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Volgend nummer 
verschijnt 
9 augustus

Kopij inleveren voor 4 augustus 
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Fiets 3 daagse1
j u l i

Fiets 3 daagse Ruinerwold gaat door!!

7-8-9 Augustus gaat de fiets 3 daagse Ruinerwold 
van start. Voorheen werd dit georganiseerd door 
het voormalige TIP kantoor Ruinerwold. Wij van Uit-
gaanscentrum De Klok vonden het jammer dat dit 
evenement verloren zou gaan en nemen het stokje 
over. 

Er zijn net als voorgaande jaren voor elke dag 
1 route van +_ 30 km beschikbaar. U kunt ook 1 dag 
deelnemen voor een inschrijfbedrag van € 2,50. 
Voor mensen van buitenaf is er de mogelijkheid om 
gratis gebruik te maken van onze parkeerplaats aan 
de achterzijde. 

U kunt zich inschrijven bij Uitgaanscentrum De Klok 
Dijkhuizen 33 Ruinerwold. 
Voor Informatie kunt u met ons bellen 0522-481273. 
De starttijden zijn elke dag s’middags van 13:00 - 
14:00 uur of s’avonds van 18:00 – 19:00. 

Startgeld Volwassenen betalen  € 7,50 p.p. en Kin-
deren t/m 12 jaar € 4,00 p.p.  Ook word er onder de 
betalende deelnemers die alle 3 dagen meedoen 
een prijs verloot. 

Tevens stelt onze kok elke dag een dagmenu samen 
voor € 11,00 dit is inclusief 1 consumptie. Wilt u hier 
gebruik van maken kan dat, maar alleen op reser-
vering! Ook met allergieën kan rekening gehouden 
worden mits dit op tijd wordt doorgegeven. 

Wij hopen dat de weergoden mee werken en dat wij 
u aan de start zien verschijnen.

De Wezeboom 
een Label rijker
Op De Wezeboom vinden wij, 
ouders én leerkrachten, de ver-
keersveiligheid erg belangrijk. Het 
verkeer is tegenwoordig druk en 
hectisch. Onze kinderen zijn vaak 
deelnemer van dit verkeer of spelen 
buiten. Verkeerlessen vinden voor 
een deel ook buiten plaats zodat we 
de leerlingen het juiste gedrag kun-
nen leren. Leren vanuit de praktijk is 
effectiever en werkt veel beter.  Dit hele traject heb-
ben we afgelopen week afgesloten met een groot 
Streetwise project i.s.m de ANWB en de uitreiking 
van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Wij 
zijn trots op dit resultaat en het DVL pronkt op onze 
gevel! Hiermee sluiten wij een goed schooljaar af!



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 ” 

 ➜ 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

 ➜ 5 september Vrouwen van Nu Ruinerwold 
Theemiddag, Haptotherapie 
Huisman, aanvang 14.00 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 6-10 september Zomerfeest Ruinerwold
 ➜ 18 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Robert de Vries Mont 
Ventoux, aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 23 september OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier

 ➜ 24 oktober Vrouwen van  Nu Ruinerwold, 
Eendagsbestuur, aanvang 
19.45 uur Uitgaanscentrum 
De Klok

 ➜ 28 oktober OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier incl.textiel

 ➜ 18 november De Woldklimmers 
Sinterklaasintocht

Kerkdiensten 30 juli 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
15.30 uur ds. D. de Jong
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. C.A.D. van der Meulen

Kerkdiensten  6 augustus 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold
10.00 uur ds. B. Metselaar
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange
9.30 uur ds. C.A.D. van der Meulen
Hervormde Kapelgemeente
9.30 uur dhr. J. Gooijer
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. TJ Boersma
15.30 uur ds. Rijswijk



Overdag geen tijd?
Wij zijn elke dinsdag-
avond geopend!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 “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 verzekeringen 0800-1292. 

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

•	 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

06-83212071



GEZELLIG
Iedere Nederlander kent de begrippen “gezellig”en 
“gezelligheid”. Het is daarom wel een beetje merk-
waardig dat deze begrippen voor zover mij bekend 
niet  te vertalen zijn. In het Duits komt men er nog 
het dichtste bij: “Gemütlichkeit” maar de (voor 
Nederlanders voor de hand liggende)  vertaling als 
“gemoedelijkheid” betekent toch net weer even 
iets anders: meer in de sfeer van vriendelijkheid. 
In het Engels kennen we de woorden “cosy”en 
“snug” maar dat is meer iets van knus, of zelfs 
kneuterig. De Fransen weten helemaal geen raad 
met de Nederlandse gezelligheid: hun vertalingen 
lopen uiteen van “charmant” wat meer bekoorlijk 
betekent, tot “agréable”, aangenaam, of “ambi-
ance”  waarmee we in de buurt zitten van sfeervol 
en dan hebben we nog “être social” wat meer een 
omschrijving is, maar daarom nog niet onjuist. Al-
leen in het Zweeds komen we het woord “hyggelig” 
tegen wat ongeveer de lading van het Nederlandse 
woord gezelligheid dekt.

Maar wat is die lading dan? Zelfs de omschrijving 
blijkt al lastig te zijn: warm. sfeervol,  met elkaar, 
genoeglijk, ingetogen, vrolijk, plezierig, vriendelijk. 
allemaal woorden die een binding hebben met 
“gezellig”. Een gezellige drukte in de Hoofdstraat,  
gezellig barbecuen, een gezellige brief, gezellige 
kennissen op de camping, een gezellig dagje uit, en 
als klap op de vuurpijl: gezelligheid kent geen tijd. 
“gezellig op de vierdaagse, wandelend in de omge-
ving van Nijmegen of fietsend door Drenthe, “
 

NIET ALLEEN MENSEN
Mensen staan te boek als gezellige wezens. Dat 
moet je nu niet meteen in het persoonlijke vlak 
trekken, want gezellig is nu net een ruim begrip. 
Mensen zoeken elkaar op, ze helpen elkaar of juist 

niet, maar in elk geval gaat het om iets samen 
doen. Sterk uitgedrukt, maar niet onjuist, is het 
feit dat we eigenlijk alleen maar mensen zijn dank 
zij andere mensen. We krijgen samen kinderen, 
die we bij voorkeur samen opvoeden, we werken 
met elkaar waarbij we een heel verschillend stel-
sel hebben van taken en beroepen met allerlei 
verantwoordelijkheden. De hele samenleving staat 
en valt met  het functioneren van die samenwer-
king, waarin een eindeloze verscheidenheid van op 
elkaar aansluitende activiteiten de zaak draaiende 
houdt. Ziekenhuizen, politie, gemeentebestuur, 
onderwijsinstellingen, boeren, zowel veehouders 
als akkerbouwers, treinbestuurders, ambtenaren, 
metselaars en timmerlui, journalisten, militairen, 
mijnwerkers en piloten, individueel, of in groeps-
verband   houden de zaken drijvende, zo goed en 
zo kwaad als het gaat. Wat er gebeurt als er kinken 
in de kabels komen, door oorlogen, natuurrampen 
enzovoort  kunnen we elke dag zien en horen in 
kranten en journaals. Het berust ten slotte allemaal 
op een soort verstandhouding die we gezelligheid 
noemen zonder stil te staan bij wat we daar nu pre-
cies mee bedoelen.

Maar we zijn als mensen daarmee niet uniek: de 
natuur kent ontelbare voorbeelden van een verge-
lijkbare gezelligheid: insecten als mieren en bijen, 
talloze vogelsoorten, walvissen en watervlooien, 
olifanten en muizen, kortom de hele dierenwereld 
kent dit soort voorwaarden voor het voortbestaan.  
Als je er zo over nadenkt merk je pas hoe belangrijk 
het is straks met de buren een pilsje of een glaasje 
wijn te drinken.

Nou ja, of iets anders natuurlijk.       
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Gezelligheid

Donderdag Meppeldag is een bekende kreet in deze omgeving. Het gaat om een gebruikelijke marktdag, 
die met het oog op het vakantievierende publiek stevig wordt opgetuigd  met allerlei activiteiten. Daar wil 
ik het nu niet over hebben, maar wel over het uitgangspunt waarop de evenementen worden  gebaseerd: 
het moet gezellig zijn!  Muziekuitvoeringen, (straat)toneel, dansen, optreden van artiesten, een kunst-
markt en ook festiviteiten in de omringende plaatsen zoals Oldtimerdag en een concours hippique tellen 
mee. De bedoeling is publiek op straat te brengen want  zonder mensen is er geen gezelligheid maar het 
omgekeerde is ook waar. Dat zakelijke belangen voor de middenstand en de horeca een belangrijke rol 
spelen bij al dit gedoe is vanzelfsprekend, maar daar is toch niets mis mee ?



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

       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



1. Stel uw bedrijf voor
’t Bakhuus is een knusse winkel aan Haakswold, 
net op de grens met Meppel en Ruinerwold. 
Bij ons kun je terecht voor landelijk, stoer en 
industrieel wonen! Hierbij kun je denken aan 
leuke woonaccessoires zoals stoere verlichting, 
prachtige banken en stoelen van het merk Be 
Pure, mooie kruiklampen maar ook leuke klei-
nere artikelen om je huis net dat beetje extra 
sfeer te geven! Ook hebben we een mooie col-
lectie echte leren tassen. Tevens zijn we dealer 
van Annie Sloan Paint! Dit bestaat uit Chalk-
Paint en WallPaint en allerlei aanverwante ver-
fartikelen. Het mooie van deze verf is dat schu-
ren en gronden overbodig is en dat het hecht op 
nagenoeg iedere ondergrond. We vertellen je er 
graag alles over in onze winkel, waar natuurlijk 
ook veel voorbeelden staan. Workshops geven 
doen we ook, zowel met de verf als met het 
tegenwoordig zo hippe Handletteren!

2. Hoelang bent u werkzaam in het bedrijf en 
hoelang bestaat het al?

’t Bakhuus is geopend op 19 november 2005, 
dus inmiddels al bijna weer 12 jaar!

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

In principe werken we hier met z’n drieën. Op 
hetzelfde adres zit namelijk ook onze Smederij 
Mulder, waar Raimondo werkt. Ook zijn vader 
werkt nog een aantal uur in de week bij ons. 
Ikzelf sta in de winkel en geef de workshops. 
Raimondo en ik samen maken onze eigen lijn 
industriële kasten, welke door heel Nederland 
verkocht worden!

4. Wat vindt u het leukst en wat vindt u min-
der leuk aan uw werk?

Het leukste is toch wel het helpen van klanten. 
Vaak komen deze met foto’s op de telefoon van 

hun interieur.  We kijken dan samen welke kleu-
ren en/of accessoires hier het beste bij passen. 
Want meestal willen ze hun oude meubels ver-
ven met ChalkPaint. Als je dan uiteindelijk ook 
nog een mooie foto van het resultaat ontvangt 
is dat helemaal leuk. Maar ook workshops ge-
ven vind ik erg leuk! Het minst leuke, zoals bijna 
bij iedereen denk ik, is de boekhouding!

5. Heeft u een leuke anekdote?
Onlangs hebben we een eigengemaakte kast 
bezorgd in een Amsterdams grachtenpand. De 
kast paste echter niet door het trappenhuis, dus 
deze hebben we via het balkon met touwen om-
hoog getakeld naar de tweede verdieping! Met 
een vol terras ernaast toch wel even spannend!

6. Wat is uw hobby?
Motorrijden en met mooi weer lekker varen is 
toch wel erg genieten!

7. Wat zou u er graag bij hebben in Ruiner-
wold

Ik kan zo even niets bedenken, volgens mij 
zijn we aardig voorzien in ons gezellige dorp. 
Wat ondanks dat de winkel officieel Meppel is, 
wonen wijzelf in Ruinerwold en dat bevalt ons 
prima!

8. Hoe ziet u de toekomst?
Rooskleurig!

9. Aan wie geeft u de pen door?
Aan de familie Breuker van Megabyte Compu-
ters

geeft de pen door



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 24 t/m zondag 30 juli 2017. Week 30. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Alle maaltijdsalades
bak 400 gram

3.993.993.
4.494.494. 2.49

2.222.222.
3.573.573. 1.99

3 STUKS

Markant 
frisdrank

cola, sinas, lemon lime, 
cassis, ijsthee of clear drink

3 flessen à 1500 ml
alle combinaties mogelijk
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Douwe Egberts 
aroma rood 
snelfilterko�e 
of ko�ebonen
2 pakken à 250 gram 
alle combinaties mogelijk

2 STUKS

MAX. 8 
STUKS
PER KLANT

5.585.585. 6.506.506.

4.49

1.39
1.971.971.Blonde d’Aquitaine biefstuk

per kilo 13.90

100 GRAM

Gesneden champignons
kastanje of wit
bakje 200 gram

COMBINATIETIP
1.791.791.
1.991.991. 1.29

15.49

8.99
Heineken bier
krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Mineola’s, nectarines, 
perziken of platte perziken
per kilo 1.78

500 GRAM

1.791.791.
2.292.292. 0.89

Coop aardbeien- of 
slagroomschnitte
per stuk, ca. 5/6 personen

Vers gebak!

5.295.295.
5.795.795. 4.49

11.7811.7811. 5.89Alle Schwarzkopf, Gliss Kur, 
Syoss, Junior Power, Nature 
Moments Fa, of Taft**
alle combinaties mogelijk **
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lbijv. 2 potten taft titane  
gel à 250 ml

1+1 GRATIS*
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Bedankt!
Iedereen bedankt: voor kaartjes, bloemen en 
telefoontjes; tevens bedankt voor vervoer van 
en naar het ziekenhuis en Reggersoord.
Wij zijn verhuist naar: Woon-zorgcentrum ‘t 
Vonder, Molenbergh 1, kamer 18.

Jan en Roefie Mulder.

Beste mensen,
Het voetballen begint weer, willen jullie de 
programma’s dit seizoen weer plaatsen in de 
verschillende media? Alvast bedankt. 

Bekerprogramma van Ruinerwold 1:
Zaterdag 2 sept. 17.00 uur: 
VVR 1 - WVF 1 (Zwolle)

Zondag 10 sept. 
14.00       : Alcides 1 - VVR 1

Zaterdag 16 sept. 
17.00     : DESZ 1 - VVR 1
 
Wed. secr. V.V.Ruinerwold

Zomerreces
Na maanden rond de tafel
even wat weken op reces
en tijd voor een Brusselse wafel

Na maanden rond de tafel
even staren naar je navel
ook de zalm luiert onder een cipres

Na maanden rond de tafel
even wat weken op reces

© Gerdina 
www.gerdina.nl

Evaluatie Welstandsnota
Op 29 juni heeft de gemeenteraad de Evalu-
atie Welstandsnota 2013 vastgesteld. In 2014 
heeft de gemeente 450 panden in De Wolden 
gekenmerkt als karakteristieke panden in 
welstandsvrije gebieden. De hoeveelheid 
karakteristieke panden wordt in de evaluatie 
teruggebracht naar 100. De top-100 panden 
liggen in de 17 gebieden waar sprake is van 
een bijzondere combinatie van historische 
(steden)bouwkunst en historische cultuur-
landschap en in de bebouwde kommen van de 
dorpen.

Welstandsvrij bouwen
In grote delen van De Wolden is er geen wel-
standsvergunning meer nodig wanneer inwo-
ners gaat bouwen of verbouwen. Dat is uniek 
in Drenthe. Inwoners kunnen zelf bepalen wat 
mooi is en wat past bij het bijzondere land-
schap van De Wolden. De insteek is dat wie hier 
woont het beste weet wat past in het unieke 
landschap en dat inwoners met eigen plannen 
inspelen op de kwaliteiten van de directe omge-
ving.

Door het welstandsvrij verklaren van een groot 
deel van de gemeente is de regelgeving voor ka-
rakteristieke objecten in deze gebieden ondui-
delijker geworden. Deze onduidelijkheid wil de 
gemeente graag wegnemen door een aanpas-
sing van de regelgeving.

Stimuleren tot behouden 
In gemeente De Wolden maken we ons sterk 
voor stimuleringsplanologie. Dit houdt in dat 
wanneer onze inwoners eigen verantwoordelijk-
heid nemen met een positief effect tot gevolg, 
we dat graag belonen. Als een karakteristiek 
pand grootschalig verbouwd wordt en inwoners 
brengen de karakteristiek terug of versterken de 
aanwezige karakteristieke eigenschappen van 
het pand, dan wordt dit beloond met de moge-
lijkheid om 100 m² extra bij te bouwen op dat 
perceel. Hetzelfde geldt bij het verloren gaan 
van een karakteristiek pand door een calami-
teit.



Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

OOK ADVERTEREN?
Kijk op 

WWW.OPTWOLD.NL 
of mail naar 

redactie@optwold.nl

Fiets 3 daagse Ruinerwold 
 

7-8-9 Augustus 
 
Starttijd                           :  13:00 – 14:00 uur 
of                                       :  18:00 – 19:00 uur  
 
Startpunt                           :  Uitgaanscentrum De Klok  
                                               Ruinerwold  Dijkhuizen 33  

                         0522 – 481273  
 
Gratis parkeren                :  Achterkant        
                                            Uitgaanscentrum De Klok 

 
Startgeld                           :  Volwassenen  € 7,50  p.p                          
                                              Kinderen t/m 12 jaar  

                  € 4,00 p.p  
 
 
Tevens is er een mogelijkheid om voor of na het 
fietsen mee te doen met een dagmenu alleen 
onder reserveringen! 

 Deelname op eigen risico.  

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



Initiatiefrijk De Wolden: 
update van een 
succesformule
Initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen 
kwartaal blij verrast met het indienen van veer-
tien ideeën bij Initiatiefrijk De Wolden. Tien initia-
tieven zijn gehonoreerd. 

De tien initiatieven
De tien initiatiefgroepen gaan aan het werk met 
uiteenlopende projecten. Er zijn twee groepen, 
Menvereniging Zuidwolde en Ceres Zuidwolde, 
die beide een evenement in de paardensport gaan 
uitbreiden. Menvereniging Zuidwolde organiseert 
het concours hippique en wil dit jaar het evenement 
uitbreiden met een wielerwedstrijd en een Ride en 
Run. Ceres Zuidwolde organiseert ook een concours 
en wil dat uitbreiden met culinaire festiviteiten. 
In Ruinerwold gaat IJsvereniging Ruinerwold het 
terrein voor de ijsbaan egaliseren, zodat komend 
winter hopelijk eerder kan worden geschaatst. In 
Echten gaat de Vereniging Dorpsbelangen Echten 
een fietscrossbaan maken en ook in de Wijk is er 
gekozen voor een sportief initiatief met de aanleg 
van een outdoor fitness door Stichting De Slenken. 
Belangenvereniging Koekangerveld wil de dorpsen-
tree verfraaien door middel van het project “Bloe-
men aan de Panjerd”. Streekbelang Drogteropsla-
gen wil ook een groenvoorziening aanleggen. Ter 
ere van het 25-jarige jubileum van St. Oldtimerdag 
Ruinerwold krijgt deze stichting subsidie om dit 
extra feestelijk te kunnen vieren. De 25e Oldtimer-
dag Ruinerwold vindt plaats op 19 augustus 2017. 
Stichting Museumboerderij Karstenhoeve in Ruiner-
wold krijgt een subsidie voor het restaureren van 
koetsen en bedrijfswagens. Het tiende project is van 
Stichting Ouderendag Zuidwolde. Deze stichting 
organiseert op 7 oktober een dag voor geïnteres-
seerden over het ouder worden en hoe en op welke 
wijze men zo lang mogelijk in de eigen omgeving 
kan blijven wonen.

Met het honoreren van deze projecten is een bedrag 
gemoeid van € 61.310,-. 

Spelregels
Een initiatief moet vernieuwend zijn voor het dorp, 
maar het belangrijkste is dat een project breed 
gedragen wordt in een dorp of dat een grote groep 
inwoners kan profiteren van het initiatief. Het ini-
tiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale 
vitaliteit en/of sociale infrastructuur van het dorp. 
Wanneer een initiatief te commercieel is of wanneer 

Vrouwen kiezen, ook in 
De Wolden
In 2017 is het 100 jaar geleden dat vrouwen zich 
volgens de Grondwet voor het eerst verkiesbaar 
mochten stellen als politicus. Twee jaar later 
kregen zij ook actief kiesrecht (stemrecht). Een 
keerpunt voor de politiek in Nederland. Wethou-
der Mirjam Pauwels is één van de ambassadeurs 
van het project ‘Vrouwen Kiezen’ van de provincie 
Drenthe. 

Mirjam Pauwels: “Het is een hele eer om ambas-
sadeur van dit prachtige initiatief te zijn. Meer 
vrouwen in de politiek in Drenthe is iets waar ik me 
graag hard voor maak. Daarom roep ik geïnteres-
seerde en betrokken vrouwen op om met me in 
gesprek te gaan. Ik bied jou de mogelijkheid om 
informeel eens kennis te maken met de politiek.”

Invloed op gemeentelijk beleid
Wethouder Pauwels is benieuwd hoe vrouwen 
tegen de (lokale) politiek aan kijken en wil met hen 
van gedachten wisselen over de invloed die zij op 
het gemeentelijk beleid kunnen hebben. “Een dag 
met mij meelopen, behoort ook tot de mogelijkhe-

er sprake is van een te gering draagvlak kan een 
project worden afgewezen. Initiatiefrijk De Wolden 
subsidieert maximaal 50% van een project tot een 
maximaal bedrag van € 100.000,-. 

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan ingediend worden via www.
dewolden.nl/initiatiefrijk. Als u vragen heeft over 
Initiatiefrijk De Wolden of over het indienen van 
een aanvraag, dan kunt u terecht bij Lisette Tijmens 
(l.tijmens@dewoldehoogeveen.nl of 29 1473). Ook 
wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van 
een aanvraag of niet zeker weet of uw project past 
binnen deze subsidieregeling, dan kunt u contact 
opnemen.

Initiatiefrijk De Wolden
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de 
begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bie-
den aan initiatieven van inwoners. Ook de provin-
cie Drenthe levert een bijdragen aan de projecten. 
Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar 
aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om 
de inwoners financieel te steunen in de uitvoering 
van de plannen.



Inspraak ontwerp 
Economisch Actieplan 
De Wolden 2018-2022
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het ontwerp Economisch Actieplan De Wol-
den 2018-2022 vastgesteld en vrijgegeven voor 
inspraak. Vanaf donderdag 13 juli 2017 ligt het 
beleidsplan ter inzage. Tot en met donderdag 14 
september 2017 kunnen belanghebbenden een 
inspraakreactie indienen.

Actualisatie van bestaand beleid
Het Economisch Actieplan geeft richting aan de 
inzet van de gemeente om de lokale economie en 
de werkgelegenheid te stimuleren. Het plan bor-
duurt voort op het Economisch Actieplan uit 2013. 
In het vernieuwde actieplan is de sector toerisme & 
recreatie toegevoegd. Ook voor deze sector wordt 
de bestaande koers, eveneens uit 2013, voortgezet. 

Het Economisch Actieplan op hoofdlijnen
Het plan heeft een aantal algemene speerpunten 
met actiepunten gericht op dienstverlening, regel-
geving, netwerkbeheer en promotie. Daarnaast zijn 
er specifieke speerpunten voor de detailhandel, de 
agrarische sector en de sector toerisme & recreatie.
Een van de actiepunten is het continueren van één 
contactpersoon voor ondernemers: de bedrijven-
contactfunctionaris. Daarnaast wordt de komst 
van de nieuwe Omgevingswet in 2019 benut voor 

den. Kom eens een kijkje nemen in de keuken van 
de lokale politiek!”, aldus wethouder Pauwels.

Vrouwen kiezen in Drenthe
De provincie Drenthe vraagt met dit initiatief aan-
dacht voor een goede afspiegeling van onze samen-
leving in de Drentse politiek Samen met diverse 
Drentse organisaties en instellingen brengt de 
provincie dit thema in 2017, 2018 en 2019 onder de 
aandacht. Op verschillende manieren en voor een 
breed publiek, waarbij aangehaakt wordt bij de lan-
delijke, gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

Interesse?
Vrouwen die geïnteresseerd zijn om in contact te 
komen met wethouder Pauwels om bijvoorbeeld 
een dag mee te lopen, kunnen zich melden bij het 
bestuurssecretariaat van de gemeente De Wolden 
via het e-mailadres  
bestuurssecretariaat@dewolden.nl.

meerdere actiepunten. Zo is het de bedoeling met 
deze wet te komen tot snellere besluitvorming, ver-
mindering van regels en het doorvoeren van het ‘ja-
mits’-principe. Verder is er aandacht voor het beleid 
voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en 
voor ‘blurring’. Dit is het mogelijk maken om detail-
handel en horeca te combineren.
Jan ten Kate, wethouder economische zaken en 
toerisme en recreatie: “Ondernemers kunnen zelf 
en in samenwerking met de gemeente veel doen 
om het ondernemersklimaat positief te beïnvloe-
den. Op welke manier dat kan, vormt de inhoud 
van dit Economisch Actieplan. Het schetst de rol 
van gemeente en ondernemers om tot een bloei-
end ondernemersklimaat te komen, passend bij de 
mogelijkheden in ons gebied.”

Detailhandel, toerisme & recreatie en 
agrarische sector
Het actieplan handhaaft het beleid waarin de be-
staande winkelgebieden de vestigingsplaatsen zijn 
voor nieuwe winkels. In de centrumplannen voor de 
Wijk, Ruinen en Zuidwolde wordt gewerkt aan de 
centralisatie van de detailhandel en overige cen-
trumfuncties. En bij langdurige leegstand is er ruimte 
voor andere bestemmingen voor winkelpanden.
Voor toerisme & recreatie staat het stimuleren van 
een vitaal en spraakmakend aanbod centraal, on-
der andere met het programma Vitale Recreatiepar-
ken De Wolden. Verder wordt het toeristisch aanbod 
in de gemeente gepromoot als onderdeel van het 
grotere en sterke merk ‘Drenthe’. 
Het speerpunt voor de agrarische sector richt zich 
op innovatie en bedrijfsontwikkeling. Dit door de 
aansluiting bij het innovatiecluster Agri & Food van 
de Regio Zwolle en de Gebiedscoöperatie Zuidwest 
Drenthe voort te zetten. Zo kunnen ondernemers 
participeren in innovatieve projecten en worden 
ondersteund met kennis en advies.

Samen met betrokkenen
Het Economisch Actieplan is tot stand gekomen 
met inbreng van ondernemers, inwoners en onder-
nemersorganisaties. Hiervoor zijn diverse bijeen-
komsten georganiseerd en is overlegd met betrok-
kenen. 

Meer informatie
Het ontwerp Economisch Actieplan 2018-2022 is 
digitaal beschikbaar op dewolden.nl bij ‘Wonen en 
leven - ondernemen - beleidsstukken voor bedrij-
ven’. Een papieren versie van het plan ligt ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde. 
Belanghebbenden kunnen tot en met 14 september 
2017 suggesties en/of opmerkingen indienen bij 
gemeente De Wolden.




