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Volgend nummer 
verschijnt 

24 juli
Kopij inleveren voor vrijdag 19 juni 12.00 uur

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

Open boerderijendag27
j u l i

In Ruinerwold wordt zaterdag 27 juli voor 30 ste keer de 
open boerderijendag georganiseerd.
Er kan net als andere jaren weer gestart worden bij mu-
seumboerderij De Karstenhoeve. Dus kan men meteen 
beginnen met het opsnuiven van de nostalgie van het 
boerenleven van toen.
Het volgende bedrijf is van de fam. Westenbrink, Hees 
5 in Ruinen hier geen nostalgie maar een hedendaags 
melkveebedrijf indertijd verplaatst in het kader van de 
ruilverkaveling.
We vervolgen onze zeer afwisselende goed bepijlde rou-
te richting de Schaapskooi van Ruinen maar we laten het 
dorp Ruinen letterlijk links liggen en gaan via de Oude 
Benderseweg, langs het zwembad van Ruinen, naar 
Schaapskooi. In 2017 is er een nieuwe kooi gebouwd en 
is de oude kooi daterend uit 1949 geheel gerenoveerd.
De kudde zal speciaal voor de boerderijendag in de 
buurt verblijven.
Terug naar de Benderse en via het Molenpad langs mo-
len De Zaandplatte naar het volgend bedrijf Gebr. Hor-
lings aan de Westerstraat in Ruinen, hier zijn Belgische 
Witblauwen te bewonderen. Dit een imposant vleesvee 
ras, vermeldingswaard is de Horlings met de fokkerij van 
dit ras tot de top van Nederland behoren.
Via Geuzinge naar de Ruinerdijk en vervolgens richting 
Dr. Larijweg om in Oosteinde rechtsaf naar de fam. 
Linthorst aan de Hesselterweg te gaan zij wonen hier 
bijna drie en een half jaar en zijn hier gekomen middels 
een bedrijfsverplaatsing vanuit het Twentse Albergen. 
Hier worden de koeien gemolken met een GEA mono box 
melkrobot.
Het laatste deel van de route leidt ons over de Harden-
weg en het Schultepad weer terug naar Museumboerde-
rij De Karstenhoeve.
Voor wie niet op de fiets wil of kan is er een alternatieve 
autoroute 
Op de bedrijven zijn allerlei toelevering bedrijven 
aanwezig en er zal, al dan niet tegen betaling gezorgd 
worden voor de inwendige mens.
Tegen betaling van slechts € 1.—is een programmaboek-
je verkrijgbaar.

Nieuw in Ruinerwold
Dagbesteding en Logeeropvang de 
Eemhoeve
Vanaf september openen wij de deuren voor de 
dagbesteding en logeeropvang in Ruinerwold. Onze 
missie is om iedereen die wat extra ondersteuning 
nodig, goede passende werkplek te bieden. Samen 
gaan we werken aan het inrichten van een kleine 
streekwinkel en theetuin, werken we in de moestuin 
en boomgaard en houden we ons bezig met crea-
tieve activiteiten.
We richten ons op mensen met een verstandelijke 
beperking en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. We 
werken in een kleine groep, prikkelarm, ontspan-
nen en met rust creëren wij een veilige en gestructu-
reerde dagbesteding en logeeropvang.
Wij zijn François Eller en Sara Wind, samen starten 
we het bedrijf op. François heeft een commerciële 
achtergrond en Sara een achtergrond in zorg en 
welzijn als verpleegkundige en teamcoach.
Voor meer informatie en contact verwijzen wij u 
graag naar onze website. 

Pssst
Wisten jullie al dat Café de Kastelein in de periode Juli 
& Augustus ook geopend is op woensdag vanaf 15:00?
Groeten van de Kastelein!



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

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 14 juli 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt RuinerwoldKoekange
11.00 uur ds. J. vd Wetering
15.30 uur ds. L.J. Blijdorp
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. vd Brink
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 21 juli 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. C.A.D. vd Meulen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M.P.C. Lourens
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R. Pos
15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten

 ➜  12 - 14 juli Beach Event Ruinerwold, 
parkeerplaats sporthal

 ➜  12 juli Zomerklaverjassen, 20.00 uur  
de Kastelein

 ➜  12 juli Jubileumconcours Woldruiters, 
pony’s springen BB t/m ZZ, 
manege Ruinerwold

 ➜  13 juli Jubileumconcours springen paarden 
BB t/m ZZ, manege Ruinerwold

 ➜  14 juli Jubileumconcours dressuur pony’s 
en paarden BB t/m ZZ,  
manege Ruinerwold

 ➜  14 juli Foodtruckfestival, 14.00 – 22.00 uur 
de Kastelein

 ➜  25 juli Roggemaaien, 11.00 uur 
Museumboerderij de Karstenhoeve

 ➜  26 juli Zomerklaverjassen, 20.00 uur  
de Kastelein

 ➜  27 juli OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜  27 juli Open Boerderijendag van  
10.00 – 16.00 uur

 ➜  5-7 augustus Fiets3daagse
 ➜  9 augustus Zomerklaverjassen, 20.00 uur  

de Kastelein
 ➜  17 augustus Oldtimerdag Ruinerwold
 ➜  23 augustus Dressuurwedstrijd paarden,  

manege Ruinerwold
 ➜  23 augustus Zomerklaverjassen,20.00 uur  

de Kastelein
 ➜  24 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  25 augustus Picknick in de speeltuin,15.00-17.00 

uur Speeltuin Perenbuurt
 ➜  30 augustus Dressuurwedstrijd pony’s,  

manege Ruinerwold
 ➜  31 augustus OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier 
 ➜  31 augustus Touwtrektoernooi Noord Nederland, 

19.00 uur de Kastelein
 ➜  7 september Dijkhuizenrun
 ➜  11 september Zomerfeest Ruinerwold, Quizavond, 

19.30 uur feesttent
 ➜  12 september Zomerfeest Ruinerwold, Kaart en 

Dart avond, 20.00 uur feesttent
 ➜  13 september Zomerfeest Ruinerwold,Scholendag, 

09.00 uur, Teenage Party,  
19.30 uur, Q-music the Party en de 
Snollebollekes, feesttent

 ➜  14 september Optocht, ’s avonds Baby Blue
 ➜  15 september Zomerfeest Ruinerwold, 

Interkerkelijke dienst, 09.30 uur, ’s 
middags Playbackshow aansluitend 
Karambam, feesttent

 ➜  22 september Menwedstrijd, manege Ruinerwold



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Bedankt 
Begin juni hebben 11 collectanten in Ruinerwold een 
bedrag van €396,76 opgehaald ten behoeve van het Epi-
lepsie fonds. Veel dank voor uw gift en de collectanten 
voor hun inzet.  Het geld wordt besteed aan onderzoek 
naar en behandeling van epilepsie. 
We kunnen altijd nieuwe collectanten gebruiken, want vele 
handen...  Dus als u volgend jaar een twee uurtjes vrij denkt 
te kunnen maken, dan horen we het graag. U kunt zich aan-
melden bij het Eilepsie fonds: www.epilepsie.nl collectant 
en uw gegevens invullen of u belt mij op 0522-441016.
Vriendelijke groet, 
Petra Beekman, Collecteleider Epilepsie fonds

Verjaardag
Op 14 juli word ik 91 jaar. Dit wil ik graag met familie, 
vrienden, buren en bekenden vieren.
Jullie zijn op 14 juli van 14.30 tot 17.30 van harte welkom 
in zalencentrum De Klok in Ruinerwold.
  
Jentje Brand-Van den Berg
Pr. Irenelaan 4, kamer 312, 7941 ES Meppel

Eikenprocessierups
Nesten vol rupsen
in bomen met rood-witte linten
en de argeloze fietser
wordt bekogeld met
duizenden brandende haartjes

Eenmaal thuis begint 
het jeuken, het krabben, 
de slapeloze nachten
en het smeren met
verkoelende zalven

Misschien wordt het beter
als straks de vlinders vliegen
die eitjes in argeloze eiken leggen
om volgend jaar een 
nog grotere plaag  te worden

© Gerdina, www.gerdina.nl

Bedankt
Hartelijk dank, voor alle bezoek, attenties en kaartjes, tij-
dens mijn verblijf in Reggersoord en bij mijn thuiskomst.
 
Geesje Mulder-Smit

Verhuisbericht
Gerrit woont vanaf 22 juni 2019 
in een appartement in het ver-
zorgingshuis van de ZZWD in Rui-
nen. Een omgeving met goede 
zorg en begeleiding na ruim vier 
maanden ziekenhuis en Regger-
soord. Na 39 jaar  Meerkoetlaan 
en Gerrit zijn grote hobby de 
tuin, zijn overall en  “het daagse 
goed “ opgeruimd.

Gerrit Brand, Jan Wieringaweg 131, 7963 CM  Ruinen
telefoon 0522-481255

Roggemaaien
Roggemaaien bij Museumboerderij De Karsten-
hoeve.
Altijd al eens willen zien hoe vroeger de rogge 
werd geoogst? Kom dan donderdag 25 juli naar 
De Karstenhoeve. Vanaf 11.00 uur zal door onze 
vrijwilligers de rogge op traditionele wijze worden 
gemaaid en in schoven gezet om te drogen. En zoals 
in die tijd gebruikelijk werd er tussen de middag 
gezamenlijk spekpannenkoeken gegeten. U bent 
van harte welkom om deze werkzaamheden van 
dichtbij te komen bekijken.
Voor info: Telefoon 0522-481447, of
info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold. 



       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! 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



 
 
 
 
 
 
 
 
WOENSDAG 11 SEPTEMBER 

De Quiz avond.  
Dit jaar de derde editie van de door ons zelf samengestelde Quiz. 
Vol nieuwe vragen en leuke weetjes!  
We zijn overvallen door de vele aanmeldingen en de 50 plekken zijn 
reeds bezet.  
Tent geopend: 19.00 Start Quiz 19.30  Entree: €5,-p.p. 

 
DONDERDAG 12 SEPTEMBER 

Kaart en Dart avond 
Wederom een gezellige avond voor jong en oud. Er is klaverjassen , 
jokeren en koppeldarten.  
Inschrijven: 19.30    Start: 20.00    Entree: kaarten: € 5,-/ darten €10,- 

 
VRIJDAG 13 SEPTEMBER 

Scholendag 
Groep 1 t/m 4  aanvang tent : 09.00 – 10.45 uur  
Groep 5 t/m 8  aanvang tent : 11.00 – 12.30 uur 
Teenage party 
Voor de tweede keer organiseren we voor de jeugd een teenageparty.   
Want jong geleerd is oud gedaan! Heb jij zin in een leuke avond?! 
Trommel je vrienden op en kom dansen in de tent.....  
Vanaf groep 8 tot 16 jaar. 
Van 19.30 tot 21.00   Entree €5,- p.p(incl. 1 consumptiemunt) 
Q-music the Party en de Snollebollekes! 
Het is tijd om je foutste outfit uit de kast te trekken want we gaan los 
tijdens de Qmusic the party en het foute uur. Zorg ook dat je links en 
rechts goed onder de knie hebt want de grootste feestact van 
Nederland komt naar Ruinerwold... Snollebollekes zetten de tent op 
zijn kop! 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
Ochtend: 

Optocht: 
Ook dit jaar gaan we weer voor een prachtige optocht. 
Opgeven kan via onze site. www.zomerfeestruinerwold.nl 

Middag: 
 Feesttent: 

Aansluitend aan de optocht is er in de feesttent de prijsuitreiking en 
een gezellige middagafsluiting. 
Ook dit jaar draait de Kinderdraaimolen de hele dag voor de 
allerkleinsten (gratis) 

Avond: 
  Baby Blue De allround coverband! 
 De verfrissende en aanstekelijke  allround coverband. 

Baby Blue speelt alles, zolang het maar voldoet aan de volgende 
voorwaarden: iedereen kent het, iedereen zingt het mee en iedereen 
zal er op dansen en springen!! 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 
Ochtend: 

Interkerkelijke kerkdienst: 
Vanaf 9.30 is onze feesttent weer geopend voor de kerkdienst. 
Alle inwoners van Ruinerwold zijn van harte uitgenodigd om deze  
dienst bij te wonen. 

Middag: 
Feesttent: Playbackshow voor jong & oud. 
Altijd weer een Daverend succes!  
Entree: gratis 

Avond: 
 KARAMBAM!!!! 
Een succes, een feest, een prachtige afsluiting van het 
zomerfeest!   
Entree: gratis 



VLINDERMAN 
GINDERMAN Gesteggel

 Onze taal is voortdurend in beweging. Nog niet zolang geleden werd naar aanleiding van een demonstratie voor of 
tegen Zwarte Piet, het woord “blokkeerfriezen” aan Van Dale’s digitale woordenboek toegevoegd. Maar de taalbe-
weging lijkt zich voornamelijk voor te doen met Engelse kreten die wij zo nodig aan ons vocabulaire moeten toevoe-
gen. Ik denk aan b.v. facebook, ipad, smartphone, whats app, instagram, podcast, itune, spotify, you tube en niet te 
vergeten; downloaden. Van de ene op de andere dag lijken dit soort namen/woorden algemeen goed te zijn en wordt 
min of meer verwacht dat je er direct vertrouwd mee bent.

Podcast lijkt best wel op pot-kast; een ouderwetse houten 
wc of poepdoos achter in de tuin dus. Ik heb me de beteke-
nis via internet inmiddels wel eigen gemaakt, maar moet dat 
nu echt met dit soort ‘woorden’? Dat gesteggel met Engels 
binnen onze taal, nee geef me dan maar een blokkeerfries, 
ook stom, maar daar herken ik tenminste iets in. Zei ik “ge-
steggel”? Misschien vergis ik me, maar volgens mij is dit een 
vrij nieuw Nederlands woord, ik hoorde het vroeger nooit. 
Taal in beweging; het kan dus óók met ons Nederlands. 
Vroeger nooit? Al een paar keer hoorde ik iemand praten 
over “naar de gallemiezen gaan”, hetgeen kapotgaan zou 
betekenen. Nieuw woord? Nee ik heb het opgezocht in Van 
Dale. Een oud Nederlands woord, kennelijk opnieuw in 
zwang geraakt. Leuk. Beste lezer ik moest dit even kwijt.

Nu dan die brief van tante Ans waarover ik vorige keer schreef: 
Een kort briefje over koetjes en kalfjes, over het dorp aan 
de Dijkhuizen, over de Karstenhoeve, over een tweede 
kringloopwinkel in een klein dorp als Ruinerwold, dat 
de prijzen bij Sietze Koetsier alsmaar omhoog gaan 

enzovoort. Min of meer ter info had ze een rouwkaart 
ingesloten. Een rouwkaart van Olivier Aan de Stegge, die 
recentelijk op 95-jarige leeftijd was overleden. Tja, Olivier 
was een gezamenlijke kennis. Hij was getrouwd met tante 
Ans’ vriendin en ík had hem ooit als zakelijke klant. 
Aan de Stegge. Vreemde naam eigenlijk. Hij zal vaak 
de nodige tekst en uitleg bij zijn naam hebben moeten 
geven, net als personen met achternamen als Aan geen 
brug en Aan geen eind (Aengenent).
Olivier, een hartelijke vent. Ik heb goede herinneringen 
aan hem. Bij ieder bezoek moest er altijd eerst stevig 
over de prijs (gesteggeld?) worden. Als dat afgerond 
was, was er tijd voor koffie en informeler zaken. 
Olivier Aan de Stegge. Aan hem moest ik denken bij het 
schrijven van deze column. Aan de Stegge. Zou daar het 
steggelen zijn begonnen? 
Zo, nu eerst even een podcastje downloaden. 

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Woldruiters na 85 jaar 
nog springlevend
Zouden Hermannus Buiter  en Teunis Jonker het in de jaren 
dertig van de vorige eeuw hebben kunnen vermoeden dat 
de door hen opgericht Landelijke Rijvereniging de Woldrui-
ters vijfentachtig jaar later nog steeds een bloeiende vereni-
ging zou zijn. Vermoedelijk niet.  Tijdens een bijeenkomst in 
cafe Rooze op 15 mei 1934 waren er slechts ‘twaalf positief 
ingestelde toekomstige leden’ aanwezig. Precies het aantal 
zoals tevoren door voorzitter Buiter was gesteld om iemand 
aan te trekken die les zou kunnen geven.
En dit jubileum wordt gevierd op 12, 13 en 14 juli met een 
concours bij de eigen manege.  Het begint op 12 juli met 
springen pony’s BB tm ZZ. Op zaterdag  staat het sprin-
gen paarden in de klaasen BB t/m ZZ op het programma. 
Voorzitter Klaas Rooze:  ‘Dit zal zaterdagavond met man 
en macht worden afgebroken om alles voor de zondag 
klaar te zetten’. Dan staan namelijk dressuur pony en 
paarden BB t/m ZZ op het programma.  ‘Dit verreist eni-
ge voorbereiding want de vastgestelde proeven moeten 
wel volgens een protocol verreden moeten worden’. 
Voor de dressuur en het springen worden weer een aantal 
plaatselijke favorieten aan de start verwacht. ‘De grote stal-

len komen meestal met nieuwe paarden om meters te ma-
ken. En om punten te verzamelen om hogerop te komen’. 
Anno 2019 is paardensportverenging de Woldruiters 
een bloeiende vereniging met ongeveer negentig leden. 
Onderverdeeld in drie takken:  Paarden, Pony’s en een 
men vereniging. Sinds 1999 beschikt de verenging over 
een eigen manege aan Dijkhuizen. ‘En daar wordt veel 
gebruik van gemaakt. Van maandag t/m donderdag 
worden er lessen verzorgd in de avonduren. 
Voorzitter Klaas Rooze:  ‘We kunnen daardoor het hele 
jaar  wedstrijden voor de eigen leden organiseren. Ook 
tijdens de natte periodes’.  Voor de komende 3 jaar heeft 
Garage Dolfsma zich aan de Woldruiters verbonden als 
hoofdsponsor voor ons zomerconcours. Inschrijven voor 
het concours is nog mogelijk.



LET OP ! 
 

Voorverkoop voor de vrijdagavond, 

Qmusic the Party en  
de Snollebollekes 

 
Start 12 juli 

 
Je kunt de kaarten  
bestellen via : 

WWW.ZOMERFEESTRUINERWOLD.NL 

 
Coop S.Koetsier 
&Medewerkers          
          

Aanbieding geldig t/m zat.13-7-19 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 



Particuliere wagens
1. Osteinde sommerfest
 “Groot feest om naar te kijken, netjes afgewerkt! 
2. Wij zitten er mee, in Oosteinde geen café
 “Strakke wagen met leuke details”
3. #doesnormaal
 “Actueel onderwerp en een goed verhaal erbij”
4. Van activisten in de stal, maar auto’s in de wal
5. Oosteinde feest BIG party
6. Inpakken en wegwezen
7. Geen gemekker om mien trekker
8. Tiroler morgen
9. Kios 100 jaar
10. Go Oosteinde

Individueel
1. Was mien boek maar net zo plat as mien accent
 Jury: “Mooi edoane”
2. Volgend jaar zijn we beter
 Jury: “Dat hopen wij ook, zeker tweede plek waardig”
3. Wij zijn in Trol
 Jury: “Leuke originele woordspeling”
4. Met gemak in het skipak
5. Ik heb um er te lang ingehad
6. We zitten hoog in de wolken
7. Startrekkers
8. Wij zijn lekker
9. Zuipschuit
10. Wij hebben een sterke band
11. Je denkt toch niet dat ik in deze hittegolf
12. De fietsband
13. Wij feesten niet meer in ons eendje

Bogen
1. Schoolstraat
2. Oosteinder Fest
3. Achter(ste)buurt

Straatversiering
1. Achterste buurt
2. Ganzenbord
3. Heel Binnendijkshof bakt
4. Schoolstraat (dieren)

Na de prijsuitreiking was er feestmuziek van Rick Mulder 
en Erik Snijder van ER-geluidsverhuur uit Ruinerwold. 
De zaterdagavond begon met De grote houtzaag wed-
strijd van Oosteinde, een onderdeel van de zeskamp. 
Daarna ging het dak eraf met Peanuts en Feest DJ Roelof 
Hof op de DJ booth. 
Op zondagmiddag werden de leden getrakteerd op een 
heerlijke brunch. Dit jaar hadden we 50 aanmeldingen 
meer dan vorig jaar. Hierdoor kon Buurtvereniging Oost-
einde maar liefst 250 mensen een gratis brunch aanbieden.  
Daarna startte de zeskamp. Dit jaar heeft het buurtschap 
Wolddijk, Buitenhuizerweg en Koekangerweg gewonnen. 
Het feest werd afgesloten door FeestDJ Roelof. 

Sommerfest Oosteinde 
doorslaand succes
28, 29 en 30 juni 2019 was voor de 68e keer het Zomerfeest 
in Oosteinde. Dit jaar was het feest omgedoopt in Tiroler 
Sommerfest.  De vrijdag stond geheel in het teken van het 
Tiroler thema. De schoolkinderen begonnen ’s ochtends 
met Tiroler spelletjes. Aansluitend was het frietfeest.  ’s 
Middags konden de kinderen hun talent laten zien tijdens 
de talentenshow ‘Oosteinde sucht das Supertalent’. 

De volgende talenten vielen in de 
prijzen:
Onderbouw Basisschool:
1e prijs Jolien, Wytze, Joelle en Jasmijn met Tante Rita 
van DD Company
2e prijs William en Annerieke met Pak maar mijn hand 
van Nick en Simon
3e prijs Elvera en Amelie met Kaboeja! van Bibi
Bovenbouw van de Basisschool:
1e prijs Karlijn zingt Good night
2e prijs Justin en Thijs met de Alpenzusjes van Wienie 
wienie
3e prijs Isa en Maud met Als het avond is van Suzanne en 
Freek

Op vrijdagavond was het Tiroler avond. De avond begon 
met Tiroler spelen als zeskamp onderdeel. De avond 
ging over in een feestavond van DJ Immer Hansi! Party? 
Jawohl! Hij heeft laten zien niet voor niets de meest 
geboekte fest & après-ski gangmaker van 2019 te zijn! Als 
klap op de vuurpijl de verkiezing: Origineelst verkleedde 
Tiroler man en vrouw van Oosteinde. Deze prijs is gewon-
nen door Menso en Daphney van Duinen. Deze nieuwe 
bewoners van Oosteinde waren prachtig gekleed en won-
nen een tegoedbon voor een fotoshoot in Tiroler kleding. 

Op de zaterdagochtend startte om 10:30 uur de feeste-
lijke optocht van versierde wagens en individuelen. Het 
was een ongekend hoge opkomst. Bijna 200 deelnemers 
deden mee aan de optocht. Dit is bijna een ¼ van het 
aantal inwoners in Oosteinde. 

Uitslagen:

Schoolwagens
1. Alpenrestaurant Österend -Groep 5
 Opmerkingen van de jury: “Alsof we in Oostenrijk 

waren en alles tot in detail doorgevoerd”
2. The Lion king stop, maar groep 4 gaat door! 
 “Imposante wagen! Figuranten deden het super-

goed! 
3. Grease, groep 7
 De juiste sfeer en er werd lekker geswingt! “
4. Knibbel, knabbel, knuisje! Groep 3
5. Wir sind daBIJ! Groep 6
6. Blusklas, groep 1-2
7. Tiroler teenage party, groep 8



    
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruinerwold, juli 2019  

 
 
Betreft: collecte Stichting Zomerfeest Ruinerwold 
 
 
Beste inwoners van Ruinerwold, 
 
 
De zomervakantie staat voor de deur en al snel daarna, op woensdag 11 September 2019, 
barst het zomerfeest los. 
 
Zoals elk jaar houden wij een collecte voor het zomerfeest. De collecte voor het zomerfeest 
2019 vindt plaats in de week van maandag 8 -7-2019 t/m zaterdag 13 -7 -2019 (week 28). 
 
De opbrengst van de collecte gaat uitsluitend naar onderdelen van het feest waarvoor geen 
entree wordt gevraagd zoals de playbackshow, het programma voor de basisscholen op 
vrijdag, de kinderdraaimolen, het slotfeest op de zondagavond, het prijzengeld voor de 
optocht en niet te vergeten het licht en geluid tijdens de diverse onderdelen van het feest. 
 
Naast sponsoring door de ondernemers uit Ruinerwold en omstreken is de opbrengst van de 
collecte hard nodig om dit zo te kunnen blijven doen! 
 
In week 28 zal een collectant bij u aan de deur komen. Mocht u niet thuis zijn wanneer de 
collectant komt, dan kunt u ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL11RABO034.18.11.270.  t.n.v. Stichting Zomerfeest, onder vermelding van collecte.  
 
Bekijk op programma op   Website:  www.zomerfeestruinerwold.nl  

 Instagram:  stichtingzomerfeestruinerwold  
   Facebook:  zomerfeestRuinerwold  
   
 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage en tot ziens op het zomerfeest! 
 
Met vriendelijke groet,Stichting Zomerfeest Ruinerwold 
 
Het bestuur 

Stichting Zomerfeest Ruinerwold 
 
Secretariaat Boerpad 9a 
  7961 LB Ruinerwold 
  
   
e-mail  zomerfeestruinerwold@gmail.com 
Website  www.zomerfeestruinerwold.nl 
Rekeningnummer NL11RABO034.18.11.270 
K.v.K.  S. 19.093 



Tijdens deze avond verwachten we SPECIAAL bezoek!  
 

 

 

       

 
 

Jaarlijks belanden ruim 140. 000 kinderen bij de spoedeisende hulp 
door een ongelukje in of om het huis. Te weinig ouders weten 

voldoende van EHBO en weten niet hoe zij in geval van nood moeten 
en kunnen handelen. Door te weten wat jij kunt doen sta je niet 
met lege handen en kun jij eerste hulp bieden als dat nodig is! 

 
Tijdens deze avond krijgen papa’s, opa’s en overige mannelijke 

belangstellenden een presentatie over hoe te handelen bij 
problemen zoals: vallen, verbranding, verslikken, verstuikingen, 
kneuzingen etc. We gaan ook actief aan de slag en natuurlijk is er 

gelegenheid om vragen te stellen! 
 

Wanneer: 26 september 2019 

Tijd: 19.30 uur inloop, start 19.45 uur – 21.30 uur 

Voor wie: stoere mannen! 

Locatie: Brandweerkazerne Ruinerwold, Gieser Wildemans 1 
 

Kosten: leden de Woldklimmers €5, niet leden €10  
(inclusief koffie/biertje) 

Opgave via: dewoldklimmers@hotmail.com of 06-45178379 
Let op: er is plaats voor 20 mannen dus geef je snel op! 


