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Taxatiemiddag bij museumboerderij 
De Karstenhoeve
Op zaterdag 7 september 2019 van 13.00 uur tot 
16.00 uur is er een taxatiemiddag van antiek en curi-
osa in de Karstenhoeve voorafgaand aan de antiek- 
en curiosaveiling op 5 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 
voorkomen vragen wij u niet meer dan 5 items voor 
taxatie mee te nemen. Aanmelden is niet nodig en 
de taxaties zijn gratis. Het is uiteraard ook mogelijk 
rechtstreeks en meerdere goederen voor de veiling 
aan te bieden.

Info: Museumboerderij De Karstenhoeve,  
telefonisch 0522-481447 of via info@karstenhoeve.nl
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.

Volgend nummer 
verschijnt 

4 september
Kopij inleveren voor vrijdag 30 augustus 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

De praatgroep start weer
De scholen zijn weer begonnen! Dan begint de Praat-
groep ook weer, en wel op dinsdag 27 augustus.
Belangstellende Dames en Heren, hier is gelegen-
heid om met elkaar van gedachten te wisselen, over 
allerlei onderwerpen.
Plaats van samenkomst: Buddingehof van 10 tot ±12 uur

Badmintonclub Ruinerwold
Vind je het ook zo leuk om in de zomervakantie een 
pluimpje over te slaan?. Bij ons kan dat het hele 
jaar door op iedere Woensdagavond, van 20.15 uur 
tot 22.30 uur. Al doen wij dat wel in een paar wed-
strijdjes en niet zomaar een beetje overslaan, wij 
proberen het elkaar best moeilijk te maken. Rackets 
bij elkaar, iemand verdeelt de rackets in groepjes 
van vier en spelen maar. We spelen allemaal met en 
tegen elkaar. Na 21.30 uur houden sommige spelers 
het wel voor gezien en gaan anderen nog even oefe-
nen voor de dorpencompetitie. Of een ander viertal 
gaat zelf nog even een potje spelen.

Lijkt je dit ook wel wat ? Je mag drie keer gratis 
proberen. Rackets zijn aanwezig. Je bent welkom in 
sporthal de Buddingehof.    
We zien je graag!   

BC Ruinerwold



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 25 augustus 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
16.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. Metselaar
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 1 september 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. De Haan
15.30 uur ds. J. Kuiper
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. G. Naber

 ➜ 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, 17.00-21.00 uur 
centrum Ruinerwold

 ➜ 7 september Taxatie antiek en curiosa,  
13.00-16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 9 september Klaverjassen en Jokeren VVR,  
19.30 uur kantine 

 ➜ 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 11.00 uur, ’s avonds Baby 
Blue

 ➜ 15 september Zomerfeest Ruinerwold, 
Interkerkelijke dienst,10.00 uur, tent 
open 09.30 uur,  
’s middags Playbackshow 
aansluitend Karambam, feesttent

 ➜ 17 september Klaverjassen, 20.00 uur café de 
Kastelein

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

 ➜ 22 september Menwedstrijd, manege Ruinerwold
 ➜ 23 september Klaverjassen en Jokeren VVR,  

19.30 uur kantine
 ➜ 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



 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

       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! 

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 

OOK ADVERTEREN IN 
OP ‘T WOLD?

www.optwold.nl 



Toertocht met 
Heinkelscooters
Een tocht met oude Heinkelscooters 
door een prachtig stuk Drenthe vanaf 
Uitgaanscentrum “De Klok”.
Op 4 augustus jl. stonden er 34 Heinkelscooters en 
3 “dwergauto’s” klaar om te vertrekken voor een 
toertocht door onze mooie omgeving.
De 64 deelnemers hadden er zin in, en het weer kon 
niet beter. Goede temperatuur af en toe zon, en 
weinig wind. Heerlijk!!
We vertrokken om 12.00 uur richting Oosteinde, 
langs het Sultansmeer naar Koekangerveld, dan 
via Echten naar Fluitenberg. Daar hadden we een 
“rook”en kletspauze.  Nu is het roken niet meer ac-
tueel, het kletsen en bij elkaars scooters kijken kost 
de meeste tijd. De door ons gebakken knieperties, 
die we daar uitdeelden, vielen in de smaak. Er werd 
zelfs een knieperties-ijzer gekocht na het weekeind 
en het recept uitgewisseld.
De weg ging verder naar de Vamberg. Bij uitspan-
ning “De Blinkert”aan het Vamkanaal was nog een 
korte stop gepland. Echter vanwege een pechgeval 
moest het gros van het gezelschap een poos wach-
ten. Geen enkel probleem, de uitbaatster was blij 
met ons en deed goede zaken.
Toen alles weer compleet was ging het richting 
“Bloem & Ri” op Hees. Daar vond de appeltaart gre-
tig aftrek en iedereen zat in de zon te genieten van 
deze mooie plek.
Het laatste stuk was onderlangs Ruinen, via Arm-
weide naar Broekdijk, dan Uffelte, Havelte naar de 
Hardenweg  en Havelterweg.  Om ongeveer half 
vijf waren we terug bij “de Klok” waar een heerlijk 
“Heinkelmenu” klaar stond.
Men was het volmondig eens dat het heerlijk rijden 
is in Drenthe. Geen stoplichten, geen horizonvervui-
ling en een keur aan weggetjes.
Iedereen ging meer dan tevreden huiswaarts en wij 
waren content dat alles zo goed was verlopen.

Rob en  Aly Veldkamp.

Sluiting Focusbronnen
Per 28 augustus as. sluit ik de Praktijk Focusbron-
nen te Ruinerwold.
Ik wil iedereen hartelijk danken voor het in mij ge-
stelde vertrouwen van de afgelopen 30 jaar, het
was fijn om hier met zo veel mensen te hebben mo-
gen werken, en hier te wonen. 
De praktijk wordt de eerste dinsdag van de maand 
voortgezet in Lhee, en verder vanaf 16 september in 
Alkmaar. Alwaar ik ook weer een B en B ga houden. 
Oosteinde en Drenthe blijft altijd in mijn hart! Tot 
ziens,
Wilja Westerhof.

We gaan weer beginnen
Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met  
65 plussers Samen Gezellig Eten in dorpshuis  
Buddingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op  
30 augustus a.s. 
Eventueel kan vervoer geregeld worden. U kunt zich 
opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.

Beheer Buddingehof
Zoals wellicht bekend is Jerry Dekker al geruime 
tijd uit de running. Na diverse gesprekken is geza-
menlijk geconcludeerd dat het verstandig is om 

zijn functie als beheerder van MFC Buddingehof te 
beëindigen.
Jerry zal op zijn eigen wijze afscheid nemen en op 
zijn verzoek zal er geen afscheidsreceptie worden 
gehouden.
 
Het bestuur van MFC Buddingehof bedankt Jerry 
voor zijn inzet als beheerder voor de afgelopen vier 
jaren en wenst hem een goede gezondheid en een 
goede toekomst toe.
 
Met ingang van het nieuwe seizoen zal Ageet Bos die 
nu al, tijdens de afwezigheid van Jerry, als waarne-
mend beheerder optrad, de functie van beheerder 
tijdelijk blijven voortzetten.
 
Het bestuur van MFC Buddingehof zal zich gaan 
beraden over hoe het beheer van MFC Buddingehof 
voortgezet zal gaan worden.



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.

‘

Klaverjas seizoen
Winter

Dit zijn de data:

RuinerwoldCafe de Kastelein

17 sept   26 nov    4 feb
1 okt    10 dec   18 feb
15 okt   17 dec!    3 maart
29 okt    7  jan   17 maart
12 nov   21  jan   31 maart
Aanvang 20:00 op aangegeven data / mooie vleesprijzen

Overdag geen tijd?
Wij zijn elke dinsdag-
avond geopend!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch	specialist

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Hou je van zingen? Zing 
met ons mee!!
Volgend jaar april 2020 bestaan wij, de gemengde 
zangvereniging “Spotlights”, 25 jaar. We zijn een 
drie-en vierstemmig koor en gaan dit vieren met het 
geven van een jubileumconcert. Dit zal plaatsvin-
den op zaterdag 21 maart 2020. Het zou fijn zijn als 
enkele mannen en vrouwen, die van zingen houden, 
de vier stempartijen willen komen versterken.
Ons koor staat al jaren o.l.v. Gabrielle de Graaf. Ze 
is veelzijdig, geheel geschoold en vakbekwaam. Ze 
leidt ons koor met veel enthousiasme.
We worden iedere dinsdag swingend begeleid op 
de piano door Sven Jansen, tot voor kort wonend in 
Ruinerwold, maar nu in Meppel. 
Je bent van harte welkom een keer te komen luis-
teren, mee te zingen en zo kennis te maken met het 
koor en het repertoire.
Gedurende vier weken kan dit geheel vrijblijvend.
 
Vanaf 27 augustus repeteren we weer Iedere dins-
dag van 20.00 uur tot 22.00 uur in “De Buddingehof” 
te Ruinerwold. We zijn een heel gezellige club en 
zien je komst van harte tegemoet.
Wil je meer over ons koor weten, ga dan naar www.
spotlightsruinerwold.nl

Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, 
tel. 0522-481197. 

Vakantie voorbij
Vakantie voorbij, we zijn weer thuis 
Hollandse regen langs de ramen
en stoofpeertjes op het fornuis

Vakantie voorbij, we zijn weer thuis
Het gewone ritme en arm als een luis
hebben we nog de foto’s met vreemde namen

Vakantie voorbij, we zijn weer thuis
Hollandse regen langs de ramen

© Gerdina, www.gerdina.nl

Info Dijkhuizenrun voor 
omwonenden parcours
Op zaterdag 7 september organiseert Loopgroep 
Ruinerwold ’88 (LGR’88) voor de 31ste keer de tradi-
tionele Dijkhuizenrun.

De lopers starten op Dijkhuizen en lopen via Voren-
wolde, De Kosterij en een stukje Mickelhorst naar 
het akker waar nu mais staat. Via een tijdelijke brug 
over de sloot en een pad door het mais 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 deelne-
mers aan de 5 kilometer lopen dit traject éénmaal, 
de deelnemers aan de 10 kilometer tweemaal. De 
jongeren lopen alleen op het deel Dijkhuizen.
De jongeren starten voor de 1.000 meter om 17.30 
uur en voor de 2.000 meter om 17.40 uur. De vol-
wassenen starten voor de 5 en de 10 kilometer 
gelijktijdig om 18.30 uur. Dijkhuizen is daarom tus-
sen 17.00 en 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer, 
vanaf Vorenwolde tot iets voorbij de Buddingehof. 
Vanaf 19.10 uur is De Weijerd weer open voor ver-
keer. 

Het parcours wordt gedurende het evenement dus 
afgesloten voor het verkeer. Als aanwonenden of 
bewoners van De Weijerd tijdens de Dijkhuizenrun 
noodzakelijkerwijs per auto van of naar huis moe-
ten, kunnen zij hierin door de verkeersregelaars 
worden begeleid. Wij verzoeken u om indien nodig 
van deze mogelijkheid gebruik te maken zodat de 
lopers vrije doorgang hebben en zien graag het 
parcours zoveel mogelijk autovrij tijdens de Dijkhui-
zenrun.

Wilt u meedoen; inschrijven kan het makkelijkst via 
www.inschrijven.nl. Tot 15 minuten voor aanvang 
kan het ook in de achterzaal van cafetaria ’t Wold.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en 
hopen dat dit wederom zal bijdragen aan een mooi 
loopfestijn voor Ruinerwold e.o.
Met vriendelijke groet,
Dijkhuizenruncomité van LGR’88



 

Coop S.Koetsier 
&Medewerkers          
          

Aanbieding geldig t/m zat.24-8-19 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 



oude spreekwoorden en gezegdes. Een kwisje met  
nostalgische prijsjes.

De mijlpaal van 25 jaar wilde de muzikale familie 
niet geruisloos voorbij laten gaan. Daarvoor is het 
jubileum te bijzonder. “Daarom hebben we beslo-
ten om toch nog eens een cd uit te brengen, die 
we samen met Jan Bode en Arend van Dijk hebben 
gemaakt. Die verkopen we straks rond onze optre-
dens”, vertelt Henk. De eerste gelegenheid is het 
jubileumoptreden op vrijdagmiddag 30 augustus. 
Vanaf 15.00 uur is dan iedereen welkom, de familie 
zorgt voor koffie en lekkere hapjes. 

Ochtenddienst in de 
Karstenhoeve
Op zondag 1 september viert de Hervormde ge-
meente haar ochtenddienst niet in de St. Bartholo-
meus-kerk op Blijdenstein, maar in museumboer-
derij De Karstenhoeve. 
Enkele prachtige oude stijlelementen van vroeger 
passeren de revue, een bijzondere belevenis om 
mee te maken! Na de dienst is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten bij een kop koffie of thee.
De dienst de Kastenhoeve aan de Doktor Larijweg 
21 begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. G. Naber. 

Familie Tuinman viert 
jubileum met cd en 
feestelijk optreden
De Familie Tuinman verzorgt al 25 jaar muzikale 
optredens in vooral verzorgingscentra en bij vrou-
wenverenigingen. Rode Kruis en Zonnebloem. 
Dat jubileum viert de uit Genemuiden afkomstige 
familie met een cd vol Nederlandstalige liedjes. Het 
album wordt op vrijdagmiddag 30 augustus gepre-
senteerd in De Meente in Genemuiden.
De keuze voor die locatie in Genemuiden is geen 
toeval. De familie Tuinman is regelmatig te gast in 
De Meente, net als in veel soortgelijke centra in een 
zeer wijde regio rondom Genemuiden. “Ook spelen 
we veel voor dementerenden. Dat zijn misschien 
wel de mooiste optredens om te doen. Mensen zin-
gen dan massaal met ons mee en hebben een fijne 
tijd.     Dat geeft ons veel voldoening. ‘Wat is dit toch 
mooi om te doen’, zeggen we vaak tegen elkaar op 
de terugweg”, zeggen Henk en Joke Tuinman, die 
als enigen in Genemuiden wonen.

Samen met Jan en Grietje uit Drachten en schoon-
zus Lummy uit Ruinerwold vormen ze momenteel 
de zanggroep, waarvan in het verleden ook andere 
familieleden deel uitmaakten. Zus Arendje was de 
aanstichtster van de groep. “Zij organiseerde in 
1994 een kerstavond voor de vrouwenvereniging 
in Genemuiden en vroeg wat familieleden voor de 
muzikale begeleiding. Dat was zo’n leuke avond dat 
we daarna veel vaker optraden.”

Broer Bertus speelde lang een belangrijke rol. De 
ervaren muzikant verdiende zijn sporen in de coun-
trywereld en zorgde binnen de familiegroep voor de 
muzikale begeleiding. Zes jaar geleden overleed hij 
na een slopende ziekte, maar hij spoorde zijn fami-
lie aan om de groep voort te zetten. “Tegenwoordig 
treden we op met muziekbanden, waarvan Bertus 
nog een groot deel heeft ingespeeld. Dat hopen 
we nog heel lang te doen. Zolang de gezondheid 
goed blijft en de reacties positief zijn, gaan we zeker 
door.”

Na het overlijden van Bertus is Lummy ook gestart 
met een soloprogramma onder de naam
“Lummy’s vertellegies”. In Drents dialect vertelt ze 
verhaaltjes van vroeger o.a. over logeren bij opoe 
en opa. Samen oude liedjes zingen. Uitleggen van 





Kippetje Kakelbont 
ontmoet Kabouter Tok.    
(een voorleesverhaal)
In het centrum van Ruinerwold woont kippetje 
Kakelbont. Zij woont in een prachtige ren te mid-
den van haar zusjes en vele nichtjes. De kippenbaas 
verzorgt alle kippen op een fantastische wijze. Er 
is voer in overvloed en alle leghokjes zijn uiterst 
verzorgd. Kakelbontje heeft onder het kippenvolkje 
een bijzonder plaats. Zij is uiterst ondernemend en 
legt elke dag een ei. Vandaar die naam van Kakel-
bont.
Op een bijzonder mooie en koele zomeravond 
weet Kakelbont haar slag te slaan. De kippenbaas 
vergeet de deur te sluiten. Zij is er als de kippen 
bij en verlaat de ren.  De kippenbaas met zijn vele 
kippen mist geen kip. Kakelbontje rent de straat 
op, maar die is verlaten. Het is immers al laat op de 
avond en de meeste inwoners van Ruinerwold zet-
ten hun slaapmutjes op en maken zich klaar om te 
gaan slapen. De snelle inval van duisternis overvalt 
Kakelbontje. Gelukkig brandt in de verte nog een 
straatlantaarn en met moeite scharrelt kakelbontje 
richting het licht in de hoop een stokje te vinden 
voor haar vermoeide teentjes. Zij is doodop.
Plotseling hoort ze geruis. Een piepklein gilletje 
roept: “ik ben het, je kent me toch, ik ben Kabou-
ter Tok, ik tokkel graag met kippetjes, dan gaan ze 
rustig slapen. Maar vertel eens, wat doe je hier”. Kip-
petje kakelbont zucht diep en zegt tenslotte: “ik was 
het eten van de kippenbaas zat. Ik wou wat lekkers, 
een grassprietje, een worpje, een… maar telkens als 
ik losbreek, vind ik niks. Ik krijg schrammen op mijn 
pootjes en mijn bekje doet mij zeer van alle getrek 
en gescheur, dat niets oplevert. Ik leg alleen maar 
eieren”. Kabouter Tok denkt na. Na veel wikken en 
wegen zegt hij: ”Dat je  schrammen aan je pootjes 
krijgt en dat je bekje zeer doet, komt ,omdat de 
mensen van stenen houden. Dat je ook weleens een 
larfje lust of een vlindertje wil zien, of een wormpje 
wil eten, is begrijpelijk. Helaas: mensen kappen 
heesters, struiken, bomen. Ze zijn soms oerdom en 
vervelend, maar…ik heb een idee”. Kabouter Tok 
lacht geheimzinnig en kakelbontje is razend be-
nieuwd. Wat gaat hij doen?
Kabouter Tok zwaait met zijn handen, zijn lippen 
bewegen en heel zachtjes zegt hij: tsiem, tsara-
biem…. Hij zegt het driekeer: tsiem,tsarabiem. En 

Uitje van 80 jarigen en 
ouder van de Vrouwen 
van Nu op 16 augustus
Een verrassingstocht voor 21 dames!
We hadden 7 auto’s en de dames werden met of 
zonder rollator van huis gehaald. In elke auto 3 da-
mes! In de auto werden er al gissingen gedaan waar 
we heen zouden gaan!
We kwamen om 14.00 uur aan bij het land van Wel-
dadigheid in Frederiksoord, waar onze voorzitter 
Alida Rooze ons welkom heette en de invulling van 
de middag bekend maakte.
Eerst kregen we 2 kopjes koffie of thee met iets lek-
kers erbij en daarna een interessante power point 
presentatie over het verleden en ontstaan van de 
kolonie. Daarna stond de tram klaar en gingen we 
door het gebied met een gids die een duidelijke 
uitleg gaf over de huizen en omgeving!
Na een uur kwamen we weer bij het land van wel-
dadigheid aan en werden op het terras nog met een 
heerlijk ijsje verwend!
Dit was het eind van een geslaagde middag aan de 
positieve reacties te horen!

bij de tweede keer, slapen alle kippetjes en liggen 
alle slaapmutjes op één oor. De dag is voorbij, de 
nacht grijpt zijn kansen. Maar zodra het minder 
nacht wordt, doet kabouter Tok voor het allerlaatst: 
tsiem, tsarabiem… En dan gebeurt er iets heel 
bijzonders. In de verte kraait een haan. De nieuwe 
dag breekt aan. De haan kraait het uit: Inwoners 
van Ruinerwold, let op uw zaak: maak tuinen, plant 
bomen, voor elke tegel een nieuwe plant en zoek in 
de verte niet, hetgeen uw eigen dorp u biedt.

Kesip.





 
 
 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
 
Ochtend: Optocht:  Let op!! 

Dit jaar zal de optocht om 11.00 u vertrekken met 
aansluitend de prijsuitreiking. 

Middag: Feesttent: 
Na de prijsuitreiking starten we met een gezellige 
middagafsluiting onder muzikale begeleiding van DJ JT . 
 De Kinderdraaimolen draait de hele dag gratis! 
 

Avond: Voorprogramma: Prime partyband 
Prime staat voor energieke en verrassende liveshow met een 
hoog entertainment gehalte! 

  Hoofdact : Baby Blue 
De allround coverband!  De verfrissende en aanstekelijke  
allround coverband. Baby Blue speelt alles, zolang het maar 
voldoet aan de volgende voorwaarden: iedereen kent het, 
iedereen zingt het mee en iedereen zal er op dansen en 
springen!! 

 
ZONDAG 15 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! 
Tent geopend: 14.30u  Start playbackshow: 15.00u 
 

Avond:  KARAMBAM!!!! 
   

 


