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Volgend nummer 
verschijnt 

21 augustus
Kopij inleveren voor vrijdag 16 augustus 12.00 uur

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

Stoofperenfeest5
o k t .

Wij zoeken vrijwilligers Stoofperenfeest/Perenpluk
 
Vrijwilligers gezocht! In alle soorten en maten en 
voor allerlei soorten ‘jobs’ en hand-en-spandien-
sten. We zoeken: vlotte gastheren/vrouwen op de 
erven, fijne fietsverhuurders, gezellige koffieverko-
pers, accurate verkeersregelaars, handige Harry’s, 
crea Bea’s, enzovoort ;-)
Dus vind je het leuk om 5 oktober 2019 bij de orga-
nisatie van het Stoofperenfeest te helpen en onder-
deel te zijn van dit geweldige en groeiende oogst-
feest? Meld je dan bij werkgroepvoorzitter Ageeth 
Wever-jonkers +31 6 24692748.
VERDER: Mocht je een marktkraam willen huren 
op een van de erven, mail dan stoofperenfeest@
outlook.com

Twee Recht Twee 
Averecht bij 
Museumboerderij De 
Karstenhoeve
In samenwerking met Museumboerderij De Karsten-
hoeve en het Huus van de Taol treedt op vrijdag 13 
september 2019 de cabaretgroep Twee Recht Twee 
Averecht op met hun nieuwe programma “Fron-
tale Confrontatie”. Deze cabaretgroep bestaat uit 4 
dames, die met een knipoog en een kwinkslag het 
leven van alledag op de hak nemen. Actuele, seri-
euze en soms plaatselijke zaken (die op hilarische 
wijze worden uitvergroot) komen aan de orde. Twee 
Recht Twee Averecht gaat u verrassen in hun alweer 
18e programma. Ga er maar voor zitten en geniet 
van een frontale confrontatie!
Datum: vrijdag 13 september 2019
Locatie: Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter 
Larijweg 21, Ruinerwold
Aanvang: 20.00 uur, deel open om 19.30 uur
Entree: € 13,50
Kaarten zijn telefonisch te bestellen: 0522-481447 of 
via info@karstenhoeve.nl

Malletband Sempre 
Sereno op de Via 
Gladiola in Nijmegen
Evenals vorig jaar zijn ook deze keer een aantal 
leden van de malletband  afgereisd naar Nijmegen 
om hun muzikale medewerking te verlenen aan het 
binnenhalen van de duizenden wandelaars van de 
vierdaagse. Samen met malletband- en korpsleden 
van verschillende muziekverenigingen uit Neder-
land, waarvan ook leden van Nijmegen zelf, vorm-
den ze één groot korps van plm. 60 muzikanten. 
‘s Morgens werd er nog even gezamenlijk gerepe-
teerd, om dan ‘s middags na de lunch met bussen 
naar de startplek te rijden. Gekleed in het uniform 
van de Post NL marcheerden ze langs tienduizen-
den enthousiaste toeschouwers ruim 6 kilometer 

met de wandelaars mee tot het einde op de Via Gla-
diola. Met de uitnodiging op zak voor de volgende 
editie keerde men zeer voldaan weer huiswaarts!



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 11 augustus 2019 
Hervormde Kapelgemeente
9.30 uur ds. K. de Graaf, zangdienst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H.M.Smit
16.30 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. R. Gosker

Kerkdiensten 18 augustus 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. 
15.30 uur ds. J. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Gosker

 ➜  9 augustus Zomerklaverjassen, 20.00 uur  
de Kastelein

 ➜  17 augustus Oldtimerdag Ruinerwold,08.00-16.00 
uur, centrum Ruinerwold

 ➜  23 augustus Dressuurwedstrijd paarden,  
manege Ruinerwold

 ➜  23 augustus Zomerklaverjassen,20.00 uur  
de Kastelein

 ➜  24 augustus Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  25 augustus Picknick in de speeltuin,15.00-17.00 
uur Speeltuin Perenbuurt

 ➜  30 augustus Dressuurwedstrijd pony’s,  
manege Ruinerwold

 ➜  31 augustus OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier 

 ➜  31 augustus Touwtrektoernooi Noord Nederland, 
19.30 uur de Kastelein

 ➜  3 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜  7 september Dijkhuizenrun
 ➜  11 september Zomerfeest Ruinerwold, Quizavond, 

19.30 uur feesttent
 ➜  12 september Zomerfeest Ruinerwold, Klaart en 

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

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

 ➜  13 september Twee Recht Twee Averecht,  
20.00 uur Karstenhoeve

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

Interkerkelijke dienst,10.00 uur, 
tent open  09.30 uur, ’s middags 
Playbackshow aansluitend 
Karambam, feesttent

 ➜  18 september Vrouwen van Nu Oosteinde, 
brandweer Drenthe, 20.00 uur 
dorpshuis de Kolonie

 ➜  22 september Menwedstrijd, manege Ruinerwold
 ➜  24 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

Lachtherapie, gezichtstherapie,  
19.45 uur Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  24 september Klaverjassen, 20.00 uur  
Dorpshuis Berghuizen

 ➜  26 september Kinder EHBO avond voor 
stoere mannen, 19.30 uur 
Brandweerkazerne Ruinerwold

 ➜  28 september OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜  12 oktober Dressuurwedstrijd pony’s,  
manege Ruinerwold

 ➜  15 oktober Klaverjassen, 20.00 uur  
Dorpshuis Berghuizen



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

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

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Bedankt
voor de fijne reacties in de vorm van:
een handdruk of een kaartje die wij kregen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van

Roelof Spijkerman
Namens onze kinderen en kleinkinderen bedank ik jullie 
hartelijk.
Hillie

Zeer geslaagde open 
boerderijendag 
Ruinerwold
De 30ste editie van de boerderijendag Ruinerwold 
heeft beduidend meer deelnemers getrokken dan 
voorgaande jaren.
Zoals gebruikelijk was er niet één bepaald startpunt 
maar kon er gestart worden bij elk van de deel-
nemende de bedrijven, maar de route begon als 
voorgaande jaren bij museumboerderij De Karsten-
hoeve.
Hier kon men de nostalgie van het vroegere boe-
renbedrijf opsnuiven en niet alleen hoe er vroeger 
gewerkt werd maar ook hoe er geleefd werd want 
hier is ook de keuken, de pronkkamer en de bedstee 
in volle glorie te zien.
Heel anders was het om te zien hoe de moderne 
melkveehouderij reilt en zeilt
De familie Westenbrink is indertijd tijdens de ruil-
verkaveling verplaatst van Oldenhave naar Hees 
waar ze een modern bedrijf met ± 150 stuks vee 
runnen.

De diverse toeleveringsbedrijven waren hier verte-
genwoordigd en konden veel vragen van bezoekers 
beantwoorden. Ook de Vrouwen van Nu van Oost-
einde en Ruinerwold hadden het druk met de ver-
koop van koffie en krentenbrood, dit om hun kas een 
beetje te spekken. De weg vervolgend via Hees of zo-
als in de volksmond gezegd Hies leidde ons de route 
via rustige fietspaden en binnenwegen, als de Oude 
Benderseweg naar de Schaapskooi van Ruinen.
De vrijwilligers van de schaapskooi konden prachtig 
vertellen over het ontstaan van de kooi in 1949 en 
de manier van werken en beheren van de schaaps-
kudde van ongeveer 500 uitsluitend Drentse Heide-
schapen.

Speciaal voor deze dag verbleven de schapen in de 
buurt van de kooi en niet ver weg op de 700 hectare 
deel van het Dwingelerveld dat door de schaaps-
kudde van Ruinen wordt beheerd.
Terug via onder andere het Molenpad langs de 
molen van Ruinen zagen weg zomaar een straat-
naambord waarbij we ons afvroegen zijn we nou in 
Ruinen 

Ergens rechtsaf op de Molenstraat zagen we opeens 
het straatje Lissabon.
De volgende pleisterplaats van het bedrijf van de 
gebroeders Horlings aan de Westerstraat in Ruinen. 
Hier kon men het werkelijk imposante vleesvee ras 
Belgisch Witblauwen aanschouwen. Na een aantal 
jaren geboerd te hebben met schapen zijn ze over-
geschakeld op Belgische Witblauwen en zeker niet 
zonder succes want ze draaien nu mee aan de top 
van Nederland dit word nog eens duidelijk als je de 
prijzenkast van het bedrijf ziet, behaald op allerlei 
keuringen  De gebroeders en medewerkers hadden 
het maar druk tekst en uitleg geven hoe er omge-
gaan werd met deze prachtige dieren, maar niet 
alleen dat ook de hamburgers van eigen vlees  von-
den gretig aftrek en wie  voor een lekker stuk vlees 
de Witblauwen gaat kan altijd terecht bij Horlings.
Via Geuzinge, Huttenweg en Voor de Blanken werd 
te tocht vervolgd naar de Hesselterweg in Ruiner-
wold.

Hier bevindt zich het melkveebedrijf van de fam. 
Linthorst, Marten en Ceciel wonen nu bijna drie en 
een half jaar in Oosteinde en komen uit het Twentse 
Albergen Geen traditionele melkstal maar een Gea 
monobox melkrobot.
Ook hier veel toeleveringsbedrijven en onder an-
dere de werktuigenvereniging met een aantal van 
de werktuigen die ze verhuren.
Ook de bijen kregen hier middels imker Eizinga veel 
aandacht

Menig burger keek met verbazing rond dat er zoveel 
kwam kijken om een veehouderijbedrijf te runnen 
en dat was nou net de opzet van de organisatie om 
de burger en de boer dichter bij elkaar te brengen.

Al met al kan het bestuur en de commissie van de 
Stichting open boerderijendag Ruinerwold terugkij-
ken op een bijzonder geslaagde dag.



       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.

‘

Pruimentijd
Een paradijs vol rijpe pruimen
en wat zijn ze lekker zoet,
wel ‘t valfruit met de wespen ruimen…

Een paradijs vol rijpe pruimen,
jam staat in de pan te schuimen
en de stoelgang: super goed!

Een paradijs vol rijpe pruimen
en wat zijn ze lekker zoet.

© Gerdina, www.gerdina.nl



Boerendrokte bij De 
Karstenhoeve
Zaterdag 24 augustus van 11.00 uur tot 16.00 uur vindt 
alweer de laatste boerendrokte van dit seizoen plaats. Deze 
dag is het thema: de oogst!  De dorsmachine staat achter 
de boerderij opgesteld om het geoogste graan te dorsen. 
Het is dus aanpakken geblazen voor de knechten. Maar ook 
voor de meiden is het vandaag weer een drukte van belang. 
Er moet van alles worden ingemaakt. Bonen in de weck, 
kool in de vaten bestemd voor het maken van zuurkool, 
appeltjes moeten worden gedroogd. Boer en vrouw Karsten 
krijgen familie over de vloer die hen wil overtuigen van de 
noodzaak voor het oprichten van een boterfabriek, en dat 
gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. En dan staat daar 
ineens de vroedvrouw met de vraag of vrouw Karsten nog 
wat in de kast heeft liggen voor een gezin waar binnenkort 
een baby wordt verwacht en bijna niets op orde heeft. Zal 
de boerin met de hand over het hart strijken? Alsof dat nog 
niet genoeg is hebben de Karstens ook nog besloten om een 
boeldag te houden. Een oudtante is enige tijd geleden uut 
de tied ekomen en er waren na verdeling nogal wat spullen 
overgebleven en dat moest nu maar eens te gelde worden 
gemaakt. En bij dit alles kunnen de bezoekers zomaar de 
dokter, dominee, veearts en negotieman tegen het lijf lopen! 
Voor info: 0522-481447 of info@karstenhoeve.nl

Mededelingen voor de 
Oldtimerdag 
Beste inwoners, 
Lees deze tekst zorgvuldig om teleurstelling te  voorkomen.
De Oldtimerdag Ruinerwold wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 17 augustus a.s. 
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 i.v.m. de 
parkeerverboden. Parkeerplaats voor het gemeentehuis 
wordt gebruikt door de organisatie. Auto buiten het par-
cours plaatsen: Ten zuiden van Dijkhuizen lijkt hiervoor 
de meest aangewezen locatie. 
Parkeerverboden. In  de kern van Ruinerwold zullen 
op diverse plaatsen parkeerverbodsborden geplaatst 
worden. Let goed op voor welke straten dit van toepas-
sing is.  Het betreft voornamelijk straten  die aangemerkt 
worden als aan -en afvoerroute. Bijzondere aandacht 
voor het parkeren aan de Kosterij en Vorenwolde i.v.m. 
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. 
Supermarkt COOP. De bereikbaarheid van de winkel 
tijdens de Oldtimerdag is onze grootste zorg.
Verkeerscirculatieplan. Het bestuur heeft in nauw over-
leg met de gemeente, de politie, brandweer en overige 
hulpdiensten een verkeerscirculatieplan vastgesteld. 
De omleidingen worden tijdig door de gemeente met 
borden aangegeven
Uitrijroute toertochten. De uitrijrichting zal dit jaar 
plaatsvinden via de Kerkweg richting Broekhuizen.
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 bevol-
king 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  9 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 14 aug. Vrijwilligers instructieavond. 
Dorpshuis Buddingehof. 19.30 uur.

o Vrijdag 16 aug.  Opbouw van het parcours. Dorps-
huis Buddingehof. 9.00 uur. Start met koffie en taak-
verdeling.

o Vrijdag 16 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. Voor 
actuele informatie www.oldtimerdagruinerwold.nl, Rui-
nerwold.info of Oosteinde.info



VLINDERMAN 
GINDERMAN Wet op de privacy

 Het zal je maar gebeuren: Je bent ongewild getuige van een ernstig ongeluk van een dierbare. Terwijl je gemoed vol 
schiet maakt een toegesnelde journalist even een foto (emotiefoto’s doen het altijd goed) en de volgende dag sta jij 
met een betraand gezicht op de voorpagina van een krant. Dank zij de nieuwe wet op de privacy mag dat dus niet 
meer. 
Privacy, we hechten er allen aan, maar het kan ook doorslaan.

Een kerklid in dorp A wordt ondergebracht in een zorginstel-
ling in dorp B, ca. 20 km verderop. Na een jaar komt er voor 
hem ruimte vrij in een instelling in zijn oude woonplaats en 
zo verhuist hij weer terug naar A. Dit wordt keurig gemeld 
aan de andere kerkleden. 
Een verheugde oude bekende vraagt vervolgens om zijn 
adres; hij wil hem graag met een bloemetje bezoeken. Nee, 
nee, dat gaat zomaar niet. Ook kerkelijke organisaties moeten 
zich nu aan de regels van de AVG houden. Gevolg: Iemand 
van de kerk gaat nu eerst even bij de nieuw ingekomene 
langs: “Vindt u het goed dat ik uw adres doorgeef aan meneer 
..............?” Zakelijker, afstandelijker en bewerkelijker kan niet!
Privacy geldt ook voor overledenen. Probeer maar eens aan 
persoonsgegevens te komen van je voorgaande generaties 
als je een familiestamboom wilt samenstellen.
Onlangs viel er een rouwkaart op de deurmat. Het betrof 
Rinus, een vroegere buurman. Per e-mail gaf ik het door 
aan Carlo, oud-overbuurman van destijds die net als ik ook 
verhuisd was. Tja waarom niet, ooit gingen we gedrieën 
heel vriendschappelijk met elkaar om. Al gauw volgde er 
een tegenmailtje van Carlo: “Kun je me ook doorgeven waar 

en wanneer de uitvaart zijn zal, zodat ik ook persoonlijk 
afscheid van Rinus kan nemen?”
Tja, hoe nu? Ik kan de dode moeilijk vragen of hij daarmee 
akkoord gaat. Ik ben dus maar in overtreding gegaan en heb 
de AVG maar even aan mijn laars gelapt. Carlo en ik heb-
ben Rinus onze laatste eer bewezen en na afloop met oude 
vrienden en bekenden herinneringen opgehaald onder het 
genot van koffie en een broodje. Het was goed zo.
De Privacywet! Handig en beknopt weergegeven? Nee hoor, 
officieel heet het AVG; Algemene Verordening Gegevens-
bescherming, een hele mond vol, wát een naam! Kiezen 
voor moeilijk als het makkelijk kan. 
Ik zal me voortaan vooraf goed bezinnen of ik bij het 
schrijven van mijn stukjes voor Op ‘t Wold nog ongevraagd 
namen kan noemen. 
Ach wat? Als ik Sietze, Anna, Margriet, Willem, Harm, Hilda, 
Jannie, Janklaas, Jan en Herma wil groeten, dan doe ik dat 
toch(!)(?) AVG of niet!

Groeten uit Overasselt (ook aan alle anderen)
Franklin van Den Dool

 Coop S.Koetsier 
&Medewerkers          
          

Aanbieding geldig t/m zat.11-8-19 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 12 september 
  
Koppeldarten op het Zomerfeest. 
Ook dit jaar is er weer koppeldarten. Net als vorig jaar zullen er 4 / 5 
koppels in 1 poule zitten. Er wordt bij elkaar geteld.  
Je kunt je van te voren opgeven voor het darten  via onze website: 
www.zomerfeestruinerwold.nl  Entree/inleg : €10 p.p. 
 
Klaverjassen en Jokeren  
Al jaren vaste prik tijdens het feest en nog steeds vol animo.  
Wat  fijn om te zien dat ieder jaar de tent weer vol zit met mensen die 
gezellig een avondje willen kaarten. Saamhorigheid en toch fanatiek want 
er zijn weer mooie prijzen te winnen! 
Inschrijven : 19.30  Start: 20.00  Entree : €5 p.p. 

Vrijdag 13 september 
Teenage party met Erik & Rick 
Voor de tweede keer organiseren we voor de jeugd een teenageparty.   
Want jong geleerd is oud gedaan!  Een super feest met ER-geluid. 
Vanaf groep 8 tot 16 jaar. 
Van 19.30 tot 21.00   Entree €5,- p.p(incl. 1 consumptiemunt) 
 
Q-music the Party en de Snollebollekes! 
Het is tijd om je foutste outfit uit de kast te trekken want we gaan los 
tijdens de Qmusic the party en het foute uur. Hoe fouter hoe beter! Zorg 
ook dat je links en rechts goed onder de knie hebt want de grootste feestact 
van Nederland komt naar Ruinerwold... Snollebollekes zetten de tent op 
zijn kop! 
 
 
 
 

 
 
 


