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Volgend nummer 
verschijnt 

23 augustus
Kopij inleveren voor 18 augustus 

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

Bezoek aan buurtkamer14
aug

Taxatiemiddag in de 
Karstenhoeve
Zaterdag 9 september 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur 
vindt er een taxatiemiddag plaats van antiek en curiosa 
door de heer Enno de Boer uit De Wijk.
De taxaties zijn gratis.
U kunt tevens uw goederen aanmelden voor de antiek – 
en curiosaveiling op 7 oktober a.s.
Voor info of opgave: info@karstenhoeve.nl of 0522-
481447. Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 
22 Ruinerwold.

Openluchtdienst
Zondag 13 augustus 10.00u wordt bij geschikte tempera-
tuur de kerkdienst op Blijdenstein in de beschutting van 
de Twaalfapostelenboom gehouden.
Na afloop is er koffie, thee en limonade. Iedereen is van 
harte welkom.

Ds. Roelof Kloosterziel

Werkzaamheden 
dorpshuis de Kolonie
De inwoners van Oosteinde gaan verder met het verbete-
ren van dorpshuis de Kolonie.
In de afgelopen maand is de oude berging gesloopt, 
zijn de boomstobben verwijderd en de grond voor de 
nieuwe berging uitgegraven. De fundering is gestort, de 
muren zijn opgemetseld en er is gestart met het afwer-
ken van de binnenkant. In de komende maand zal de 

berging worden 
afgewerkt en de 
bestrating van 
het binnenplein 
met beplanting 
worden aange-
legd. Ook zal  het 
elektrisch openen 
van de buitendeu-

Leef nu je leven 
Leef nu je leven
en durf te dromen
zomaar even

Leef nu je leven
dat wordt gegeven
laat maar komen

Geniet je leven
en vervul je dromen

© Gerdina  www.gerdina.nl

Op maandag 14 augustus tussen 9.30 en 11.30 uur 
brengt de Historische vereniging een bezoek aan de 
buurtkamer. Tijdens deze ochtend vertonen ze een 
dorpsfilm uit de grote collectie van de vereniging,
Iedereen uit het dorp is welkom om deze film bij te 
wonen. 
Vanwege de zomervakantie vindt de buurtkamer plaats 
in zorgcentrum ’t Vonder. De film zal ge-draaid worden in 
de grote zaal. Aanmelden is niet nodig. 

ren worden gerealiseerd. Het is de bedoeling om op tijd 
klaar te zijn voor burendag. Iedereen is op  23 september 
welkom in dorpshuis de Kolonie om het resultaat van de 
verbouwing te kunnen zien. 



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 ” 

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

 ➜  11 augustus Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜  13 augustus Openluchtdienst, aanvang 
10.00 uur kerk Blijdenstein

 ➜  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  Karstenhoeve
 ➜  2 september Dijkhuizenrun
 ➜  5 september Vrouwen van Nu Ruinerwold 

Theemiddag, Haptotherapie 
Huisman, aanvang 13.30 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  6  september Zomerfeest Ruinerwold, 
Quizavond

 ➜  7 september Zomerfeest Ruinerwold, 
kaartavond

 ➜  8 september Zomerfeest Ruinerwold 
Scholendag; groep 1t/m 4 van 
09.00 – 11.00 uur groep 5 t/m 8 
van 10.30 – 12.30 uur 
’s Avonds Solidair

 ➜  9 september Taxatiemiddag van 
13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜  9 september Zomerfeest Ruinerwold; 
optocht, na afloop 
prijsuitreikeing met DJ Bart 
van Zegeren 
’s Avonds Dirty Daddies

 ➜  10 september Interkerkelijke kerkdienst
’s Middags Playbackshow, 
slotfeest met Karambam

 ➜  18 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Robert de Vries Mont 
Ventoux, aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  18 september VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine 

 ➜  20 september Vrouwen van Nu Oosteinde; 
Francine Bensdorp “geboren in 
het verkeerde lichaam”aanvang 
20.00 uur café Oosteinde

Kerkdiensten 13 augustus 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V Rijswijk
15.30 uur ds. E. Woudt
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. A.W. Estie
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds .R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. A.M. vd Wetering

Kerkdiensten  20 augustus 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur kand. M. van Sandijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00  uur  ds. C.T. Basoski
15.30 uur ds. v Rijswijk



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

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “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



Succesvolle open 
boerderijendag
Ondanks dat het ’s morgens kleddernat was in Ruiner-
wold terwijl het op een ander deel van de route slecht 
een beetje miezerde is de Boerderijendag met ruim 600 
deelnemers wederom een groot succes geworden.
Zoals gebruikelijk was de museumboerderij De Karsten-
hoeve de eerste op de route.
Een authentieke boerderij uit de 17de eeuw waarbij, 
als je rondloop je het idee krijgt dat de oorspronkelijke 
bewoners zo binnen kunnen stappen.
Op de expositiezolder zijn prachtige Merklappen en 
ander borduursels te zien.
Jonge meisjes moesten vroeger leren om netjes te bor-
duren om o.a. linnengoed mooi te merken.
Ook op de deel en in de schuur waan je je in vorige eeu-
wen met de gereedschappen en koetsen die er te zien 
zijn.
Van de oudheid naar de hedendaagse tijd is de sprong 
die gemaakt werd naar de brandweer van De Wolden, 
post Ruinerwold, onderdeel van de veiligheidsregio 
Drenthe.
Nederland heeft 25 brandweerregio’s. De bezoekers ke-
ken hun ogen uit wat er allemaal in een brandweerauto 
aanwezig is van spuit tot de meest moderne apparatuur 
om mensenlevens te redden. Dit alles werd op duidelijke 
begrijpelijke wijze uitgelegd door aanwezige vrijwillige 
brandweer mensen. Maar ook het redden van dieren die 
bijvoorbeeld in een mestkelder terecht komen behoort 
tot de taak van de brandweerman.
Na dit alles gezien te hebben was het tijd een voor kop 
koffie verkocht door de Vrouwen van Nu. 
Weer op de fiets komen we bij de fam. Nijmeijer aan de 
Eggeweg in Koekange, een modern familiebedrijf met 
stallen ingericht voor 140 melkkoeien met bijbehorend 
jongvee. Maar door de fosfaatwetgeving zijn er nu, net 
als op veel andere melkveebedrijven, minder dieren.
Hier kon men zich ook vergapen aan de moderne 
werktuigen van de Werktuigen Vereniging Koekange en 
mechanisatie bedrijf Huisjes uit Rogat.
Kuiper Koekange toonde enkele gazonmaaiers.
Naast de Vrouwen van Nu die ook hier koffie en krenten-
brood verkochten was imker Eizinga er met honing en 
uitleg hoe een imker zijn werk doet met de bijen.
Het volgende bedrijf dat bezocht werd lag aan de Pan-
jerdweg de familie Hoogh Antink boert hier op nr. 3 een 
modern gezinsbedrijf waar in het weekend de stude-
rende kinderen volop meewerken.
De 120 koeien worden gemolken door twee melkrobots en 
de melk word geleverd aan de Cono in Midden Beemster
Van de geleverde melk wordt Beemsterkaas gemaakt 
en verder wordt er in Hellendoorn Ben & Jerry ijs van 
gemaakt en dit alles kon worden geproefd wat bijzonder 
in de smaak viel bij de bezoekers.
Veel wordt samengewerkt met regionale scholen en op 
afspraak zijn allerlei verenigingen en andere belangstel-
lenden van harte welkom.
De grond van deze boerderij was in vroegere jaren heide-
veld en is in de jaren 30 van de vorige eeuw ontgonnen 

en aanvankelijk werd er graan verbouwd maar als snel 
werd het een gemengd bedrijf en nu dus een modern
 melkveebedrijf met mogelijkheden voor de toekomst.
Zoals op veel boerenbedrijvenwaren ook hier de vele 
zwaluwen te zien die af en aan vlogen om de jonkies te 
voeren maar daarnaast zit er ook een paartje kerkuilen 
met vijf jongen.
Via een prachtige route over het Panjerdpad en langs 
Echten richting Hees waar we arriveren via de Heeseres-
weg bij de Niezinghoeve een voormalig boerenbedrijf 
omgebouwd tot      groepsaccomodatie voor mensen 
met een zorgvraag en hun mantelzorgers verder zagen 
we dat minicamping met tien plaatsen vol stond tevens 
is er een zaaltje voor kleine feestjes en partijtjes. De eige-
naren Dick en Hanneke Kamper konden heel enthousi-
ast vertellen over hun bedrijf en de toekomstplannen.
Wat zeker ook boeide waren de verhalen van Hendrikus 
Niezig en Jan Luning over hoe de buurtschap Hees er 
vroeger uitzag.
Al met al kan de organisatie terugzien op een prima 
geslaagde dag. 

Bijzonder weddenschap 
Frikandellen eten
Berend Kisjes uit Berghuizen en caféhouder Sjaak van 
der Sterre van café Centraal uit Ruinerwold gaan op 
zaterdag 19 augustus een bijzondere weddenschap aan. 
Berend zal na afloop van Oldtimerdag een twintig tal 
frikandellen opeten. Vorig jaar ging Kisjes deze wed-
denschap ook al aan. Maar moest deze toen voortijdig 
staken. Hij wordt bovendien deze keer uitgedaagd door 
Niels Zandstra. Beide heren gaan proberen het landelijke 
record, dat staat op 26 frikandellen te verbeteren. Dit 
gebeurt onder leiding van scheidsrechter Jan Koeling.
Beide heren hebben hier een uur de tijd voor. De fri-
kandellen worden achter elkaar per twee stuks tegelijk 
geserveerd.  Kroegbaas Sjaak van der Sterre denkt dat 
ze een goede kans maken. ‘Berend was hier afgelopen 
weekend nog even. Hij heeft toen zonder problemen tien 
frikandellen met mayo in een kwartier tijd opgegeten’. 
Mocht het lukken dan mag hij een maand lang eten bij 
café Centraal op kosten van de kroegbaas. Mocht het 
niet lukken dan zal Kisjes naar Ruinen lopen en daar 
twee frikandellen speciaal bestellen bij de plaatselijk 
cafetaria. Deze zijn dan voor de caféhouder.  ‘Uiteraard 
haal ik hem daar dan met de auto op, anders worden ze 
koud’ lacht Van der Sterre.  
De weddenschap is vorig jaar spontaan ontstaan. Kisjes 
zat op het terras en at daar vier broodjes Hamburger 
op. Hij hoefde ze niet te betalen als hij nog twee van 
dergelijke broodjes zou op eten. Wat hem ook trouwens 
ook lukte. Dat  de hongerige inwoner uit Berghuizen wel 
wat gewend bewees hij al eerder. ‘In het verleden at hij 
al eens acht Hamburgers op, ben dus benieuwd of het 
hem ook lukt met twintig frikandellen’.  De weddenschap 
start rond 18.00 uur. 



       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





	

	

	

	

	WOENSDAG	6	SEPTEMBER	
Quizavond 
	

	DONDERDAG	7	SEPTEMBER	
	 Kaartavond Entree: €5,- 

	
	VRIJDAG	8	SEPTEMBER	

Scholendag!! groep  
1 t/m 4 van 09.00 Ð 11.00 uur, groep 5 t/m 8 10.30 Ð 12.30 uur  

SeptemberfestÕ met de band Solidair. 
Entree: €12,50 

	
	ZATERDAG	9	SEPTEMBER	
	 Optocht 
 

Feesttent: prijsuitreiking optocht en dansmuziek met  DJ Bart van 
Zegeren 
Kinderdraaimolen (gratis)  
 

	 DIRTY DADDIES!!!! 
Entree €17,50 
 

	ZONDAG	10	SEPTEMBER	
     
    

Interkerkelijke kerkdienst 

  Kinderdraaimolen (gratis) 
  Feesttent: Playbackshow voor jong & oud 

Entree: gratis 
   

Slotfeest met KARAMBAM!!!!    
(voorheen Steaming Pianos)  
Entree: gratis 
 

	



Mededelingen van het 
Oldtimerdag-bestuur 
Wijzigingen. Lees deze tekst zorgvuldig om teleurstelling 
te  voorkomen. 
• Afsluiting wegen. Zoals u mogelijk reeds weet is de 

weg Dijkhuizen vanaf de Kerkweg(rotonde gemeente-
huis) tot aan de Keuterhoekweg afgesloten voor alle 
verkeer. Zo ook de Perenbuurt. Dus ook voor fietsers. 
Wilt u de auto gebruiken plaats deze dan buiten het 
parcours. Kijk goed naar de parkeerlocatie ivm de 
parkeerverboden. Parkeerplaats voor het gemeente-
huis wordt gebruikt door de organisatie. Auto buiten  
het parcours: Zuidzijde van Dijkhuizen lijkt hiervoor de 
meest aangewezen locatie.

• Parkeerverboden. In  de kern van Ruinerwold zullen 
op diverse plaatsen parkeerverbods-borden geplaatst 
worden. Let goed op voor welke straten dit van toe-
passing is.  Het betreft voornamelijk wegen die aange-
merkt kunnen worden als aan -en afvoerroute worden 
gebruikt. Bijzondere aandacht voor het parkeren aan 
de  Kosterij en  Vorenwolde ivm calamiteitenroute van 
de  hulpdiensten.

• Boerpad: Het Boerpad wordt eenrichtingsverkeer rich-
ting Meppel. 

• Winkels. De winkels in het parcours zijn te voet bereik-
baar en mogelijk zijn winkels gesloten. 

• Coöpwinkel de bereikbaarheid van de winkel tijdens 
de Oldtimerdag is onze grootste zorg.

• Verkeerscirculatieplan. Het bestuur heeft in nauw 
overleg met de gemeente, de politie, brandweer en 
hulpdiensten een verkeerscirculatieplan vastgesteld. VRIJWILLIGERS VAN OLDTIMERDAG RUINERWOLD 

 
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers,  
Wil je op de Oldtimerdag ons ondersteunen, of ken je iemand die vrijwilliger wil 
worden, neem contact op met Jan Allard Benak  
 
Datums en tijden om te onthouden 
Vrijdagavond 11 aug. Voorrijden tourritten  door motorrijders en chauffeurs (voor en achterrijders)  
Om: 19.30 uur/cafe “De kastelein”  
Motorrijders en voorrijders met de auto dienen allen aanwezig te zijn, zodat een ieder de route goed heeft 
voorbereid 
 
Woensdagavond 16 aug.   Vrijwilligersvergadering. 19.30 uur dorpshuis Buddingehof  
Alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij de Oldtimerdag komen bijeen. Deze avond worden de taken toebedeeld  
o.a. de posten aan de toerroutes en de begeleiding in het parcours. Het streven is ieder zo veel mogelijk een eigen taak 
te geven.  
 
Vrijdagmorgen 18 aug. Opbouw parcours: starten wij vanaf 9.00 uur met de opbouw. 
          Verzamelen bij dorpshuis Buddingehof.  
 
Vrijdagavond 18 aug. Voorrijden tourritten  door motorrijders en chauffeurs (voor en achterrijders) voor 
degene die 11 augustus niet aanwezig waren 
Om 19.30 uur/cafe “De Kastelein” 
 
VERKEERSREGELAARS KUNNEN NOG HUN EXAMEN MAKEN OF HUN CODE VERZILVEREN. GRAAG AANMELDEN 
WIJ KUNNEN VERKEERSREGELAARS GOED GEBRUIKEN  
www.verkeersregelaarsexamen.nl  Code oldtimerdag:  DEELNOldtDeWSOHAEPYAUU  
bij vragen graag contact met ondergetekende opnemen.       
 
Met vriendelijke groeten 
namens de organisatie,  
 
Jan Allard Benak,                  
Vrijwilligers die contact met ons willen:  Jan Allard Benak,  06-51629674 e-mail: jabnak@hotmail.com 

• Let op de routes zijn aangepast, de uitrijrichting zal in 
2017 plaatsvinden via de Kerkweg richting de Ooster-
boer

• De noodroute Boerpad richting de Meerkoetlaan. 
Deze noodroute wordt gebruikt in het verkeerscircu-
latieplan. Let op deze route is maar beperkt bruikbaar 
tijdens het uitrijden.

• Trots & bijzonder!!!De evenement van deze omvang in 
de kern van het dorp is alleen mogelijk als de bevol-
king en middenstand haar medewerking verleent. 
Niet alleen als vrijwilliger of ondernemer maar ook als 
betrokken burger.   

• Verbeterpunten.  Heeft u waardevolle verbeterpunten 
dan vernemen wij dit graag.

• Belangrijke data voor de vrijwilligers 
o Vrijdag 11 aug. Het voorrijden van de toertochten 

door de motorbegeleiding en de chauffeurs van de 
begeleidende voertuigen. Aanvang: 19.30 uur. Café 
De Kastelein. 

o Woensdag 16 aug. Vrijwilligers instructieavond. 
Dorpshuis Buddingehof. 19.30 uur.

o Vrijdag 18 aug.  Opbouw van het parcours. Dorpshuis 
Buddingehof. 9.00 uur. Start met koffie en taakverde-
ling.

o Vrijdag 18 aug.  Aanvang: 19.30 uur. Café De Kaste-
lein. Reserve bijeenkomst voor motorbegeleiding en 
chauffeurs van begeleidende voertuigen.

Wilt u ons helpen! Neem contact op met Jan Allard 
Benak, tel: 0522-480381 jabnak@hotmail.com of  via 
www.oldtimerdagruinerwold.nl.  Ook voor actuele 
informatie.



 

 

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 

Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Zaterdag 19 Aug.

Willem spans
Afterparty oldtimerdag

Met vanaf 17:00:

•	 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
Megabyte Computers is gevestigd aan de mooie 
Dr. Larijweg 24 in Ruinerwold, tegenover de mu-
seumboerderij. Wij zijn een bedrijf dat zich richt 
op de particuliere en zakelijke gebruikers.  Bij ons 
kunt u terecht voor onderhoud, reparaties, advies 
en verkoop van computers en laptops. Wij leveren 
bekende merken zoals HP, Lenovo, Asus, Canon etc. 
Ook voor printers, cartridges, muizen, beeldscher-
men, usb-sticks, externe harddisks etc. bent u bij 
ons aan het goede adres. Pc’s worden op maat 
samengesteld zoals de klant het hebben wil.
Verder repareren en installeren wij bij onze repara-
tieafdeling alles wat met pc’s en laptops te maken 
heeft. De kracht van ons bedrijf is dat wij de repa-
raties en installaties binnen een paar dagen klaar 
kunnen hebben zodat u niet uw pc of laptop weken 
kwijt bent. 
Als het nodig is kunnen wij ook bij mensen aan huis 
komen.  Ook leveren en installeren wij servers en 
netwerken bij bedrijven aan.

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

Wij bestaan al meer dan 31 jaar en werken ook al 
die tijd al vanuit Ruinerwold.
Wij wonen zelf hier al meer dan 45 jaar.
Megabyte Computers is een begrip voor Ruinerwold 
en omgeving, maar ook van buiten de regio weten 
klanten ons te vinden, van Groningen tot Utrecht.
Ik ben vanaf het begin dat wij ons bedrijf opstartten 
samen met mijn man Don werkzaam in het bedrijf.

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw be-
drijf?

Wij werken met 4 personen in dit bedrijf.
Dat zijn: Don en José Breuker die er vanaf het begin 
werken, zij doen de in- en verkoop en de admini-
stratie.
Dennis Breuker, onze zoon en Ralph Hamberg doen 
samen de technische dienst.
Dennis is veel onderweg (buitendienst) en Ralph 
doet de reparaties aan de zaak.
Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt op-
gelost, ieder heeft zijn eigen taak en dat gaat al die 
jaren goed.

4. Wat vind u het leukst en wat vindt u minder 
leuk aan uw werk?

Het leukst vind ik toch de omgang met de mensen, 
en die komen niet altijd iets kopen of met een repa-
ratie, ze komen ook wel gewoon aan en drinken een 
kopje koffie en nemen wel eens wat lekkers mee. 
Dus de koffie staat altijd klaar, kom gerust eens 
langs! 
Eigenlijk kan ik geen minder leuke dingen beden-
ken, ik ga altijd met plezier naar mijn werk.

5. Heeft u een leuke anekdote?
Er belde eens iemand helemaal in paniek dat zijn 
computer het niet meer deed en er geen lampjes 
meer brandden en dat hij nu alle foto’s van een 
bruiloft en zijn kleinkinderen kwijt zou zijn.
Komt hij hier bij de technische dienst en blijkt dat 
hij gewoon de stroomstekker niet goed had aange-
sloten. Ja dan gaat zo’n pc het ook niet doen.
Wat was die man opgelucht en blij.
Er belde eens iemand die een probleem had met 
zijn pc en de pc zou naar de technische dienst 
moeten om weer te kunnen worden gerepareerd, 
komt hij ipv met zijn pc alleen met zijn beeldscherm 
aanzetten… 

6. Wat is uw hobby?
Mijn hobby was eerst tennissen maar dat kan ik 
helaas niet meer, maar ik heb nu line-dance ontdekt 
en dat is zeker zo leuk en gezellig.
Verder gaan wij graag op vakantie naar verre lan-
den.

7. Wat zou u er graag bij hebben in Ruinerwold?
Volgens mij is hier alles wel te koop, er zijn ontzet-
tend veel sportactiviteiten te doen en je kunt het zo 
gek niet bedenken of het is er wel. 
En er wordt altijd ontzettend veel georganiseerd zo-
als de bv de Oldtimerdag welke dit jaar alweer voor 
de 25e keer wordt gehouden.

8. Hoe ziet u de toekomst?
Wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet!

9. Aan wie geeft u de pen door?
Henk en Klazien Westerbeek van “de Kastelein”

geeft de pen door



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

“Ik en Pieter willen een snoepje”. Uh uh, je bedoelt Pieter en ik! Moeder zag ongetwijfeld aan mijn ogen 
dat ik haar niet begreep. “Jaha, ik en Pieter”. Nee jongen, zo zeg je dat niet, dat is niet netjes. Je noemt 
altijd eerst de naam van de ander en dan pas die van jezelf; zó hoort het!

Mocht je je nog een keer vergissen met bij voorbeeld; Ik 
en Jan, dan kon het zomaar gebeuren dat je werd uitge-
jouwd met de kreet: “Stront voorop”! Al gauw ging je 
begrijpen dat men je als stront beschouwde als je jezelf 
als eerste plaatste. 
Al doende leert men zich de juiste omgangsvormen 
eigen te maken. Groot was mijn verbazing toen ik mijn 
jonge directeur hoorde spreken, hij had het over “ik en 
Claus”. “Claus en ík”, flapte ik er zonder erg uit. Hij keek 
me niet begrijpend aan: “Ja dat zeg ik; ik en Claus”. Hij 
vatte het niet; had het kennelijk niet met zijn opvoeding 
meegekregen. Het valt me steeds vaker op dat algemene 
fatsoensregels steeds minder toepassing vinden. Tja, hij 
was mijn directeur, dus de opmerking “Stront voorop” 
liet ik in dit geval maar achterwege.

Dit allemaal uiteraard figuurlijk gezien, maar het kan óók 
letterlijk.

Ooit, toen ik beroepshalve nog dagelijks aan het auto-
verkeer deelnam, stond ik rustig te wachten achter een 

veetransportwagen. We stonden beiden op het schuine 
talud van een spoorwegovergang. Bij de luide rinkelbel-
len van een trein in aantocht zag ik vlak voor me hoe 
het rundvee stond te flodderen en plassen. Het rinkelen 
stopte, de vrachtwagen trok op en ik dus ook. Op dat 
moment komt de floddermassa op de wagenvloer ook 
in beweging, maar wel in tegenovergestelde richting, 
en krijg ik een vloedgolf van dierlijke fecaliën over mijn 
voorruit en motorkap. Ik zal vast wel iets heel lelijks ge-
zegd hebben. De stank was vreselijk en de ruitenwissers 
hadden moeite om door de bagger heen nog voor enig 
zicht te zorgen. Bij een tankstation mocht ik een water-
slang gebruiken om me van de ontlasting te ontlasten.

Ik hoor nog hoe een verschrikte vader aan zijn verbou-
wereerde zoontje uitleg gaf over mijn besmeurd voer-
tuig: “Die meneer heeft stront voorop”.
Ja ja, letterlijk dus.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Stront voorop

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

Kindcentrum Ruinerwold opent een extra peutergroep! 
 
 

Heeft u onze rekentool al uitgeprobeerd? Kijk snel op: 
    http://www.kindcentrawolderwijs.nl/bereken-kosten-

kinderopvang/ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

  

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Aanbiedingen zijn geldig  t/m zaterdag 12 augustus 

 

Sparen gaat makkelijk en 
snel, u ontvangt bij elke €5,- 

aan boodschappen 1 
spaarzegel. Tegen inlevering 

van 1 volle spaarkaart          
(6 zegels) en bijbetaling van 

€ 2,99 ontvangt u deze 
schitterde glazen met een 
winkelwaarde van €9,95 

www.coop.nl/ruinerwoldkoetsier/over-coop/coop-koetsier-ruinerwold 


