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Open Boerderijendag 28 juli 2018.
Als een van de deelnemers hiervan, willen wij graag 
van de gelegenheid gebruik maken, om ons 30 jarig 
bestaan als campinghouders te vieren.
16 Augustus 1988 maakten onze eerste gasten ge-
bruik van een plaatsje op onze camping.
Als u even een kijkje wilt komen nemen, dan be-
groeten wij u graag met een hapje en een drankje.
Jan Willem en Albertje Benning van camping De 
Kalverhoek te Ruinerwold.

Volgend nummer 
verschijnt 
8 augustus

Kopij inleveren voor vrijdag 3 augustus 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Eerste Beach Event zeer 
geslaagd
Door een unieke samenwerking tussen de ten-
nisclub TC ‘t Wold en de Volleybalclub Ruinerwold 
is zaterdag 14 juli voor het eerst een gezamenlijk 
Beach Event georganiseerd. En op de zondag heeft 
KIOS de entourage nog kunnen gebruiken voor een 
eigen Beach korfbaltoernooi.
Hiervoor was door Loonbedrijf Kleis het parkeerter-
rein achter de sporthal Buddingehof omgedoopt 
tot het Albert Kleis Strand met maar liefst 130 kuub 
zand!  Op dit zand waren 3 tennisvelden en 3 volley-
balvelden uitgezet waarop 20 tenniskoppels en 22 
volleybalteams onder een stralende zon hartstoch-
telijk strijd geleverd hebben.
Tussen de wedstrijden door was het terras goed 
gevuld en werd door spelers en toeschouwers 
dankbaar gebruik gemaakt van de voortreffelijke 
catering. Er moest door de prominent aanwezige 
“koperen ploert” flink veel vocht aangevuld worden 
en dat bleef ook na de wedstrijden nog een hele 
poos doorgaan.

Dan volgen hier de uitslagen:

Beach Tennis
Recreatief: 
1. Wout Benak en Bram de Graaf
2. Emily Timmerman en Sylvia Timmerman
3. Linda Drost en Monique Koetsier

Topklasse: 
1. Hanneke van der Heiden en Susanne Munting
2. Albert Terwisscha en Gerko Timmerman
3. Elzo van der Ark en Mark Cossee

Beach Volleybal
Recreatief: 
1. Het RELL-team
2. Alice en Co
3. Bouly 2

Topklasse: 
1. PLAY4US 2
2. Noordkaper 1
3. PLAY4US 1

Al met al twee prachtige dagen Beach –plezier en 
zeker voor herhaling vatbaar.
Tot slot wil ik nog alle sponsors, vrijwilligers, spe-
lers en speelsters bedanken voor hun inzet voor dit 
prachtige Beach Event Ruinerwold.
Tot volgend jaar!

Douwe Kaper



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 29 juli 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. L. Sollie
15.30 uur ds.  Van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds.  R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. C.A.D. van der Meulen

Kerkdiensten 5 augustus 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M. Gaastra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. P. Boomsma
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
15.30 uur ds. Van Rijswijk

 ➜  24 t/m 27 juli Drentse Fiets4Daagse
 ➜  27 juli Zomerklaverjassen, aanvang  

20.00 uur café de Kastelein
 ➜  28 juli Open boerderijendag van  

10.00 – 16.00 uur start Karstenhoeve
 ➜  28 juli Trekkerslep, aanvang 11.00 uur 

, achter boerderij fam. Huizing 
Dr.Larijweg 23

 ➜  28 juli OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜  30 juli Buurtkamer, Spel,  
van 9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  6 augustus Buurtkamer, actief met sjoelen, van 
9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  6-8-augustus Ruinerwoldse Fiets3daagse, start 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  10 augustus Zomerklaverjassen, aanvang  
20.00 uur café de Kastelein

 ➜  13 augustus Buurtkamer, creatief,  
van 9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  18 augustus Oldtimerdag
 ➜  20 augustus Buurtkamer, spelochtend  

van 9.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜  24 augustus Zomerklaverjassen, aanvang  

20.00 uur café de Kastelein
 ➜  25 augustus OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier en textiel
 ➜  27 augustus Buurtkamer, mandala’s kleuren van 

9.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜  1 september Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜  1 september Dijkhuizenrun van 16.30 – 21.00 uur 

Centrum Ruinerwold
 ➜  3 september Buurtkamer, spelochtend  

van 9.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜  5 september Zomerfeest Ruinerwold, Dorpsquiz, 

aanvang 19.00 uur Feesttent
 ➜  6 september Zomerfeest Ruinerwold, klaverjassen, 

jokeren en darts, aanvang 19.00 uur 
Feesttent

 ➜  7 september Zomerfeest Ruinerwold, Scholendag 
groep 1 t/m 4 van 0900 – 11.00 uur 
Feestterrein 
Groep 5 t/m 8 van 10.30 – 12.30 uur 
Feestterrein

 ➜  7 september Zomerfeest Ruinerwold, Teenage 
Party, vanaf groep 8 tot 16 jaar, van 
19.30 – 21.30 uur Feesttent

 ➜  7 september Zomerfeest Ruinerwold, Heinoos, 
aanvang 21.30 uur Feesttent

 ➜  8 september Zomerfeest Ruinerwold, Optocht, 
aanvang 10.00 uur, prijsuitreiking 
13.30 uur met DJ Roelof

 ➜  8 september Zomerfeest Ruinerwold,Session, 
aanvang 21.30 uur Feesttent

 ➜  8 september Taxatie antiek en curiosa
 ➜  8 september Open monumentendag



Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “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



Het is vandaag (dinsdag 17juli), ik ben op weg naar 
mijn 2e opdrachtgever van vandaag ergens in Zeist. 
Genoeg tijd onderweg om de gedachten te laten 
gaan en te zien wat voor schitterend weer het is, het 
was en nog komen gaat…strak blauwe lucht, felle 
zon en volgende week misschien wel 40 of 42 gra-
den hoor ik de nieuwslezer zeggen, hoewel de kans 
maar klein is (2%) dat het daadwerkelijk gebeurt 
maar ja wel weer vele malen meer kans dat ik de 
loterij zou winnen. De droogte zijn we voorlopig 
nog niet van af. Menig mens zit op een drup regen 
te wachten maar ook menig mens vind het weer 
geweldig en voor een hele enkeling is dit weerbeeld 
een uitkomst als je de loterij toch niet wint..
Het weert lekker op mijn dak denk ik….(deze uit-
drukking heb ik niet van mijzelf maar komt wel uit 
mijn familie, deze persoon was er overigens vorst 
met ijzel voor nodig om deze uitdrukking tot leven 
te doen wekken).

Ondertussen gaat de telefoon, de redactie van 
Op ’t Wold: waar blijft jou stukje voor: Ruinerwold 
onderneemt geeft de pen door aan? 
Ik was er niet van op de hoogte dat de beurt aan mij 
was,  ooit had ik hem al gehad en mijn eerste ge-
dacht was nu alweer..? Dankjewel Frank! Het schijnt 
dan toch dat de tijd vliegt want het is alweer even 
geleden.

Dag lezers van op ’t Wold en dorpsgenoten mijn 
naam is Ben Hauwlo, eigenaar van Hauwlo Zonwe-
ringen in Ruinerwold. Ik ben 18 jaar geleden begon-
nen met mijn zonweringsbedrijf vanuit huis  aan de 
Kleipeer en een werkplaats aan de Wolddijk.
Per ongeluk ben ik er ingerold, begonnen met 
maken van markiezen en het herbekleden daarvan. 
Inmiddels zitten we alweer 9 jaar aan de Wester-
weiden 27 in Ruinerwold, waar we vrijwel elk type 
zonwering en insectenwering kunnen maken of van 
waaruit we het kunnen leveren voor zowel buiten-
kant van de woning als voor de binnenkant van de 
woning, kantoren of scholen.

Toen ik 18 jaar geleden begon was de buitenzon-
wering voornamelijk een product om de zon van de 
ramen te houden en het minder warm aan de bin-
nenzijde te hebben. Dat is nog zo maar daarnaast 
wordt tegenwoordig de zonwering ook meer toege-
past om de straling van zonlicht dusdanig te  regu-
leren om een prettig binnenklimaat te verkrijgen of 
productiever werkklimaat.

Zonwering is toe te passen in zomer en winter al 
dan niet geautomatiseerd, in dit laatste geval is 
energiebesparing zeer zeker denkbaar. En zo is zon-
wering niet alleen zonwering maar wordt het ook 
een onderdeel van de installatie.
Anekdotes: kan ik zo niet uit kiezen welke ik aan het 
papier toevertrouw.

Wat wil ik erbij in Ruinerwold: Volgens mij is Rui-
nerwold een levendig dorp waar een ieder die wat 
heeft met Ruinerwold wel wat uit kan halen. Ik heb 
geen wens op dit moment in die richting.
Het vragenlijstje van Ruinerwold onderneemt geeft 
de pen door, heb ik niet standaard ingevuld, het 
is net als de zonweringen, het is zeker niet altijd 
standaard.

Beste lezers van dit blad, ik hoop dat ik u in vogel-
vlucht een tipje van de sluier heb op kunnen lichten 
wie ik ben of wat ik doe.

Voor zonwering, insectenwering of raambekleding 
kunt u dus bij ons terecht.

Hartelijke groet, Ben Hauwlo.

Ik geef de pen door aan mijn overburen: Herold en 
Willeke Pouwels van installatiebedrijf Herold Pou-
wels.

geeft de pen door



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.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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:

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 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rectificatie! 
 
Helaas stond er in ons collectebrief een incompleet 
rekeningnummer. 
 
Onze rekeningnummer is NL11RABO0341811270. 
 
Mocht u de collectant gemist hebben en toch nog een 
bijdrage willen geven dan kunt u het overmaken op 
bovenstaand rekeningnummer. 
 
Namens het bestuur alvast bedankt voor jullie bijdrage! 
 
Bestuur Stichting Zomerfeest Ruinerwold 



. 

 
 
 
 
 
 
 
VRIJDAG 7 SEPTEMBER 
 
Teenage Party! 
 
Op vrijdagavond 7 september 2018 vindt de allereerste editie van de 
Zomerfeest Teenage Party plaats! De Teenage Party wordt 
georganiseerd voor de jeugd van groep 8 tot en met 15 jaar. 
Op deze feestavond draait DJ Ry@n de allervetste muziek en samen met de 
jeugd maakt hij daar een te gekke party van. Deze Zomerfeest Teenage 
Party is voor onze jonge stappers en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Entree 
kost maar €5,- en daarvoor krijg je ook nog één muntje. 
 Wat nog heel belangrijk is: neem een goed humeur mee! Alleen party 
people zijn welkom!   
 Informatie voor de ouders/verzorgers: 
Wij gaan ervan uit dat u met uw kind(eren) bespreekt dat alcohol onder de 
18 jaar wettelijk verboden is. Wanneer blijkt dat uw zoon of dochter bij 
binnenkomst toch alcohol heeft genuttigd dan zullen wij uw zoon of 
dochter weigeren, ook bellen wij u, de ouder, op om uw kind weer op te 
komen halen. 
Legitimatie verplicht. 
Deze feestavond is om 21.30 uur ook echt afgelopen en de kinderen zijn 
aan de voorzijde van de tent weer op te halen 
 
 
 
 

 



Cursisten Sinje Kiel 
sluiten zangseizoen af 
met zangavond in de 
Karstenhoeve
Geoefend hebben zij in het ovenhuisje aan de Dr. 
Larijweg, het onderkomen van zangeres Sinje Kiel 
en haar lespraktijk. Voor de feestelijke afsluiting 
van het eerste zangseizoen in Ruinerwold hielden 
de cursisten afgelopen vrijdag een slotconcertje in 
ongedwongen sfeer in Museumboerderij Karsten-
hoeve. 
 
In bijzijn van vrienden en belangstellend publiek 
werden liederen en aria’s van Mozart tot Poulenc 
ten gehore gebracht.  Na een jaar sleutelen aan de 
eigen stem, houding en adem werden de resulta-
ten in vreemde talen en diverse muzikale stijlen 
enthousiast en met lef voorgedragen. De groep 
amateurzangers en een trotse zangjuf straalden 
veel plezier uit tijdens de uitvoering en hebben zin 
in volgend jaar. 
 
Na de zomerpauze zullen de activiteiten in het 
ovenhuis weer worden opgepakt met een twee-
daagse zangworkshop in de avonduren op maan-
dag 27 en dinsdag 28 augustus van 19:30 - 22:00 
uur. Gastdocente Gesine Lersch-van der Grinten 
is uitgenodigd om een introductiecursus te geven 
voor een effectievere ademhaling voor zangers, 
gebaseerd op de wetenschap dat er verschillende 
ademtypes zijn.

Toelichting zangworkshop:
Zon, maan en stem- een andere manier het zingen 
te bekijken

De natuur heeft ons een bepaald ritme meegege-
ven. Wij ademen actief in en passief uit of anders-
om. Het gaat daarbij om het evenwicht van activi-
teit en passiviteit. Waar ligt mijn energie en waarin 
rust ik uit? Dit wordt in deze workshop onderzocht 
en beoefend met behulp van ademoefeningen, 
lichaamsoefeningen en klankmassages. Als de 
verhouding van activiteit en passiviteit in evenwicht 
komt wordt het zingen heel natuurlijk, makkelijk, 
licht en vrij.
 
Zie ook op de website www.sinjekiel.nl

Buurtkamer 
‘’buddingehof”
Voelt u zich eenzaam of zoekt u gezelligheid kom 
dan naar de Buurtkamer op maandag morgen 
van half 10 tot half 12 in de Buddingehof. Ook in 
de zomervakantie is de Buurtkamer open. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Heeft u geen vervoer? 
Ook dat kan voor u geregeld worden. Onder 
genot van een kopje koffie praten wij even bij met 
elkaar. Daarna doen wij een spel, iets creatiefs of 
iets actiefs, maar wilt u liever wat anders doen 
ook dat is prima. Ter afsluiting zingen wij nog 
een paar liederen uit de oude doos. Maandag 30 
juli spelen we een spel, 6 aug. actief met sjoelen, 
op 13 aug. creatief een pennen potje maken, 20 
aug. spelochtend, 27 aug. creatief mandala’s 
kleuren, 3 sept. spel och-tend, 10 sept. creatief een 
sleutelhanger maken en 17 sept. actief dan komt de 
kinderop-vang weer bij ons op bezoek. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Albertje Vis-
scher en Ina Mannes tel. 0522-481978

Openluchtdienst 
Blijdenstein
Zondag 29 juli 10.00 uur willen we bij geschikt weer 
(niet te nat en niet te koud of teveel wind) de dienst 
in de openlucht houden onder de beschutting van 
de 12 apostelenboom. Samen zingend buiten de 
muren van de oude kerk staan we even heel dicht 
bij de natuur om te beseffen dat we allemaal schep-
selen zijn van de ene God. Iedereen is van harte 
welkom.
Ds. Roelof Kloosterzie

Zangles:
De reguliere zanglessen bij Sinje Kiel starten in sep-
tember. Opgave hiervoor is mogelijk, vaste lesdagen 
zijn dinsdag, woensdag en donderdag. De lessen 
worden individueel of in groepsverband gegeven. 
Aanmelden en meer informatie via markiezinvand-
renthe@gmail.com.



       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! 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG,  TREFZEKER 

EN VOORDELIG
altijd scherp!

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

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

STOTIJN 
notariaat & mediation
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Vrijwilligersfestival voor 
alle vrijwilligers in De 
Wolden
De Wolden - Bent u actief als vrijwilliger in De Wolden? 
Kom dan op vrijdagavond 19 oktober naar het Vrijwilli-
gersfestival van De Wolden in Buitencentrum De Poort te 
Ruinen!
Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar heel veel 
vrijwilligers actief zijn. Zonder deze vrijwilligers staat alles 
stil. Om de vrijwilligers eens flink in het zonnetje te zetten 
is er een Vrijwilligersfestival, voor jong en oud, georgani-
seerd. 
Het festival begint om 19.30 uur en er valt heel wat te 
beleven! Zo kan er o.a. een muzikale quiz worden gespeeld 
samen met de Pauwergirls, is er een workshop graffiti 
spuiten, is er speciaal voor de mannen een barbier aan-
wezig, zal Magic John de nodige goocheltrucs verzorgen, 
kan men zich onderdompelen in Caribische sferen bij de 
smoothiebar, zijn er de nodige versnapering tussendoor en 
veel meer! 
I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober aan te melden 
voor het festival via de website van ViP De Wolden www.
vipdewolden.nl  per mail info@vipdewolden.nl of telefo-
nisch 0528 – 378686. Er zijn geen kosten aan deze avond 
verbonden.
Wil je graag wat meer informatie over het Vrijwilligersfes-
tival? Neem dan contact op Aïsha of Leonoor van ViP De 
Wolden via info@vipdewolden.nl of tel. 0528 -378686.

Zo mooi is De Wolden”, 
al 20 jaar
Gemeente De Wolden bestaat 20 jaar. Om dit te 
vieren is een fotowedstrijd georganiseerd en daarop 
zijn bijna 70 foto’s ingestuurd. “Een geweldig aan-
tal”, volgens burgemeester Roger de Groot. Hij is 
vooral te spreken over de kwaliteit van de foto’s. 
“Bij het bekijken van alle inzendingen dacht ik vaak: 
zo mooi is De Wolden inderdaad!”
Tentoonstelling
Uit alle inzendingen is een selectie van ruim 20 
foto’s gemaakt voor een tentoonstelling in het 
gemeentehuis. Roger de Groot: “Dit mag je als 
inwoner van De Wolden niet missen. Onze mooie 
gemeente is op allerlei manieren in beeld gebracht.”
Winnaars
Gisteren zijn de prijswinnaars bekend gemaakt. “We 
hebben drie winnaars die zich hebben gericht op 
het thema van de wedstrijd: actief en betrokken. 
Veel foto’s pasten minder bij het thema. Daar zitten 
echter ook prachtige plaatjes tussen en daarom 
hebben twee daarvan ook een prijs ontvangen,” 
aldus de burgemeester.
Vereniging
Er was een speciale oproep voor verenigingen en 
ondernemers. De winnaar daarvan krijgt de kans op 
extra reclame om bijvoorbeeld leden te werven. Dit 
is geworden: de korfbalvereniging KIA uit Koekange. 
De foto’s zijn de hele zomer te bewonderen in het 
gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden.

Stuur eens een kaartje!
Johan Lint, onze Kerstman en Paashaas, heeft 3 
weken in het ziekenhuis gelegen en moet nu revali-
deren in Reggersoord.
Om hem een hart onder de riem te steken, stuur 
eens een kaartje naar hem toe. 
Zijn adres  is :Zorggroep Noorderboog, Reggersweg 
1, 7943 KC Meppel. Hij ligt op de 2e verdieping, 
kamer 6

De vakantie is begonnen
De vakantie is begonnen
ook de buren zijn al weg
om aan een Costa te gaan zonnen

De vakantie is begonnen
bergen worden overwonnen
met drop en Hollands broodbeleg

De vakantie is begonnen
ook de buren zijn al weg

© Gerdina 
www.gerdina.nl

Help
Wie wil mij in de huishouding helpen?
J.ter Heide
Dijkhuizen 91 Tel: 0522-482541



Volleybalclub 
Ruinerwold bestaat dit 
jaar 50 jaar

Aan de leden en oud-leden van Volleybal Club Rui-
nerwold,
De jubileumcommissie van V.C.R nodigt u hierbij uit 
voor het bijwonen van het jubileumfeest ter gele-
genheid van het 50-jarig bestaan van onze vereni-
ging. De festiviteiten vinden plaats op zaterdag 6 
oktober 2018  in de Buddingehof. De jubileumcom-
missie is druk doende om zorg te dragen voor een 
gezellige middag- en avondindeling. 
Kent u nog meer oud-(bestuurs)leden, oud trainers/
coaches of oud-teamgenoten zegt het dan voort!

Voorlopig programma:
14:00 Inloop met koffie en thee
14:30 Opening
15:30 Een activiteit voor jong en oud
16:30 Praatuurtje
17:30 Buffet 
19:00 Wedstrijd Dames 1e Klasse Nevobo

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier 
op onze site: www.vcr-ruinerwold.nl/50-jaar-vcr of 
via de e-mail: 50jaarvcr@vcr-ruinerwold.nl.  
U dient u aanmelding voor 1 september door te 
geven.
De leden van de jubileumcommissie hopen u een 
gezellig en sfeervol jubileumfeest aan te bieden.

Met vriendelijke groet,
Jubileumcommissie 50 jaar VCR

Zomer-Verrassingstas 
voor kinderen in 
gemeente De Wolden
Met een speciale zomer-verrassingstas wil de 
bibliotheek het ‘vakantielezen’ bij kinderen op de 
basisschool stimuleren. Leraren noemen het de 
vakantiedip: kinderen vertonen na de vakantie vaak 
een grote terugval in leesontwikkeling als ze in de 
zomervakantie geen boek(en) lezen. Uit onderzoek 
blijkt dat ze wel 1 à 2 leesniveaus kunnen terugval-
len. Een vakantiedip kan worden voorkomen wan-
neer kinderen ook in de zomervakantie af en toe 
een boek lezen.

Verrassingsboeken
Voor de zomervakantie delen de bibliotheken in 
de gemeente De Wolden zomer-verrassingstassen 
uit aan kinderen van groep 3 t/m 8. In de tas zitten 
boeken die de bibliotheek speciaal per kind heeft 
uitgezocht. Van tevoren konden de kinderen of hun 
ouders op een formulier hun leesvoorkeuren aange-
ven. Zo kan ieder kind met een tas vol ‘verrassings-
boeken’ de vakantie beginnen. Als de boeken uit 
zijn, mogen de kinderen ze in de bibliotheek ruilen 
voor nieuwe. 
 
Gratis proefabonnement voor ouders
Ook voor de ouders heeft de bibliotheek een leuke 
actie. In de tas zit een bon waarmee ze drie maan-
den gratis lid kunnen worden van de bibliotheek. Zo 
kunnen de ouders ontdekken wat de bibliotheek ze 
allemaal te bieden heeft. Na drie maanden krijgen 
ze de mogelijkheid om lid te blijven. Zo profiteren ze 
niet alleen zelf van de bibliotheek, maar kunnen ze 
ook het lezen bij hun kinderen blijven stimuleren.   
 
Lezen in vakantie
Kinderen kunnen in de vakantie altijd in de Drentse 
bibliotheken terecht om boeken te lenen. Het lid-
maatschap van de bibliotheek is tot 19 jaar gratis. 
Voor wie leest op de tablet of smartphone, is er de 
app ‘VakantieBieb’ met een aantrekkelijke selectie 
jeugdboeken. Deze e-books zijn tussen 1 juli en 

31 augustus gratis te downloaden. Meer informatie 
op www.vakantiebieb.nl.

Einde bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bibliotheek Ruinen • Astrid Dijksterhuis • 06 
22104284

 
 
 
Bibliotheken van De Wolden hebben nu een Nationaal Mediacoach 
 
Per mei 2015 beschikt bibliotheek De Wolden over een Mediacoach. 

Een mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid van 
kinderen, jongeren, ouders, senioren, leerkrachten en directies te verbeteren. 

Een mediacoach is gecertificeerd op het gebied van mediawijsheid. 

De werkzaamheden van een mediacoach zijn divers: 

 Coachen van leerlingen bij mediagerelateerde onderwerpen, zoals sociale 
media, cyberpesten en gamen 

 Geven van medialessen van  groep 4 tot en met de hoogste klassen van het 
voortgezet onderwijs 

 Hulp bij het leren gebruiken van bronnen op internet (informatievaardigheden) 
 Het opstellen van een mediaprotocol 
 Jongeren actief betrekken bij het mediabeleid 
 Het organiseren van ouderavonden en themaweken, bijvoorbeeld tijdens de 

Week van de Mediawijsheid 
 Het verzorgen en coördineren van lesmateriaal 
 Hulp bieden bij problemen 
 Eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties 
 Informeren van collega’s over actuele mediaontwikkelingen 

Wilt u als organisatie, school of vereniging gebruik maken van de diensten en 
mogelijkheden van een Mediacoach dan kunt u contact opnemen met: 

Ronald Vos,  
Bibliotheek De Wijk; 0522-441434 
r.vos@bibliotheekdewijk.nl 
Nationaal Mediacoach 

 



Open boerderijendag 
Ruinerwold op zaterdag 
28 juli 2018
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, en heden-
daags kunnen vinden.
De start is bij Museumboerderij De Karstenhoeve Dr 
Larijweg 21, maar het is ook mogelijk om op elk wille-
keurig deelnemend bedrijf te starten.
Het is dit jaar een fietsroute van ongeveer 25 km, maar 
er is ook een alternatieve autoroute. Waar nodig zal de 
route bepijld zijn. Een programmaboekje met de route-
beschrijving is tegen betaling van €1 verkrijgbaar bij alle 
deelnemers Op de bedrijven zullen diverse toeleveran-
ciers en andere relaties een stand inrichten.
Bij hen kunt u terecht voor informatie over goederen en 
diensten die zij aan de verschillende bedrijven leveren.
Er zullen diverse toeleveringsbedrijven aanwezig zijn.
En er zal ruim aandacht zijn voor kinderen middels 
springkussens enz. 

Deelnemende bedrijven in willekeurige volgorde:
Museumboerderij De Karstenhoeve. Dr. Larijweg 21
Melkveebedrijf Jan de Leeuw Oosterboerseweg 8
SVR Camping De Kalverhoek Haakswold 31
Paardenhouderij Tijmes Broekhuizen 27
Melkveebedrijf Fokko & Grietje Zanting Weerwille 21

Koninklijke Friesland Campina stelt 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 er-
gens op een bedrijf staan om u een overheerlijk ijsje 
te verkopen. En wellicht treft u ergens op het bedrijf 
van een deelnemer nog meer mogelijkheden voor een 
versnapering. We zijn weer veel dank verschuldigd aan 
al onze sponsoren die het ons mogelijk hebben gemaakt 
om, voor de alweer 29ste keer, de open boerderijendag 
Ruinerwold te organiseren.

Deze boerderijendag wordt georganiseerd door:
Commissie Boerderijendag, 
Vrouwen van Nu, Ruinerwold Oost en West.
LTO-Noord.


