo. 6 septem-
ber t/m Zo. 10 september.

Wij hebben ons best gedaan om U een leuk pro-
gramma aan te bieden, een programma voor elk 
wat wils!
Denkend aan de Quiz avond op de woensdag voor 
jong en oud, wat nieuw is op ons feest, weet ik zeker 
dat het een stapelgekke feestweek wordt.
Het bestuur heeft er zin in, maar kan het niet alleen. 
Laten we er met z`n alleen voor zorgen dat het een 
feest wordt, voor en door de bevolking van Ruiner-
wold en omstreken.
Bij het schrijven van dit voorwoord is het binnen de 
organisatie nog behoorlijk druk.

Natuurlijk zijn de artiesten al vast gelegd, maar 
zeker moeten de puntjes nog op de i gezet worden 
en dat zal zeker goed komen.
Zoals elk jaar gaat onze dank uit naar de  vrijwil-
ligers, sponsoren en alle mensen die ons steunen 
door middel van de royale collectegiften. Zonder 
deze hulp en financiële baten is een feest niet meer 

Luister naar het 
vogellied
Luister naar het vogellied 
hoog in de dennenboom
en tussen ‘t ruisende riet

Luister naar het vogellied
en verbaas je niet
ook ik word nu een beetje loom
 
Luister naar het vogellied 
hoog in de dennenboom

© Gerdina 
www.gerdina.nl

mogelijk. Daarom namens het bestuur hartelijk 
dank voor jullie hulp en giften.
Ik hoop dat het programma jullie warm maakt voor 
een spetterend feest in september en dat wij U allen 
mogen ontmoeten op de evenementen tijdens de 
feestweek van Ruinerwold.
Ik wens U, namens het bestuur heel fijne dagen 
toe, mooi weer en een gezellige sfeer, kortom een 
stapelgek zomerfeest 2017!

Met vriendelijke groeten,
Martin Scheper
Voorzitter Stichting Zomerfeest Ruinerwold.



Alarm: 112  
als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avond en weekenddien-
sten: 
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

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

 ➜  13 juli Wooncentrum ’t Vonder, 
Hersengymnastiek aanvang 
14.30 uur

 ➜  14 juli Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜  17 juli Buurtkamer van 
09.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  17 juli Wooncentrum ’t Vonder, 
optreden door Roely en Coby op 
de accordeon, aanvang 
14.30 uur

 ➜  18 juli Wooncentrum ’t Vonder, 
borreluurtje aanvang 15.30 uur

 ➜  22 juli OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier

 ➜  22 juli Boerendrokte van 
11.00 – 16.00 uur 
De Karstenhoeve

 ➜  22 juli Noord Ned. Kampioenschap 
Touwtrektoernooi, aanvang 
19.30 uur De Kastelein

 ➜  24 juli Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur
 ‘t Vonder

 ➜  27 juli Wooncentrum ’t Vonder Bingo, 
aanvang 14.30 uur

 ➜  28 juli Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜  29 juli Beerpongtoernooi, De Kastelein
 ➜  29 juli Boerderijendag van 10.00 – 

16.00 uur start Karstenhoeve
 ➜   31 juli Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur

 ‘t Vonder
 ➜  7-9 augustus Fiets 3 daagse, start tussen 

13.00 – 14.00 uur of 
18.00 – 19.00 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  7 augustus Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
‘t Vonder

 ➜  11 augustus Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜  14 augustus Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
‘t Vonder

 ➜  19 augustus 25 jaar Oldtimerdag
 ➜  21 augustus Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 

‘t Vonder
 ➜  25 augustus Zomerklaverjassen, aanvang 

20.00 uur café de Kastelein
 ➜  26 augustus OBS de Wezeboom, ophalen 

oud papier incl.textiel
 ➜  28 augustus Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 

‘t Vonder
 ➜  2 september Boerendrokte van 11.00 – 16.00 

uur De Karstenhoeve

Kerkdiensten 16 juli 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
15.30 uur ds. P.J. de Haan
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds .R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  23 juli 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Muis
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds .R. Kloosterziel
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00  uur ds.  H.M. Smit
15.30 uur ds. L. de Jong



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

06-83212071 •	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation



Buurtkamer
Ook tijdens de zomervakantie kunt u terecht in de 
Buurtkamer
Tijdens de zomervakantie is de Buurtkamer iedere 
maandagochtend geopend van 9.30 – 11.30 uur.
Dorpshuis de Buddingehof is tijdens de vakantiepe-
riode gesloten, daarom maken we tijdelijk gebruik 
van een ruimte in ’t Vonder van zorgcentrum de 
Noorderboog. 
Het gaat om de maandagochtenden vanaf 24 juli 
t/m 28 augustus. 
De Buurtkamer is er voor iedereen die graag meer 
contact wil met buurt- of leeftijdgenoten. Met het 
klimmen van de jaren dunt de kennissenkring vaak. 
Daardoor kunnen mensen vaker alleen zijn dan ze 
zouden willen. De Buurtkamer kan dan uitkomst 
bieden. 

Boerenbrokte
Zaterdag 22 juli 2017 van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag 22 juli is er voor de derde keer weer veel 
reuring in en om de Karstenhoeve. De dochter des 
huizes is net bevallen en ligt nog bij te komen in de 
bedstee. De baker heeft het druk met het verzor-
gen van moeder en kind. Vrouw Karsten en opoe 
maken zich druk om de naam van de boreling. Wie 
wordt vernoemd? Een paar naobers moeten op pad 
om familie en buren te laten weten dat er zich een 
nieuwe wereldburger heeft aangediend maar ko-
men ze nuchter terug? Ondertussen zijn de meiden 
druk in de weer met het wecken en inmaken van de 
groenten. De knechten zijn aan het hooien.Verder 
de dagelijkse beslommeringen in en om de boerde-
rij anno 1920. Kortom het is weer een hele boeren-
drokte op 22 juli. Nieuwsgierig geworden? Kom het 
zelf zien en ervaren!
Museumboerderij Karstenhoeve, Dr Larijweg 21, 
Ruinerwold.
Info: info@karstenhoeve.nl  of tel.0522-481447. 

Activiteiten maand juli 
in Woonzorgcentrum  
’t Vonder
In de locatie ’t Vonder staan de deuren voor ieder-
een open. Zo is iedereen welkom voor een kopje 
koffie, een warme maaltijd en/of een activiteit.

De volgende activiteiten vinden er in de maand juli 
plaats:

Donderdag 13 juli:
- 14.30 uur: Hersengym

Maandag 17 juli:
- 14.30 uur: Optreden door Roely en Coby op de ac-
cordeon.

Dinsdag 18 juli:
- 15.30 uur: Borreluurtje

Donderdag 27 juli:
- 14.30 uur Bingo

Donderdag 28 juli:
- 17.00 uur: BBQ 

Structurele activiteiten:
Iedere ochtend bent u om 10.00 uur welkom voor 
een kopje koffie.
Wanneer u een warme maaltijd wilt nuttigen, bent 
u vanaf 12.00 uur welkom in ons restaurant. Tevens 
kunt u iedere dinsdag om 10.30 uur sjoelen en vindt 
er iedere vrijdag om 15.30 uur een borreluurtje 
plaats. 

De betaling gaat doormiddel van knipkaarten. Ie-
dere vrijdagochtend van 9.30-10.30 uur kunt u knip-
kaarten halen in ’t Vonder. Alle activiteiten vinden 
plaats in het restaurant.

Graag tot ziens in ’t Vonder! 

Er wordt gestart met koffie en thee en gezellig bij-
praten met elkaar. Na de koffie kan worden mee-
gedaan aan een activiteit waarbij rekening wordt 
gehouden met wensen van de bezoekers. 
Kom gerust eens een ochtend vrijblijvend koffie-
drinken en meedoen met een activiteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
buurtwerker Gina van den Berg, tel: 06-19514793



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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 

Nu verkoop van verschillende 
soorten: Strooisel (ook voor 
huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

Ruime keus uit verschillende soorten 
potgronden en bemesting voor uw 
tuin.
Compost los gestort en gezakt
Champignonnenmest los gestort

Wij hebben assortiment uitgebreid 
van hondenvoer van jong tot oud. 
Kattenvoer, kippenvoer, konijnenvoer, 
paardenbrok, kattenbakkorrel is ook 
bij ons te verkrijgen.

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



Meepraten en adviseren 
over het gemeentelijk 
sociaal beleid?
Meld u dan aan voor 1 augustus!
Hebt u ideeën over het sociaal beleid in de ge-
meente De Wolden? En wilt u hier een steentje aan 
bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij zoeken 
voorzitters en leden voor de cliëntenraden Jeugd en 
Wmo. Wethouder Mirjam Pauwels: “De gemeente 
is verantwoordelijk voor goed beleid op het gebied 
van werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo. Deze zorg 
willen we zo optimaal mogelijk laten aansluiten bij 
de behoeften van onze inwoners. Om hen nog beter 
te betrekken bij ons beleid, zoeken we mensen die 
in onze cliëntenraden Wmo en Jeugd willen plaats-
nemen. Ik nodig alle inwoners van harte uit om zich 
voor 1 augustus aanstaande aan te melden voor 
één van deze groepen.”

Cliënt- en burgerparticipatie sociaal 
domein in De Wolden
Om inwoners nog beter te betrekken bij het sociale 
beleid van de gemeente, is dit jaar een nieuw model 
voor cliënt- en burgerparticipatie geïntroduceerd. 
De inbreng en ervaringen van cliënten staat hierin 
centraal. De nieuwe adviesraad sociaal domein, die 
zich meer met integrale vragen en thema’s bezig-
houdt, is al aan de slag gegaan. Cliëntenparticipatie 
in De Wolden is voor iedereen, dus alle inwoners 
kunnen zich voor 1 augustus aanmelden. 

Voorzitters en leden gezocht!
De cliëntenraden Jeugd en Wmo hebben ieder een 
onafhankelijke voorzitter die het eerste aanspreek-
punt en het gezicht is voor de raden. De voorkeur 
gaat uit naar een kandidaat die maatschappelijk 
betrokken is, kennis heeft van de lokale situatie en 
de politieke verhoudingen en inzicht heeft in de 
beleidsterreinen van het sociale domein.
Verder zoeken we per cliëntenraad 6 tot 8 leden. 
Deze leden hebben vooral affiniteit met én een 
brede belangstelling voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over(deelname aan) de cliënten-
raden Wmo en Jeugd? Of heeft u nog vragen? Neem 
dan voor meer informatie contact op met Henk 
Wind via h.wind@@dewoldenhoogeveen.nl

Bedankt
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
vele kaartjes en bloemen, die wij hebben gekregen 
bij ons 55 jarig huwelijk.

Johan en Dinie de Jonge
Patrijslaan 10

Bedankt
Alle buren bedankt voor de 21 jarige vriendschap.
Mijn adres is nu:
Boekweitkamp 66

Jeltje Morsink

Groot touwtrek-toernooi
 Zaterdag 22 juli wordt er achter cafe de kastelein, 
weer het jaarlijkse touwtrektoernooi gehouden, mee-
tellend voor het open Drents Kampioenschap. Deze 
is de 7e wedstrijd in een reeks van 10, en is de thuis-
wedstrijd voor de plaatselijke touwtrekvereniging uit 
Ruinerwold. Dit belooft ook dit jaar weer een ware 
krachtmeting tussen de diverse ploegen te worden. 
Dit jaar liggen de onderlinge krachtsverhoudingen  
tussen de diverse ploegen zeer dicht bij elkaar, en 
dit staat dan ook garant voor pittige duels waarbij 
de oerkreten niet van de lucht zullen zijn. De touw-
trekkers uit Ruinerwold doen mee met 2 ploegen en 
kunnen uw aanmoedigingen dan ook goed gebruiken. 
Maar deze regio is sowieso goed vertegenwoordigd 
met bv. ploegen uit IJhorst en Wapse die ook mee 
doen in deze zelfde competitie. In totaal zullen zo’n 12 
tot 14 ploegen mee doen op deze avond.  Iedereen is 
dan ook van harte uitgenodigd om te komen kijken bij 
deze mooie, en unieke teamsport bij uitstek. De wed-
strijden worden gehouden achter cafe de Kastelein en 
begint om exact 20.00 uur. Hopelijk zien we je daar! 





Steunpunt 
Vrijwilligerswerk en 
wijdewolden.nl slaan 
handen ineen tijdens 
de Maand van de 
Vrijwilliger!
Voor het derde jaar vindt in oktober de Maand van 
de Vrijwilliger plaats. 
Dit jaar zal het Steunpunt Vrijwilligerswerk de sa-
menwerking aangaan met wijdewolden.nl. 
Dé website van De Wolden waar vraag en aanbod 
van maatschappelijke initiatieven bij elkaar ko-
men. Samen hebben ze besloten de Sociale Buurt-
markt te gaan organiseren. 
Een markt waarbij vraag en aanbod, op het gebied 
van vrijwilligers en organisaties én maatschappe-
lijke initiatieven bij elkaar wordt gebracht. Met deze 
markt worden niet alleen vrijwilligersorganisaties 
uitgenodigd, maar ook initiatieven en aanbiedingen 
uit de buurt. Tijdens de Sociale Buurtmarkt zijn er 
leuke workshops te volgen, kunt u uw vraag of aan-
bod kenbaar maken middels de zeepkist en hangt 
er een vraag en aanbod prikbord. 
En dit op vier locaties door de gemeente! 

Dus bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u een 
goed idee voor uw buurt of heeft u iets aan te bie-
den op maatschappelijk? Geef u dan snel op voor 
de sociale buurtmarkt in uw regio! 

Voor informatie over de data, locaties en tijden 
verwijzen wij u naar onze website www.vrijwilligers-
werkdewolden.nl Tevens kunt u zich op de website 
hiervoor aanmelden.
Heeft u vragen over de Sociale Buurtmarkt neem 
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk via tel. 0528 – 378686 of via mail steunpunt-
vrijwilligers@welzijndewolden.nl

Open boerderijendag op 
zaterdag 29 juli 2017
Van 10 uur tot 16 uur.

Het ene jaar lukt het vlot om een aantal bedrijven te 
vinden die mee willen doen aan de boerderijendag, 
het andere jaar moeten we wat langer zoeken maar 
ook dit jaar is het weer gelukt.
We hebben een goede mix van nostalgie, up to date 
en wat men noemt, verwant aan de agrarische sec-
tor kunnen vinden.

De start is bij Museumboerderij De Karstenhoeve, 
maar het is ook mogelijk om op elk willekeurig deel-
nemend bedrijf te starten.
Het is dit jaar een fietsroute van ongeveer 33 km, 
maar er is ook een alternatieve autoroute.
Waar nodig zal de route bepijld zijn.
Een programmaboekje met de routebeschrijving 
is tegen betaling van €1 verkrijgbaar bij de deelne-
mers
Op de bedrijven zullen diverse toeleveranciers en 
andere relaties een stand inrichten.
Bij hen kunt u terecht voor informatie over goede-
ren en diensten die zij aan de verschillende bedrij-
ven leveren.

Deelnemende bedrijven in willekeurige volgorde
Museumboerderij De Karstenhoeve Ruinerwold.
Melkveebedrijf fam. H Nijmeijer Koekange
Brandweer  Ruinerwold.
Melkveebedrijf fam. Hoogh Antink Koekange.
Groepsaccomodatie en minicamping Niezinghoeve 
Ruinen.

Koninklijke Friesland Campina en Cono stellen 
diverse dranken en kaas beschikbaar.
De vrouwen van nu, zullen op twee bedrijven, tegen 
redelijke prijs, koffie, thee, frisdrank, broodjes etc. 
verkopen. IJsboerderij v/d Linde zal ergens op een 
bedrijf of langs de route staan overheerlijk ijs.

Deze boerderijendag wordt georganiseerd door:
De Commissie Boerderijendag, 
Vrouwen van Nu, 
LTO-Noord. Nieuws…………

jullie zijn natuurlijk gewend dat eetcafé de Kastelein 
van donderdag tot en met zondag open is vanaf 
15.00 uur, 
Maar in de zomermaanden juli en augustus zijn 
we ook op WOENSDAG  geopend van 12.00 uur tot 
21.00 uur.
U bent van harte welkom in de Kastelein



 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

 

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Stel uw bedrijf voor
Wever& Co wonen, woonwinkel en interieuradvies 
voor inrichting en woonaccessoires. Wever& Co 
wonen is gevestigd aan de Dokter Larijweg op het 
Oosteinde. Bij ons kun je terecht voor een sfeervol 
landelijk interieur met een stoere moderne twist. In 
de winkel vindt je banken en stoelen en eethoeken 
in diverse stijlen met bijpassende accessoires zoals 
woonkussens, zijden bloemen lampen, plaids en 
poten ene vazen. Je kunt de bank of stoel natuurlijk 
lekker uitproberen en vervolgens laten uitvoeren in 
de maat en kleur zoals jij dat wilt. Een hoekbank of 
een leuke tweezitter, wij bestellen het volgens jouw 
woonwens. Voor de eethoeken werken we samen 
met een fabriek die stoere massieve eiken tafels 
maakt. Ook iedereen  die wel zijn/haar interieur 
willen aanpassen en nog niet goed weet  hoe kan bij 
ons terecht. Wij gaan dan om tafel en geven advies 
om je woonkamer of woonkeuken opnieuw vorm te 
geven. Dat kan ook bij de klant thuis. 
We hebben woonaccessoires die je interieur net 
even een leuke of stoere twist kunnen geven. Zowel 
unieke en bijzondere stukken als de basis artikelen 
die je ook nodig hebt in je huis. Wij zorgen ervoor 
dat we qua prijs  bereikbare artikelen in ons assor-
timent hebben, zodat je ook leuk voor een cadeau 
kunt slagen bijvoorbeeld. 

2. Hoelang ben u werkzaam in het bedrijf en 
hoelang bestaat dit al.

Wever &Co wonen is geopend in oktober 2014

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw bedrijf
Alex en ik zijn zijn samen eigenaar van het bedrijf, wij 
hebben de taken achter de schermen verdeeld en de 
winkel doen we beide. Wij zijn het verkooppunt van 
Moonart van Simone Koekkoek. Zij maakt prachtige 
tapasschalen en bijzondere lampen van hout.

4. Wat vindt u het leukst en wat vindt u het 
minst leuk aan uw werk

Het leukst is om te zien dat mensen iets hebben aan 
je ideeën en dat ze blij worden van hun aankoop. 
Dat geldt voor een bank en eethoek en ook een 
woonkussen of kandelaar. Een interieur heeft soms 
alleen wat nieuwe accessoires nodig . Daarnaast 
vindt ik het ook erg leuk om te zorgen dat er bijzon-
dere artikelen in de winkel te koop zijn. Het minst 

leuk vindt ik administratie en gelukkig neemt Alex 
dat voor zijn rekening

5. Heeft u een leuke anekdote
Eigenlijk levert elk klantcontact een leuk verhaal 
op. Wel leuk om te vertellen is dat vorige week het 
afleveren van een zware eiken tafel ons een dagje 
naar zee opleverde Een klant uit Noord Holland had 
onze eiken tafels via internet gevonden. Zij kwamen 
hier en vonden het erg gezellig en de tafel was ook 
exact wat ze zochten. Bezorgen doen wij in de regio 
zelf en gratis, NoordHolland leek ons wat ver. Een 
transportbedrijf moet hiervoor enorme bedragen 
vragen omdat  de afmetingen en het gewicht ab-
soluut niet standaard zijn. Hierdoor bedacht ik dat 
wij deze tafel ook zouden gaan bezorgen. Ook daar 
werden we gastvrij ontvangen en wij hebben de 
zeelucht lekker opgesnoven.

6. Wat is uw hobby
De winkel is echt wel werk, maar wel zo leuk dat ik 
er graag mee bezig ben. Ik tennis graag en vind het 
lekker om met mijn honden te wandelen en met 
vrienden leuke dingen te doen en Als ik op de bank 
beland kijk ik graag naar een engelse detectiveserie

7. Wat zou u er graag bij hebben in Ruinerwold
Wij wonen heerlijk in Ruinerwold. Het is een actief 
dorp Er wordt erg veel georganiseerd en Ruinerwold 
is een mooi dorp met een levendig verenigingsle-
ven. Ruinerwold Onderneemt is een mooie club ge-
worden voor de ondernemers. Misschien is het nog 
wel een idee om te kijken hoe alle informatie die er 
is voor de inwoners vindbaar te maken. Gemeente-
lijke info en toeristische info en bedrijvigheid aan 
elkaar gekoppeld, zou dat haalbaar zijn?

8. Hoe ziet u de toekomst
Wij zijn lekker bezig met Wever& Co en daarnaast 
doen we allerlei leuke dingen. We maken wel plan-
nen voor de toekomst, maar deze wijzigen zo weer 
als dat zo van pas komt. Het is leuk om doelen te 
hebben, maar je kunt niet alles sturen, maak wat 
van de dingen die op je pad komen en anders leg je 
zelf een ander pad aan.

9. Aan wie geeft u de pen door
Paula Mulder  van  ‘t Bakhuus

geeft de pen door





VLINDERMAN 
GINDERMAN 

. In gedachten zie ik de loopgroep langs het Haakswold draven en sta ik aan de zijlijn bij de 
Dijkhuizenrun om de lopers aan te moedigen. Zelfs zwaaide ik ze uitbundig toe bij de Zeven-
heuvelenloop, maar zélf .....(?)

Lopen prima, maar hardlopen? Als kind had 
ik er al een ‘broertje aan dood’. Met hard-
loopspelletjes moest je bij mij niet aan-
komen. Voetballen, dat ging nog; met het 
geven van goede voorzetjes kon je anderen 
voor je laten rennen, maar verder ....... ‘t 
Zal wel te maken hebben met mijn verhou-
dingsgewijs korte benen. 

Een tijd lang vond ik, voor het enigszins op 
peil houden van mijn lichamelijke conditie, 
enige compensatie in fietsen en zwemmen. 
Nu ik dat laatste al een tijd niet meer doe, 
begin ik geleidelijk toch een zekere stram-
heid en kortademigheid te ervaren. Zal ik 
dan toch maar eens ........? “Je hoeft toch 
niet meteen op je hardst, begin eens met 
een rustige sukkeldraf”, raadde mijn eega. 
Ja maar je denkt toch niet dat ik me daar-
voor ook nog eens in dure sportkeren ga 
steken? Ha ha, hardlopen kan ook in een 
spijkerbroek en een dunne trui. 

De buren keken de eerste paar dagen wel 
vreemd, maar verder nam niemand er notie 
van. Na enige dagen kreeg ik er een beetje 
aardigheid in en merkte ik dat ik het tempo 
al een beetje opvoerde. Mijn gladde schedel 
zorgde daarbij natuurlijk voor een goede 
stroomlijning.

Op zekere avond zag ik in de straat achter 
ons huis een politieauto en een groepje men-
sen staan. Ik besloot niet aan mijn nieuws-
gierigheid toe te geven, stak tussen gepar-
keerde auto’s de straat over en voerde mijn 
snelheid op als een paard dat de stal ruikt. 

Dan plots voel ik een hand op mijn schou-
der: “Meneer wilt u even blijven staan en 
met mij meegaan”. Geschrokken kijk ik in de 
ogen van een agent die me was nagerend. 

Hijgend en zwetend neem ik plaats in de 
arrestantenwagen en hoor ik dat er in de 

naastgelegen woning was ingebroken. Bu-
ren wisten te vertellen dat ze iemand had-
den gezien, die zich eerst verstopt had in de 
tuin en toen wegrende. “Ja sorry meneer, 
u viel natuurlijk wel op, want echte joggers 
kom je doorgaans in sportkleren tegen”. Men 
was gelukkig snel van mijn onschuld over-
tuigd en dus mocht ik weer gaan. 

Ik heb het laatste stukje maar rustig wande-
lend afgelegd. Aan de overkant passeerde 
een groepje ‘professioneel’ geklede joggers. 
Thuisgekomen kwam ik tot de volgende 
conclusie: de politie is je beste vriend, ze 
geven je zelfs kledingadvies.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Haastige spoed

Hotelzorg in ’t Vonder 
veilig en vertrouwd in Ruinerwold

Soms heeft u tijdelijk zorg nodig. 
Bijvoorbeeld als u moet herstellen na een  

operatie of ziekenhuisopname. 
Of als uw mantelzorger op vakantie gaat. 

Dan kunt u bij ons terecht voor hotelzorg in ‘t Vonder. 

Hotelzorg is een combinatie van verblijf en zorg.

• U beschikt tijdelijk over een eigen kamer in ’t Vonder.
• Het verblijf bestaat uit gebruik van het appartement,  

maaltijden, schoonmaak en koffie en thee.
• Indien nodig kunt u 24 uur per dag gebruik maken  

van zorg en hulpverlening. 
• U kunt deelnemen aan recreatieve activiteiten.

Wilt u meer informatie over de hotelkamer en welke  
kosten hieraan verbonden zijn, neem dan contact op met ons  

Klantadviescentrum, (0522) 75 28 52. 

Woonzorgcentrum ’t Vonder, 
Molenbergh 1, 7961 AV Ruinerwold, T (0522) 49 84 98


