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augus t u s

 
M

ed
e 

m
og

el
ijk

 g
em

aa
kt

 d
oo

r R

uinerwold O n de
rn

ee
m

t  
-  

IB
AN Op ‘t Wold: NL43SNSB0915470543

N i e u w s b l a d  v o o r  R u i n e r w o l d  e n  o m s t r e k e n   |   1 3 d e  j a a r g a n g  n r .  1 6   |   8  a u g u s t u s  2 0 1 8   

Na de zomervakantie is er de mogelijkheid tijdens 
“open repetities” mee te zingen in een koor in de 
prachtig klinkende kerk te Blijdenstein.

Op de woensdagavonden: 29 aug., 5 sept., 12 sept. 
en 19 september van 19.30 – 21.00 uur is iedereen 
van harte welkom.
Het koor staat onder leiding van Trijnie de Boer en 
Tieme Slomp aan de piano.

Op zondagmorgen 23 september, 10 uur,  kun je 
optreden met dit koor in de kerk.
Tijdens een samenzijn zal deze zondag “vrienden 
van Blijdenstein” geïntroduceerd worden, het is de 
start van het nieuwe seizoen voor alle kerkelijke 
activiteiten en het is “vredeszondag”. 

Een unieke kans om deel te nemen aan deze zang 
activiteit op onze mooie locatie Blijdenstein in Rui-
nerwold.We zijn al verzekerd van een aantal deelne-
mers want de leden van het kerkkoor zullen zeker 
meezingen.

Ik hoop dat er veel mensen gehoor geven aan dit 
initiatief van de “Vrienden van Blijdenstein”

Volgend nummer 
verschijnt 

22 augustus
Kopij inleveren voor vrijdag 17 augustus 12.00 uur

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

Er is ook nog een kerkje te bezichtigen dat regelma-
tig als trouwlocatie wordt gebruikt. 
De Maargies Hoeve is helemaal rolstoelvriendelijk. 
De afsluiting is met een hapje en een drankje.
Voor het vervoer kan worden gezorgd.
In september staat er nog een advocaatproeverij 
op het programma en in oktober volgt er nog een 
modeshow. 
De Zonnebloem is er voor mensen met een lichame-
lijke beperking. 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u wat meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Lammie Boerman 0522-452013

De Zonnebloem gaat 
naar de Maargies Hoeve
De Zonnebloem afdeling De Wolden brengt op 15 
augustus een bezoek aan zorgboerderij De Maagies 
Hoeve in Kallenkote.
De ontvangst is met koffie/thee en gebak. Daarna 
kan de veehouderij, de bloemen en de groentetuin 
worden bekeken.

Hittegolf
Het zonlicht krult de wegen
mussen vallen van het dak
‘t grasland snakt naar regen

Het zonlicht krult de wegen
ook ik ben trager in ‘t bewegen
doe alles meer op mijn gemak

Het zonlicht krult de wegen
mussen vallen van het dak

© Gerdina, www.gerdina.nl



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 12 augustus 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.  De Roo
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
15.30 uur ds. H.M. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr. J. Luten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. Kooistra

Kerkdiensten 19 augustus 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mw. drs. B. v.d. Brink-Smit
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. M. van Doorne Wolfs
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M. Zoeteweij
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R. Meijer
15.30 uur ds. L. Sollie

 ➜ 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
 ➜ 2 september Speeltuinver.De Woldklimmers, 

Picknick in de speeltuin van  
15.00 – 17.00 uur Speeltuin 
Vorenwolde

 ➜ 3 september Buurtkamer, spelochtend van  
9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 5 september Zomerfeest Ruinerwold, Dorpsquiz, 
aanvang 19.00 uur Feesttent

 ➜ 5 september Speeltuinver.De Woldklimmers, 
Praktijkmiddag Bijvriendelijk 
Landschapbeheer

 ➜ 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
 ➜ 9 september Zomerfeest Ruinerwold, Kerkdienst, 

aanvang 10.00 uur Feesttent
 ➜ 9 september Zomerfeest Ruinerwold, 

Playbackshow, aanvang 14.00 uur 
Feesttent

 ➜ 9 september Zomerfeest Ruinerwold, KaramBam, 
aanvang 16.30 uur Feesttent



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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



Zeer geslaagde open 
boerderijendag
De boerderijendag van 28 juli is prima geslaagd, het aan-
tal bezoekers kon wel wat meer zijn dat dan weer wel. 
Maar ook bij alle deelnemende bedrijven werden alleen 
maar positieve geluiden gehoord.
De Karstenhoeve is een vast gegeven inmiddels bij deze dag 
en trekt altijd weer veel bezoekers. Mede doordat er elk jaar 
weer nieuwe exposities zijn. Er was op zolder duidelijk veel 
werk verzet om de nieuwe expositie te kunnen tonen.
Camping De Kalverhoek bestaat dit jaar 30 jaar en dus 
mooie aanleiding om mee te doen met de boerderij-
endag. Begonnen als kleine boerderijcamping met vijf 
plaatsen en nu uitgegroeid tot vijfentwintig plekken. En 
met de rijwiel4daagse van vorige week zaten ze hele-
maal vol. Groter groeien betekent ook investeren in 
faciliteiten, als een nieuw toiletgebouw. Doordat er veel 
vaste klanten zijn bouw je ook een zekere relatie op wat 
regelmatig van pas komt.
Melkveehouderij Jan de Leeuw in de Oosterboer is een 
duidelijk voorbeeld van dat het niet alleen maar in de 
grootte  van het bedrijf zit maar veel plezier aan je werkt 

hebben, zoals Jan heeft, is net zo belangrijk. Een pacht-
bedrijf van 34 hectare een 30 jaar oude ligboxenstal een 
loonwerker die regelmatig komt en Landschapsbeheer 
Drenthe. En plezier in het werk wat wil je nog meer.
De Boterkamp van fam. Tijmes, een gezellig paarden-
pension een ideale plek voor wedstrijd en recreatie rui-
ter. Als hoort wat er allemaal komt kijken bij het runnen 
van dit bedrijf dan is het alleen maar petje af.
Melkveebedrijf Fokke en Grietje Zanting in Weerwille was 
ook één van de deelnemers. Zij melken een 50 koeien 
en hebben de opfok van het jongvee in eigen beheer. De 
familie is hier al generaties lang boer want de boerderij 
is al gebouwd in 1905 door de opa en oma van Fokke. 
Ook hier komt de loonwerker regelmatig op het land. De 
koeien worden hier dag en nacht geweid en dat is toch 
zeker het vermelden waard.
De kinderen zijn allemaal de deur uit en hebben hun 
eigen werk daarom is er waarschijnlijk geen opvolging
Al met al een aantal prachtige bedrijven die zeker het 
bekijken waard waren. De organisatie kijkt dan ook te-
vreden terug op deze dag. Leuke opmerking was dat het 
weer een mooie route was en dat de nieuwe routebord-
jes leuk en duidelijk waren.

Nu op naar volgend jaar de 30ste keer.

VLINDERMAN 
GINDERMAN Dorpskrant Overasselt

Of ik ook niet eens een stukje voor het dorpskrantje van Overasselt wilde schrijven: maar dat moet dan wel over het 
dorp hier gaan. Jawel, ons dorp kent ook zoiets als “Op ‘t Wold”. “Dorpskrant Overasselt”, hij verschijnt slechts zes keer 
per jaar, maar wel in een stijlvolle opmaak, in kleur en op glanzend papier. Redactielid Wim hoorde van mijn schrijverij, 
dus zodoende. Mijn vorige drie columns voor Op ‘t Wold gingen inderdaad over Overasselt, het leek haast een drieluik. Ik 
stuurde ze te goeder trouw  ook naar Wim, maar bij het laatste verhaal pakte het onverwachts anders uit.

Slenterend van kraampje naar kraampje over de Overas-
seltse jaarmarkt, werd ik op mijn schouder getikt door 
Wim: “Je bent er mooi ingestonken jongen”. Wim, waar 
heb je het over? “Voor je laatste verhaal “GROTE DEN-
KERS”, over de kaalslag rond de vennen heb je je laten 
misleiden door een fake-artikel uit Dorpskrant Overas-
selt”. Ik keek hem niet begrijpend aan. 
“We hebben een rubriekje en dat noemen we “SCHOP-
PEN 11”. Schoppen 11 bestaat dus niet (in het kaartspel), 
dus wat we daarin schrijven is nep, nepnieuws dus! Weet 
je niet dat we ooit schreven dat Trump naar Overasselt 
zou komen?” Ja dat herinnerde ik me. Maar ja, daar lag 
de nep wel duimendik bovenop, sprak ik. Die kaalslag, 
dat klopte wel, ging Wim verder, maar dat er een oproep 
werd gedaan aan vrijwilligers om zich te melden voor 
het herplanten van bomen omdat anders wegen onder 
water zouden komen, dat was pure nonsens, dat had-
den we zelf verzonnen. “Maar je bent onder goed volk 
hoor Franklin, zelfs in de gemeenteraad werd het serieus 
genomen en werden er vragen over gesteld”. 

Er ingetrapt, alsof het een ouderwetse 1 aprilgrap be-
treft. Tja, ik had het ooit ‘ergens’ gelezen, was de bron 
vergeten (de dorpskrant dus) en heb het maanden later 
zonder enige controle, met wat aanvulling van mezelf,  
naar Op ‘t Wold doorgeschoven en dus ook naar de 
dorpskrant. Tante Ans tikte me wel eens op de vingers als 
ik me weer eens teveel door mijn dikke duim had laten 
leiden. Deze keer was ik bloedserieus en ben ik er, ‘een 
beetje dom’, met open ogen ingevlogen. Ziet u dit dus 
maar  als een rectificatie. 

Gisteren fietsten Lies en ik nog eens door de bossen en 
langs onze vennen. We blijven het hartgrondig jammer 
vinden dat er zoveel bomen gekapt moesten worden 
omdat enkele grote denkers vinden dat het zo hoort en 
dat het zo veel beter is.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool



       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.

‘

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:

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



Nieuws van het KC
Wat hebben we het weer leuk gehad....
De peuters van het kindcentrum hebben weer een 
bezoek gebracht aan de Buurtkamer. Deze keer was 
het echt bijzonder. Het was de laatste keer  voor de 
zomervakantie en daarom hebben de peuters  met de 
bezoekers fruit gegeten . De oma’s schilden het fruit 
en deden het voor de peuters in de bakjes. Na samen  
‘smakelijk eten, smakelijk eten’ gezongen te hebben, 
werd  het fruit gegeten en nog samen gedronken. 
Daarna werd er gepuzzeld, memorie gedaan of  gete-
kend. Iedereen heeft volop genoten. Voordat  de peu-
ters weer terug gingen naar het Kind Centrum werden 
er  liedjes gezongen die zowel de bezoekers als de 
peuters mee konden zingen. In september starten 
we weer met de “ gewone” bezoekjes waar we o.a. 
balspelletjes etc. samen doen. De kinderen en ook wij 
hebben genoten van deze bijzondere ontmoetingen.

Schoolreisje
Woensdag 4 juli was het zover. ook wij gingen net 
als de kinderen van de basisschool op schoolreis. 
De leerlingen van de Dissel stonden langs de weg 
om ons uit zwaaien, zoals wij ook altijd doen als zij 
op schoolreis gaan. Met 11 auto’s en ouders/bege-
leiders zijn we  luid toeterend om 9.15 uur vertrok-
ken naar de Kinderboerderij te Staphorst. Al onze 
peuters hadden het blauwe hesje aan van Wolder-
wijs, zodat we ze allemaal goed konden herkennen.
Eerst hebben we drinken gehad en een zakje chips 
en daarna konden we alle dieren bekijken. We zagen 
mini kangoeroes, konijnen, kippen, geiten, alpaca’s  
en nog veel meer dieren. De kinderen vonden het 
prachtig. Maar het speeltuintje  werd ook minstens 
zo leuk  en belangrijk gevonden. Om ongeveer  10.45 
uur kreeg iedereen een ijsje. Wat een feest!
Het was een prachtige ochtend en we willen alle ou-
ders/begeleiders die ons geholpen hebben, hartelijk 
bedanken.

Zomerfeest op het kindcentrum
Afgelopen donderdag 12 juli was het een groot feest 
op het Kindcentrum. Er werd een zomerfeest ge-
organiseerd voor de kinderen die het kindcentrum 
bezoeken en de ouders waren hierbij ook van harte 
welkom. De activiteiten waren geschikt voor de 
kinderen vanaf twee jaar. Zo konden de kinderen 
geschminkt worden, een blote voetenpad belopen, 
springen op het springkussen, pijl en boogschie-
ten, stoepverven, bowlen en er was een reuze 
bellenblaas. Ook kon er nog een raad en win spel 
gespeeld worden. De kinderen mochten raden hoe-
veel spekkies er in de snoeppot zaten en degene die 
er het dichtste bij zat, die won de pot met spekkies.  
Ondertussen stond er een hapje en een drankje 
klaar en was er voor de kinderen een presentje als 
ze weer naar huis gingen. Het zonnetje scheen en er 
klonk gezellige muziek uit de speakers. Kortom, het 
was een perfecte dag voor een geslaagd feest dat 
zeker voor herhaling vatbaar is!

Team KC Ruinerwold



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WOENSDAG 5 SEPTEMBER 
 
 De 2de editie van onze Quiz! Na het grote succes 
van vorig jaar hebben wij besloten dit jaar weer 
een quizavond te organiseren.  
 
Een gezellige quiz die bestaat uit verschillende 
rondes en verschillende categorieën. Verzamel 
dus snel een groep van Max 8 
personen….vrienden, buren, collega’s, 
teamgenoten of familie.  
 
We hebben een beperkt aantal plekken dus geef 
je snel op via onze vernieuwde site.  
VOL = VOL 
Entree is €5,- p.p 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mededelingen van het bestuur van de 
Oldtimerdag  
Beste inwoners,  
 
Wijzigingen. Lees deze tekst zorgvuldig om teleurstelling te  
voorkomen.  

Afsluiting wegen. Zoals u mogelijk reeds weet is de weg Dijkhuizen 
vanaf de Kerkweg(rotonde het Raadhuis/gemeentehuis) 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 gemeentehuis wordt 
gebruikt door de organisatie. Auto buiten het parcours plaatsen: 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 toepassing is.  Het betreft voornamelijk 
straten die aangemerkt worden als aan -en afvoerroute. Bijzondere aandacht voor het parkeren aan 
de Kosterij en Vorenwolde ivm calamiteitenroute van de hulpdiensten. 

Boerpad. Het Boerpad wordt eenrichtingsverkeer richting Meppel.  

Winkels. De winkels in het parcours zijn te voet bereikbaar en mogelijk zijn winkels gesloten.  

Supermarkt Coop. 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. De omleidingen worden tijdig door de 
gemeente met borden aangegeven 

Uitrijroute toertochten. De uitrijrichting zal dit jaar plaatsvinden via Haakswold richting Meppel. 

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

Trots & bijzonder!!! Een evenement van deze omvang in de kern van het dorp is alleen mogelijk als 
de bevolking en middenstand haar medewerking verleent.     

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

Belangrijke data voor de vrijwilligers van de Oldtimerdag: 

o Vrijdag 10 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 15 aug. Vrijwilligers instructieavond. Dorpshuis Buddingehof. 19.30 uur. 
o Vrijdag 17 aug.  Opbouw van het parcours. Dorpshuis Buddingehof. 9.00 uur. Start met koffie en 

taakverdeling. 
o Vrijdag 17 aug.  Aanvang: 19.30 uur. Café De Kastelein. Reservebijeenkomst voor 

motorbegeleiding en chauffeurs van begeleidende voertuigen. 

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


