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Volgend nummer 
verschijnt 

6 september
Kopij inleveren voor 1 september 

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

Boerendrokte2
s ep t embe r

Boerendrokte bij de Karstenhoeve!
Zaterdag 2 september van 11.00 uur tot 16.00 uur 
is het alweer de laatste boerendrokte bij Museum-
boerderij De Karstenhoeve.
 Nu de roze wolk na de geboorte van de (klein) 
zoon een  beetje is verdwenen gaat het gewone 
boerenleven weer over tot de orde van de dag. Het 
is september: dus oogsttijd! De dorsmachine staat 
achter de boerderij opgesteld om het geoogste 
graan te dorsen. De touwdraaier is deze dag ook 
aanwezig. De meiden zijn nu druk met het inmaken 
van het fruit. De pruimen staan al op het sap. Appels 
moeten worden gedroogd en er wordt een begin 
gemaakt met het wecken van de stoofperen. 
In het voorhuis maken boer Karsten en zijn vrouw 
zich op voor een ontmoeting met een echtpaar, mo-
gelijk de nieuwe huurders voor een van de boerde-
rijen. Boer Karsten voor het praktische gedeelte met 
de man en vrouw Karsten beoordeelt ondertussen 
de vrouw om te kijken of ze wel “hemmel”genoeg 
is. Alsof dit al niet druk genoeg is, is er ook nog 
hun excentrieke nicht uit Amsterdam die voor een 
paar dagen is overgekomen en de nodige aandacht 
opeist. De knechten zijn behoorlijk onder de indruk 
van haar, wat het werk niet ten goede komt en 

moeten nogal eens 
tot de orde worden 
geroepen evenals 
trouwens de nicht!
 Op 2 september  
is er dus weer van 
alles te zien én 
te beleven bij De 
Karstenhoeve anno 
1920! 

Voor informatie: 
info@karstenhoeve.
nl of telefoon: 0522-
481447

Boerendrokte in de 
kerk!
Nu eens geen boerendrokte in de Karstenhoeve 
maar in de kerk! Ds. Kloosterziel stapte zondag 
nietsvermoedend de kerk binnen en zag tot zijn 
grote verbazing de voltallige familie Karsten in vol 
ornaat op de eerst rij zitten, zeer verrast speelde 
hij hierop in. Al drie keer deed hij mee met boeren-
drokte in de Karstenhoeve, als dominee en met een 
andere hoed en tas als dokter. Dit rollenspel bevalt 
goed hoewel hij toegaf dat de rol van dominee hem 
toch het beste ligt. In die hoedanigheid had hij de 
familie Karsten aan-
gesproken op hun 
kerkbezoek. Daar gaf 
de familie nu gehoor 
aan. 
Op zaterdag 2 septem-
ber is de laatste  
boerendrokte en zal 
ds. Kloosterziel ook 
weer van de partij zijn.

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons  
50 jarig huwelijk.

Pauline en Aad Laros .



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 ” 

 ➜ 25 augustus Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜ 25 augustus  Walking voetbal, aanvang 
14.00 uur Vitesse 63

 ➜ 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
 ➜ 4 september Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜ 5 september Vrouwen van Nu Ruinerwold 

Theemiddag, Haptotherapie 
Huisman, aanvang 14.00 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 5 september Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜ 6  september Zomerfeest Ruinerwold, 
Quizavond

 ➜ 7 september Zomerfeest Ruinerwold, 
kaartavond

 ➜ 8 september Zomerfeest Ruinerwold 
Scholendag; 
groep 1 t/m 4: 09.00 – 11.00 uur 
groep 5 t/m 8: 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

 ➜ 11 september Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 18 september Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 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 

 ➜ 23 september OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier

 ➜ 25 september Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

Kerkdiensten 27 augustus 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V Rijswijk
15.30 uur ds. 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. H.J. van Maanen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds .R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Kerkdiensten  3 september 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00  uur  ds. L. Sollie
15.30 uur ds. v Rijswijk



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 verzekeringen 0800-1292. 

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



1.  Stel u bedrijf voor.
Café de Kastelein is gevestigd aan Dijkhuizen 8a. 
Dit typisch maar unieke bruincafé in het hart van 
Ruinerwold kenmerkt zich door de bruine balken en 
klassieke tegeltjes. Maar is ook uniek door de kleine 
keuken waar vol verwondering al vele jaren lekkere 
gerechten uit komen. Verder bieden wij ook meer 
dan 20 speciaal bieren aan van de fles, maar ook 
natuurlijk vanuit de tap. Wij houden iedereen graag 
bezig met verschillende activiteiten. Denk aan 
touwtrekken, klaverjassen, klootschieten, Franse 
markt, Beerpong, Kwak in de bak toernooien en ver-
schillende bandjes. Maar ook de sportverenigingen 
dragen wij een warm hart toe. Een nieuwe activiteit 
is op 23 & 24 september, waarbij er een foodfiets-
tocht is naar De Wijk, genaamd ‘Op Fietse’. Waarna 
er bij terugkomst Boerenblond & KaramBAM optre-
den!

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

Door al meer dan 33 jaar elke dag met veel plezier 
iedereen een lach proberen te bezorgen, groeide 
het café langzaam uit tot middelpunt van eten & 
drinken in het dorp. Van vaste gasten uit Ruiner-
wold, maar de toerist weet ons ook te vinden…

3.  Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

Wij werken met een jong enthousiast team in dit 
bedrijf. Sinds een jaar zit Chris, onze zoon, bij in de 
maatschap en zorgt ervoor dat wij de nachtelijke 
uurtjes over slaan. Samen met het aanvullende 
team wat bestaat uit Lotte, Jeroen, Bart, Jasmijn & 
Amber maken wij iedere week een stukje gezellig-
heid, sfeer & feest.

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

Elke dag brengt iets nieuws. Altijd een nieuw ver-
haal, een gesprek of slap gelul, geen één dag is het-
zelfde. Als er sfeer en plezier heerst in Café, hebben 

wij ook plezier. Dat is ook het belangrijkste in het 
vak.

5.  Heeft u een leuke anekdote?
Tijdens de TT een aantal jaren geleden kwamen er 
3 Spanjaarden op de motor bij ons eten. Ze gingen 
zitten en er kwam een vertaalcomputer op tafel, 
daar stond op het schermpje ‘eten’, dus ze kregen 
de menukaart maar daar konden ze met hun com-
puter niet uitkomen. Dan maar mee naar de keuken 
en ze wezen alles maar aan in de koelkast. Ze wezen 
de eieren aan. Wij zetten de uitsmijter op tafel en 
het duurde een poosje maar de Spanjaard bleef 
maar kijken en aten niet. Dus Henk weer in zijn 
beste Spaans natuurlijk vragen wat er aan de hand 
was, en pakte een Spanjaard de computer en kwam 
het woord ‘brood’ op te staan. Na veel gebrabbel 
tilde één van hun het ei op waren ze allemaal ineens 
super blij met de uitsmijter en snapte ze het.
In Ruinerwold hebben ze toch lekker gegeten en 
een goede bodem gelegd voor een dagje TT.

6.  Wat is uw hobby?
Onze hobby’s zijn lezen, reizen, tuinieren en het 
verenigingsleven. Kortom, wij hebben altijd wel iets 
te doen.

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

Eigenlijk niet zoveel. De leefbaarheid in Ruinerwold 
zijn we zeer tevreden over en er is altijd wel wat te 
doen. We hebben net een mooie 25e Oldtimerdag 
erop zitten en het feest staat alweer voor de deur. 
Wat wil je nou nog meer in zo’n mooi dorp…

8.  Hoe ziet u de toekomst?
Wij hopen dat Chris in de toekomst het bedrijf in 
goede banen leidt, waar wij van overtuigd zijn. En 
veel plezier heeft zoals wij ook altijd hebben gehad. 

9. Aan wie geeft u de pen door?
Leo Bork en André Wienen van App4us

geeft de pen door



Nu verkoop van verschillende 
soorten: Strooisel (ook voor 
huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

Ruime keus uit verschillende soorten 
potgronden en bemesting voor uw 
tuin.
Compost los gestort en gezakt
Champignonnenmest los gestort

Wij hebben assortiment uitgebreid 
van hondenvoer van jong tot oud. 
Kattenvoer, kippenvoer, konijnenvoer, 
paardenbrok, kattenbakkorrel is ook 
bij ons te verkrijgen.

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

       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

Neem een abonnement en sport 
een maand gratis!

Ft www.atlassport.nl
H. Tillemaweg 63b, De Wijk

Juni Juli Augustus September

Een goeie start na de zomer?

SEPTEMBERACTIE



Dijkhuizenrun

Aan de inwoners van Ruinerwold,  
in het bijzonder die van Dijkhuizen, de 
Buitenhuizerweg en de wijk De Weijerd 

Betreft: Dijkhuizenrun

Geachte Ruinerwolder,

Op zaterdag 2 september a.s. organiseert 
Loopgroep Ruinerwold ‘88 (LGR’88) voor de 
29e keer de traditionele DIJKHUIZENRUN.

De atleten zijn erg tevreden over het par-
cours van de laatste jaren. Vooral het paadje 
door het maisveld vinden ze erg leuk. Van-
daar dat het parcours ongewijzigd is in 
vergelijking met de vorige jaren. Het “rondje 
om de kerk” blijft.
De atleten starten op Dijkhuizen en lopen 
via Vorenwolde, De Kosterij en een stukje 
Mickelhorst naar het maisland. Via een tijde-
lijke brug over de sloot en een pad door het 
maisland komen ze op het schelpenpaadje 
langs de Kerkweg. Daarna via de Buitenhui-
zerweg naar de Wold Aa, waar ze het schel-
penpad richting de kerk nemen. Dan achter 
de kerk langs naar de Buitenhuizerweg, die 
ze voor de tweede keer nemen tot de bocht. 
Hier slaan ze linksaf, om via het schelpen-
pad richting de sportvelden en over het 
dijkje tussen de ijsbaan en de voetbalvelden 
naar Dijkhuizen te lopen, waar de finish als 
vanouds bij cafetaria ’t Wold is. 

De deelnemers aan de 5 kilometer lopen dit 
traject éénmaal, de 10 kilometer deelne-
mers tweemaal.

De 5 en de 10 kilometerwedstrijden starten 
gelijktijdig, om 18.30 uur. Vanaf 19.10 uur is 
De Weijerd weer open voor verkeer. Dijkhui-
zen is tussen 17.00 en 20.30 uur afgesloten 
voor alle verkeer, vanaf Vorenwolde tot iets 
voorbij de Buddingehof.

De jongeren lopen het oude parcours, dus 
een paar keer heen en weer op Dijkhuizen 
richting de Buddingehof. De start van de 
1000 meter is om 17.30 uur en van de 2000 
meter om 17.40 uur.

Inschrijven voor de wedstrijd kan het mak-
kelijkst op www.inschrijven.nl. Tot 15 minu-
ten voor aanvang van de wedstrijd kan het 
ook in de achterzaal van cafetaria ’t Wold.

Het parcours wordt gedurende het eve-
nement afgesloten voor het verkeer. Als 
aanwonenden of bewoners van De Weijerd 
tijdens de Dijkhuizenrun noodzakelijkerwijs 
per auto van of naar huis moeten, kunnen 
zij hierin door de verkeersregelaars worden 
begeleid. 
Wij verzoeken u om indien nodig van deze 
mogelijkheid gebruik te maken en de lopers 
vrije doorgang te verlenen. Ook verzoeken 
we u het parcours zoveel mogelijk autovrij 
te maken, zodat de atleten er veilig en on-
gehinderd een mooie wedstrijd van kunnen 
maken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw mede-
werking en hopen dat uw belangstelling en 
enthousiasme zal bijdragen aan een span-
nende en plezierige wedstrijd.

Met vriendelijke groet,

het Dijkhuizenruncomité



ZATERDAG 2 SEPTEMBER
de 29e  LGR ’88

AFFICHE GEDRUKT BIJ DRUKKERIJ PREVOO te RUINEN

R U I N E R W O L D
afstand start leeftijd inschrijfgeld attentie
1 km 17.30 uur 4 t/m 9 jaar gratis medaille
2 km 17.40 uur 10 t/m 13 jaar gratis medaille
5 km 18.30 uur vanaf 14 jaar vr.inschr € 6,00 / na € 7,50 safety gadget

10 km 18.30 uur vanaf 16 jaar vr.inschr € 6,00 / na € 7,50 safety gadget
– Telt mee voor Loopcircuit De Wolden – www.loopcircuitdewolden.nl
– Inschrijven op www.inschrijven.nl of tot kwartier vóór de wedstrijd bij START/FINISH 
– START/FINISH CAFETARIA ‘T WOLD in RUINERWOLD
– Douche en kleedgelegenheid aanwezig in de Sporthal
– GELDPRIJZEN

INFO: 0522 - 482668 of www.dijkhuizenrun.nl  mail: info@lgr88.nl

IT oplossingen

tuinontwerp
aanleg en
onderhoud

Haakswold21, Ruinerwold
tel: (0522)48 18 59

Hoofdvaartsweg104, Assen
tel. (0592)39 90 90

o n d e r n e m e r s  i n  g r o e n

AdeBoer_Kleur.qxp:Opmaak 1  10-05-2015  21:34  Pagina 1

Reest Aa en Linde

WWW.WIJNVOORDEEL.NL
Gerenommeerde wijn voor een spectaculair lage prijs

klussenbedrijf
Figeland

www.pouwelsotten.nl | Wolddijk 13 Ruinerwold
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Autoscooter 
 
 

Bij inleveren van deze bon:  
5 penningen. € 5,- 

 

Autoscooter 
 
 

Bij inleveren van deze bon:  
15 penningen. € 10,- 

 

Autoscooter 
 
 

Bij inleveren van deze bon:  
35 penningen. € 20,- 

 

Schiettent 
 
 

Bij inleveren van deze bon:  
14 schoten voor € 5,- 

 

Touwtjetrekken 
 

Bij inleveren van deze bon:  
Bij besteding van € 5,-     

een extra kadootje  
 

Suikerspin 
 

Tegen inleveren van deze bon:  
0,50 cent korting op 
normale suikerspin 

 

Zweefmolen 
 

Bij inleveren van deze bon:  
4 halen 3 betalen 

 

Oliebollen 
 

Tegen inleveren van deze bon:  
€ 1,- korting op een             
volle zak oliebollen 

 



	

	

	

	

	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 
 

	



De Wolden krijgt Dag 
van de Ouderen
Meer dan tien organisaties hebben de handen 
ineengeslagen om op 7 oktober voor het eerst een 
Nationale Ouderendag in de gemeente De Wolden 
te houden. Als locatie is gekozen voor De Mo-
lenhoeve in Echten, die overigens net binnen de 
gemeentegrenzen van Hoogeveen valt.

Op deze eerste zaterdag van oktober staat de hele 
Molenhoeve in het teken van de ouderen, met niet 
alleen tientallen stands van bij ouderen betrokken 
organisaties, maar ook workshops, demonstraties 
en optredens van koren en orkesten. Voor deze 
activiteit is een aparte stichting opgericht, wat 
impliceert dat het een jaarlijks terugkerend evene-
ment moet worden. ‘Maar dat hangt er ook van af 
hoe deze dag verloopt’, wordt er bij gezegd. Klaas 
Schaafsma uit Zuidwolde werd vorig jaar gebeld 
door Janny Schuring van Welzijn De Wolden met 
de vraag of het geen idee was om in 2017 eens iets 
te organiseren. ‘Dat leek mij wel wat, we hebben 
het voorgelegd aan de ouderenbonden en andere 
verenigingen’, aldus Schaafsma.

In januari vond de eerste vergadering plaats met 
zo’n vijftien personen. De organisaties die er vanaf 
dat moment bij betrokken zijn geraakt, zijn stich-
ting ZZWD, Icare, Welzijn De Wolden, Treant Zorg-
groep, Zorggroep Noorderboog, de ZorgZaak, de 
Berkenhof, de ouderenbonden, Vrouwen van Nu, 
zusterkring Ruinen en vrijwillige ouderenbestuur 
de Wijk. Dat er alle reden is om een Ouderendag te 
organiseren, wordt onderbouwd door de cijfers. ‘Er 
zijn zo’n zesduizend ouderen in De Wolden, mensen 
van 55-plus. Tweeduizend inwoners zijn zelfs tach-
tig jaar of ouder. Als tien procent van de ouderen 
komt, kunnen er wel zeshonderd bezoekers komen’, 
weet Schaafsma. Wat de organisatie betreft mo-
gen het er ook wel meer worden, want er is de hele 
dag door van alles te doen. ‘Er hebben zich al vele 
bedrijven gemeld en er is nog meer ruimte beschik-

baar. We hebben de begane grond en de verdieping 
tot onze beschikking’, aldus Joke Vliegenthart. Ge-
interesseerden voor een stand kunnen zich bij haar 
melden via j.vliegenthart@icare.nl

Er worden verschillende workshops gehouden, 
steeds in de ochtend en de middag. Het gaat dan 
om onder meer bloemschikken, sieraden maken 
en creatief met papier werken, verder is Notariaat 
Varekamp aanwezig en is er een lezing van Voet-In. 
Een optreden van het Drents Seniorenorkest staat 
al vast, er worden nog andere muzikale groepen be-
naderd. Tevens wordt een historische film vertoond. 
‘Er komt ook een wensboom te staan, waar mensen 
wensen op kunnen geven, die ze zelf niet kunnen 
vervullen. Daar worden dan bedrijven of instellin-
gen bij gezocht die een wens kunnen vervullen.’ Als 
voorbeeld wordt gegeven het rijden in een zijspan, 
of nog eenmaal naar het Noordzeestrand. Wensen 
die niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn, hoeven niet 
ingediend te worden. Tevens komen in de dorps-
huizen van Ruinen, Ruinerwold, Zuidwolde en de 
Wijk wensbomen te staan, waar eveneens wensen 
in gehangen kunnen worden. In de kleinere dorpen 
worden wensdozen geplaatst, want zoveel bomen 
hebben ze nu ook weer niet.

Ouderen die graag naar De Molenhoeve willen 
komen, maar zelf geen vervoer hebben, kunnen 
gehaald en gebracht worden. Opgave vervoer: telnr: 
0528-371927.

Na de zomervakantie kunnen ze zich dan aanmel-
den voor een taxiritje tegen kleine vergoeding. 
Wat Klaas Schaafsma betreft is de organisatie van 
zo;n Ouderendag een belangrijk gebeuren. ‘Het is 
voor veel mensen weer een dagje uit, waar ze ook 
anderen kunnen spreken’, aldus Schaafsma. ‘Het 
is belangrijk dat er van alles voor ouderen georga-
niseerd wordt’, vult Henny Buld aan. Met een glim-
lach om de mond vertelt Schaafsma dat zich zelfs 
al mensen uit Hoogeveen hebben gemeld om naar 
de Ouderendag De Wolden te komen. De dag wordt 
mede mogelijk gemaakt door het fonds Initiatiefrijk 
De Wolden, maar er wordt nog gezocht naar andere 
fondsen of bedrijven die het financiële plaatje rond 
kunnen maken. 

Bedankt!
Ik wil graag iedereen bedanken voor alle aandacht 
en steun die ik heb gehad tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis van Meppel en Zwolle, ’t Neie Punt in 
Ruinen en thuis.

Roeli Knippels



Megastallen 
Megastallen vol met mest
gericht op productie en geld
extra probleem is de pest

Megastallen vol met mest
papieren regels doen de rest
en wat het nieuws ons vertelt

Megastallen vol met mest
gericht op productie en geld
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Beker thuiswedstrijden
2 sept. VVR 1 - WVF 1  17.00 uur.
3 sept.  VVR 2 - Akkrum 2  10.00 

VVR 4 - Ruinen 3   10.00

7 sept. VVR 3 - Wacker 3   20.00

17 sept. VVR 4 - Dwingeloo 4  10.00

Oefenwedstrijden:
In Hoogeveen: 23 aug. VVR 1 - Offerein toernooi, tijd 
en tegenstander nog niet bekend.
29 aug: VVR 1 - FC Meppel  19.30 uur.
 VVR 2 - Rouveen 2  20.00
12 sept. VVR 2 - Staphorst 3 20.00

Atlas Sport 
organiseert op 
3 september 
spinningmarathon voor 
alle lokale verenigingen 
Op zondag 3 september trapt Atlas Sport het 
nieuwe sportseizoen af met een spinningmarathon. 
Deelnemers kunnen maximaal zes uur lang meefiet-
sen maar korter mag natuurlijk ook. Een uur fietsen 
moet minimaal vijf euro per fiets opleveren voor 
het goede doel maar meer is natuurlijk mooier. Wat 
dat goede doel is, bepaalt de deelnemer zelf; als 
het maar een lokale vereniging is. Wethouder sport 
van gemeente De Wolden, Jan van ’t Zand, heeft al 
toegezegd dat hij op de fiets stapt!

Gevarieerd fietsprogramma
Spinning, RPM, sprint, body cycle; het zijn allemaal 
verschillende fietslessen en ze komen op deze dag 
allemaal aan bod. De instructeurs van Atlas Sport 
begeleiden de marathon samen met verschillende 
andere instructeurs uit het hele land. Volop variatie 
dus! 

Zes uur lang
De marathon duurt van 11.00 tot 17.00 uur. Deel-
nemers kiezen zelf het uur of de uren die ze willen 
fietsen. Om 17.00 uur wordt de marathon afgeslo-
ten met een hapje en een drankje. 
Doe mee en maak kans op leuke prijzen!
Inschrijven kan aan de balie van Atlas Sport en ook 
online via en ook online via www.atlassport.nl/
marathon. Meedoen kost minimaal € 5 per uur en 
de  hele opbrengst is voor de gekozen lokale vereni-
ging. Atlas Sport geeft verschillende mooie prijzen 
weg, onder andere voor de fietser die het hoogste 
bedrag binnenfietst. Reden genoeg om het beste 
been voor te zetten dus.

Bonus voor de vereniging die de meeste 
mensen op de fiets krijgt
De vereniging die de meeste sponsors op de fiets 
krijgt, krijgt een sponsorbonus van Atlas Sport! 



Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

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

Taxatiemiddag bij 
museumboerderij  
De Karstenhoeve
Op zaterdag 9 september 2017 van 13.00 uur tot 
16.00 uur is er weer een taxatiemiddag van antiek 
en curiosa in de Karstenhoeve voorafgaand aan de 
antiek- en curiosaveiling op 7 oktober a.s.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen (oude) 
voorwerpen voor de veiling aan te bieden, vindt er 
eerst een taxatiemiddag plaats. Taxateur dhr. Enno 
de Boer uit De Wijk is in de Karstenhoeve aanwezig 
om de waarde van de goederen vast te stellen. U 
kunt daarna eventueel besluiten of u uw goederen 
wilt laten veilen. Om lange wachttijden te voorko-
men vragen wij u niet meer dan 4 items voor taxatie 
mee te nemen. Het is uiteraard ook mogelijk recht-
streeks en meerdere goederen voor de veiling aan 
te bieden.

Voor opgave en inlichtingen: info@karstenhoeve.nl 
of telefonisch: 0522-481447

9 september is het tevens Open Monumentendag 
met als thema: Boeren, Burgers en Buitenlui. Ook 
De Karstenhoeve opent deze dag haar deuren tij-
dens Open Monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. Een uitgelezen kans om dit 
prachtige museum met rondleiding te bezichtigen 
én een kijkje te nemen bij de taxatie op de deel van 
de boerderij.

Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Rijweg 21, 
Ruinerwold.



25-ste Oldtimerdag Ruinewold





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 26 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 


