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Boerendrokte bij Museumboerderij  
De Karstenhoeve
Zaterdag 1 september van 11.00 uur tot 16.00 gaat 
de tijd weer 100 jaar terug tijdens de boerendrokte 
bij De Karstenhoeve. Deze dag staat in het teken 
van de oogst. De rogge wordt gedorst met vlegels 
en de knechten zijn druk bezig het kaf van het koren 
te scheiden. Zoals in die tijd gebruikelijk werden ze 
door de meid op tijd voorzien van een borreltje om 
de “gang ”er een beetje in te houden. De ene knecht 
kan er beter tegen dan de andere!

In het voorhuis zijn de meiden in de weer voor de 
wintervoorraad. Zuurkool wordt op traditionele 
wijze ingemaakt in Keulse potten, appeltjes ge-
droogd en bonen geweckt.

De oudtante van vrouw Karsten is “uut de tied 
ekomen”en een nicht is gestuurd door de familie om 
een delicate kwestie betreffende de verdeling van de 
erfenis aan de orde te stellen. Vrouw Karsten voelt 
zich in haar eer aangetast en er ontstaat dan ook 
een heftige discussie. Er staat vandaag een boeldag 
op stapel waar ook de spullen van tante Margje 
(de oudtante) zullen worden geveild waar  verder 
niemand van de familie belangstelling voor had. 
De pander zal deze zaken ( uiteraard met de nodige 
kwinkslagen) aan de man proberen te brengen.
De dominee komt langs om een extra geldelijke bij-
drage te vragen voor de diaconie. Door de droogte 
verwacht men een slechte oogst en zullen er meer 
mensen een beroep op de diaconie moeten doen 
om de winter door te komen en  vrouw Karsten 
heeft als voorzitster van de Zusterkring nog wat 
“vrouwenzaken”met hem te bespreken. Hoe zal 
de dominee dit nu weer oplossen?  De dokter, de 
veearts op zijn oude motor en de negotieman , zij 
komen allemaal weer langs en zorgen  voor veel 
reuring en spektakel in het authentieke voorhuis en 
op het prachtige boerenerf van de familie Karsten. 
Komt u ook een kijkje nemen?

Volgend nummer 
verschijnt 

5 september
Kopij inleveren voor vrijdag 31 augustus 12.00 uur

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

Voor info: Museumboerderij De Karstenhoeve, Dok-
ter Larijweg 21, Ruinerwold. Telefoon: 0522-481447 
of info@karstenhoeve.nl

D’olde jasse
Koom ik die olde jasse weer tegen
‘k waar vergeten da’k um had
der viel ok nauwelijks wat regen

Koom ik die olde jasse weer tegen
veur een aander tot zegen
of striek ik zölf die plooien glad

Koom ik die olde jasse weer tegen
‘k waar vergeten da’k um had

© 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 26 augustus 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds..J. H. Dunnewind 
15.30 uur ds. P.K. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 2 september 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. S. Gosker
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. P.J. de Haan
15.30 uur Student J Hooiveld

 ➜ 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

 ➜ 31 augustus Mega Teenage Party, Beats by Esko, 
aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum 
de Klok

 ➜ 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

 ➜ 4 september Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis de Barg’n

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

 ➜ 6 september Zomerfeest Ruinerwold, klaverjassen, 
jokeren en darts, aanvang 19.00 uur 
Feesttent

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

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

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

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

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

 ➜ 8 september Karstenhoeve, Taxatie antiek en 
curiosa van 13.00 – 16.00 uur

 ➜ 8 september Karstenhoeve,Open monumentendag 
van 11.00 – 16.00 uur

 ➜ 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

 ➜ 10 september Buurtkamer, creatief van 
9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 17 september Buurtkamer, actief met kinderopvang 
van 9.30 – 11.30 uur Buddingehof



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



VLINDERMAN 
GINDERMAN Wat heet heet?

Juli sloot af als een super warme (zeg maar hete) maand. Augustus ging er ‘gewoon’ oerend hard een poosje 
mee door! Hardnekkig zigzagde er een dikke vlieg vlak boven mijn bord. Verveeld probeerde ik hem weg te 
slaan. We zaten met een bord lasagne op schoot dicht tegen de achtergevel van ons huis, daar was het in de 
schaduw nog enigszins te harden. Vlak voor ons stond de thermometer op tafel, 33 graden in de schaduw, 
pfffff. De geplande fietstocht van drie dagen hadden we kort tevoren maar afgeblazen, het werd ons echt te 
heet, pfffff. Én ........., het zou nóg heter worden.
Naast mij klonk de stem van Lies: “Van schrijven hoef 
je het niet warm te krijgen. Heb je al enige inspiratie 
voor een stukje voor Op ‘t Wold?” Ik heb nog niks 
schat, maar ‘k zal tante Ans eens bellen, wie weet 
heeft die nog een ideetje: “Nee jong ik zou het echt 
niet weten, maor ie, ie bedeinkt vast wel weer wà. Ik 
leze het vort wel weer van oe in ‘t Woldblattie”.
Inspiratie bij oplopende temperaturen? Inspiratie, 
wat is dat, kun je dat eten? Als ik de stukjes van de 
Zwervende Patrijs lees, afkomstig uit een legerkamp 
ergens in een Jordaanse woestijn, ben ik diep onder 
de indruk. Waar vindt hij zijn inspiratie? In zo’n hete 
zandbak kreeg ik geen letter op het scherm. ‘t Zal wel 
met temperatuurgewenning te maken hebben.
Inspiratie: Nu ekskes nie. Jao, zo zegt ze da hier. “Ach 
dan laat je het toch een paar dagen rusten”, sprak 
Lies: “Je hebt immers nog tijd zat, wellicht komt er 
nog iets bij je boven drijven”. 

Vier dagen later. De thermometer op de tuintafel 
klokt 40 graden. Twéé gonzende vliegen boven mijn 
bord. We vluchtten naar binnen, daar was het (maar) 
29 graden, een verademing. Met een ventilator naar 
ons gericht was het enigszins vol te houden.
 Telefoon. Tante Ans: “En jong bi’j d’r al uut?” Nee 
tante, helaas: ik hoopte juist dat u nog met een 
opstekertje voor me zou komen, met iets over de 
Karstenhoeve, de Dijkhuizenrun, de aanbiedingen 
van Sietse Koetsier of zo. Niet dus.
Lieve lezers van Op ‘t Wold: deze keer geen inspiratie. 
Naast transpiratie vooral inspira-nie, ‘t is niet anders.
 Mocht u hiertegen bezwaar willen maken, meldt 
u zich dan bij de redactie van dit onvolprezen tijd-
schrift.

Groeten uit Overasselt,
Franklin van Den Dool

Bibliotheek Ruinerwold: Vacature vrijwillige 
medewerkers  
Draag jij de bibliotheek een warm hart toe en wil je graag je steentje bijdragen? Dan zoeken wij jou! 
  
Bibliotheek Ruinerwold zoekt vrijwillige medewerkers voor de dinsdag en/of donderdag (tijden in 
overleg). 
 
Als vrijwillig medewerker ontvang je onze bezoekers in de bibliotheek en help je hen vinden waar 
ze naar op zoek zijn. Daarnaast help je mee om van de bibliotheek een toegankelijke omgeving te 
maken door o.a. de boeken en andere media op een voor de klant aantrekkelijke manier te 
presenteren. Een prachtige mogelijkheid om samen met collega’s de bibliotheek tot een gezellige en 
educatieve ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud!  

Wij bieden... 

         een plezierige en inspirerende werkomgeving 

         goede begeleiding bij het werk 

         een gratis bibliotheekabonnement 

         de mogelijkheid tot het afsluiten van een zorgverzekering met collectiviteitskorting 

         de mogelijkheid om bij te dragen aan ontwikkeling van mensen 

Enthousiast? 

Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reactie naar Michelle de Jong via 
info@bibliotheekruinerwold.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Bellen kan 
natuurlijk ook, Michelle is te bereiken op donderdag (11.00-17.00 uur) en vrijdag (14.00-17.00 uur) 
op het nummer 088 012 8445. 
  
Meer informatie?  

https://www.bibliotheekruinerwold.nl/vrijwilligers   



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

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

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Open Monumentendag 
Bij Museumboerderij De Karstenhoeve op zaterdag 
8 september 2018.
Tijdens de Open Monumentendag bent u van harte 
welkom bij Museumboerderij De Karstenhoeve op 
zaterdag 8 september van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
De toegang is deze dag gratis.
Een mooie gelegenheid om onze nieuwe expositie: 
“Arm als Job, Rijk als Boaz” te komen bekijken en 
zijn ook de gerestaureerde koetsen te bezichtigen.
Tevens vindt er ’s middags vanaf 13.00 uur op de 
deel een taxatiemiddag plaats van antiek en curiosa  
door taxateur de heer Enno de Boer.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.
Telefoon: 0522-481447, info@karstenhoeve.nl

Taxatiemiddag bij  
De Karstenhoeve
Op zaterdag 8 september 2018 van 13.00 uur tot 
16.00 uur is er een taxatiemiddag voor antiek en 
curiosa voorafgaand aan de veiling op 6 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 de heer 
Enno de Boer is in De Karstenhoeve aanwezig om 
de waarde van de meegebrachte goederen vast te 
stellen. U kunt daarna ( eventueel) besluiten uw 
goederen voor de veiling aan te bieden. Het is uiter-
aard ook mogelijk uw goederen rechtstreeks voor 
de veiling aan te bieden. Aanmelden is niet nodig en 
de taxatie is gratis.
Voor info: Museumboerderij De Karstenhoeve, Dok-
ter Larijweg 21, Ruinerwold.
Telefoon: 0522-481447 of info@karstehoeve.nl

Een mooie vakantie
Wij hadden een mooie vakantie. Kan dat als je als 
echtpaar beiden de 66 gepasseerd bent? Ja, dat 
kan, want het was heel mooi weer! Zomers warm 
en geen enkele bui. Maar-zo kan men zich afvra-
gen- een echtpaar van boven de 66 is toch elke 
dag vrij. Men heeft vakantie, omdat men op geen 
enkele dag  meer present hoeft te zijn bij werk of 
een anderszins  geachte aanwezigheid. 66 Jaar of 
ouder: men heeft steeds vakantie. Toch hadden wij 
een mooie vakantie. Wat was dan zo bijzonder aan 
die week vakantie? Dat zal ik  U ,geachte lezer(es), 
proberen uit te leggen. Het mooie bestond uit de 
dingen, die je graag wou doen. Ook dat zal u niet 
doen beseffen, waarom de vakantie zo mooi was. 
Immers: als je jezelf veel verplichtingen oplegt ben 
je nog niet werkelijk vrij. En dat waren wij niet. We 
hadden een flexibel programma. De ene dag  in de 
nieuwe  omgeving: wandelen, lezen, boodschappen 
doen. De andere dag er op uit met de fiets of auto 
naar musea , naar bezienswaardigheden, dieren-
tuin, boekenmarkt, kasteel. Waar je ook was, de zon  
bleef schijnen. De mieren kwamen uit hun holen 
en de vogels gingen zwijgen. Wat is  dan  het mooie 
aan de idee van een mooie zomer met veel mooie 
activiteiten met mooi veel volk, dat  ook graag aan 
zijn of haar trekken wil komen? Moet je daarvoor 
onderweg, terwijl in eigen dorp  soms hutje mutje 
veel mooi volk rondzwerft? Blijf liever thuis: dat is 
pas echt mooi. Thuis aan de eigen tafel, thuis op de 

eigen stoel en in eigen bed. En niet te vergeten: het 
eigen klaar gemaakte eten. Dan kan men smullen 
naar hartenlust. Onbeperkt! Inderdaad : oost, west, 
thuis best. Toch moeten we eerlijk zijn: thuis kent 
ook zijn gewoonten en beperkingen. Je moet je 
schikken naar de ander. Je kunt niet alles zeggen en 
doen wat je graag wilt doen. Het mooie leven thuis 
is ook leven  met een geluksmoment. En dat is vaak 
zo voorbij. Mensen willen het mooie beleven en 
zeggen  oprecht: Ik wil zo lang ik leef: leven . Maar 
is  dat niet vakantie houden? LEVEN! Vasthouden 
aan alle levensmomenten, die mooi zijn! Wij vieren  
de vakantie, zeggen mensen. Zij rijgen dan mooie 
levensmomenten aan elkaar. Wij hebben dat een 
volle week gedaan.  Niet thuis, maar elders. Wij ke-
ken daarbij niet naar een ander, maar naar ons zelf.  
Wij genoten van voortreffelijke maaltijden.  Niet de 
drank van buiten overspoelde ons. Wel de innerlijke 
drang om vrij te zijn. Vrij  voor de ander. Het werd  
een mooie vakantie!                           

Kesip



       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! 

OOK ADVERTEREN?
Kijk op  

WWW.OPTWOLD.NL



Secretariaat: 
Mevr.G.van Kerkwijkstraat 23 
7961 CD Ruinerwold 
 
Telefoon: (0522) 482668 
  
info@lgr88.nl 

 

 

  
 
Aan de inwoners van Ruinerwold,  
in het bijzonder die van Dijkhuizen, de Buitenhuizerweg en de wijk De Weijerd  
 
Betreft: Dijkhuizenrun 
 
Geachte Ruinerwolder, 
 
Op zaterdag 1 september a.s. organiseert Loopgroep Ruinerwold '88 (LGR’88) voor de 30e (!) keer de 
traditionele DIJKHUIZENRUN. 
 
De atleten starten op Dijkhuizen en lopen via Vorenwolde, De Kosterij en een stukje Mickelhorst naar de 
akker waar nu aardappels staan. Via een tijdelijke brug over de sloot en een pad door het land komen ze op 
het schelpenpaadje langs de Kerkweg. Daarna via de Buitenhuizerweg naar de Wold Aa, waar ze het 
schelpenpad 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 schelpenpad 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 deelnemers tweemaal. 
 
De 5 en de 10 kilometerwedstrijden starten gelijktijdig, om 18.30 uur. Vanaf 19.10 uur is De Weijerd weer 
open voor verkeer. Dijkhuizen 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 makkelijkst op www.inschrijven.nl. Tot 15 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd kan het ook in de achterzaal van cafetaria ’t Wold. 
Omdat het een speciale editie is zullen niet alleen de snelste lopers gehuldigd worden, maar zijn er ook 
prijzen voor de 30e finishers op beide afstanden.  
 
Het parcours wordt gedurende het evenement 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 
ongehinderd een mooie wedstrijd van kunnen maken. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en hopen dat uw belangstelling en enthousiasme zal 
bijdragen aan een spannende en plezierige wedstrijd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het Dijkhuizenruncomité 



 
 
 
 
 
 
 
 
WOENSDAG 5 SEPTEMBER 

De Quiz avond.  
Dit jaar de tweede editie van de door ons zelf samengestelde Quiz. 
Verschillende onderdelen dus voor ieder wat wils! 
( laat u mobieltje maar thuis, u wilt toch liever eerlijk winnen?) 
Aanvang: 19.00  Start Quiz 19.30  Entree: €5,-p.p 

 
DONDERDAG 6 SEPTEMBER 

Kaart en Dart avond 
Dit jaar NIEUW tijdens ons Zomerfeest is het darten. Kom gezellig een 
pijltje gooien! 
 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 
Scholendag 
Groep 1 t/m 4 van 09.00 – 11.00 uur, groep 5 t/m 8 10.30 – 12.30 uur 
 
Teenage party 
Voor het eerst dit jaar tijdens ons feest. Heb jij zin in een leuke avond 
met DJ  Ryan Blanken?! Vanaf groep 8 tot 16 jaar. 
Van 19.30 tot 21.30  Entree €5,- p.p 
 
HØken met The Heinoos! 
De mannen van The Heinoos nemen de Normaal-fakkel over en 
komen ons voorzien van een fantastische set van Normaal klassiekers 
aangevuld met eigen repertoire. Een dampende feesttent en een 
kraaiende haan! ‘Oalderwets Høken’ 
Aanvang 21.30      
Entree: €13,00 p.p  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 6 september 
 

Nieuw Darten op het Zomerfeest!!! 
 

Op de vaste kaartavond van het Ruinerwoldse feest,  
kan men nu ook Darten. 
 
Op donderdag 6 september dus Darten in de Feesttent! 

 Koppel darten 
 4 à 5 koppels in 1 poule 
 Tijdens het  darten tellen andere poule koppels 
 Kosten zijn € 15,- per koppel 
 Opgave via de website Zomerfeestruinerwold.nl 

 
Voor ons is het natuurlijk ook nieuw, maar de begeleiding en 
organisatie van deze avond wordt gedaan door mensen die 
regelmatig wedstrijd darten, dus in goede handen. 
 
Wij hopen op royale belangstelling, zowel als darter dan als 
toeschouwer. 
Tot ziens in de feesttent tijdens de Kaart / Dartavond. 

 
 
 
e er in coverland te vinden is! 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 
Ochtend: 

Optocht: 
Ook dit jaar gaan we weer voor een prachtige optocht. 
Opgeven kan via onze vernieuwde site. 

Middag: 
 Feesttent: 

Aansluitend aan de optocht is er in de feesttent de prijsuitreiking en 
een gezellige middagafsluiting onder muzikale begeleiding van DJ 
Roelof  
Ook dit jaar draait de Kinderdraaimolen de hele dag voor de 
allerkleinsten (gratis) 

Avond: 
 Session  De sensationele coverband! 
 Session is een van de beste en meest geboekte allround coverband. 
 Een razend actueel repertoire met de grootste hits (afgewisseld met 

de beste classics) , heel veel interactie en een imposante mega led 
wall. Ze geven je deze avond de beste show van Nederland! 
Entree: €17,- 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 
Ochtend: 

Interkerkelijke kerkdienst: 
Vanaf 9.30 is onze feesttent weer geopend voor de kerkdienst. 
Alle inwoners van Ruinerwold zijn van harte uitgenodigd om deze  
dienst bij te wonen. 

Middag: 
Feesttent: Playbackshow voor jong & oud. 
Altijd weer een Daverend succes!  
Entree: gratis 

Avond: 
 KARAMBAM!!!! 
Ruinerwold trilt nog na van vorig jaar!   
Entree: gratis 
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e er in coverland te vinden is! 

 
 
 



	

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	

	


