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Volgend nummer 
verschijnt 

20 september
Kopij inleveren voor 15 september

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

Startzondag Blijdenstein17
s ep t Opfrissen verkeers-

kennis voor 60 plussers
De veranderingen in het verkeer gaan snel. Het is daar-
om goed om de kennis op dit gebied te testen. VVN De 
Wolden houdt op 3 oktober a.s. weer een rijvaardigheis-
dag in dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold. 
De deelnemers moeten 60 jaar of ouder zijn en inwoner 
van de gemeente De Wolden. 
Op deze dag wordt er ook een rit in uw eigen auto 
gemaakt, onder begeleiding van een erkende rijinstruc-
teur. U krijgt advies over uw rijgedrag zonder dat dit 
consequenties heeft voor het rijbewijs. Daarnaast kunt 
u uw gezichts- en gehoorvermogen testen. Tevens is er 
een reactie test voor de deelnemers en krijgt u een lunch 
aangeboden. Voor dit alles wordt een bijdrage gevraagd. 
Voor inlichtingen en opgave, vóór 17 september a.s., 
kunt u mailen of bellen naar: maryhenk51@gmail.com 
of 0522-481630.  
De ogentest is een onderdeel van de rijvaardigheidsdag. Bedankt

Graag wil ik nu iedereen persoonlijk bedanken die 
mij hebben gefeliciteerd o.a. op de bijzondere bij-
eenkomst op het landgoed “De Polle”, om te vieren 
mijn 90ste verjaardag!!
Daarom nu een algemene dankbetuiging in onze krant 
“Op ’t Wold”.
Later probeer ik allen persoonlijk te bedanken als inmid-
dels de nieuwe kinderpostzegels zijn verschenen.
Leon Driessen

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 uur 
aanschuiven.
Deze praatgroep is er voor iedereen, die met ande-
ren eens van gedachten willen wisselen, over alle 
mogelijke onderwerpen. Dit geldt voor zowel dames 
als heren.
We beginnen weer op 12 september a.s.
Graag tot ziens in de Buddingehof

Zondag 17 september 10.00u. vieren we de start van 
het nieuwe seizoen van kerkenwerk. Deze dienst 
staat helemaal in het teken van 123 jaar Zondags-
school. Wie herinnert zich niet het Kerstfeest in de 
kerk met kaarsjes, boom en sinaasappel, of Palmpa-
sen met een haantje op een stokje? Het flanelbord, 
plaatjes en knutselen… En wie is er niet op deze 
manier groot geworden met de liedjes en de verha-
len uit de Bijbel? We halen herinneringen op, maar 
de Zondagsschool bestaat nog steeds! We hopen 
dat veel kinderen, ouders en opa’s en oma’s komen 
kijken en luisteren hoe het vroeger ging en nu nog 
steeds gaat. Con Amore werkt mee aan de dienst en 
mw. Zwikker speelt op het orgel.
Ds. Roelof Kloosterziel



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 ” 

 ➜ 5 september Vrouwen van Nu Ruinerwold 
Theemiddag, Haptotherapie 
Huisman, aanvang 13.30 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 1t/m 4 van 
09.00 – 11.00 uur groep 5 t/m 8 
van 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

 ➜ 23 september Culinaire fietstocht, start tussen 
10.00 – 12.00 uur vanaf café de 
Kastelein met na afloop vanaf 
19.00 uur Boerenblond

 ➜ 24 september Culinaire fietstocht, start tussen 
12.00 – 14.00 uur vanaf café de 
Kastelein met na afloop vanaf 
19.00 uur Karambam

 ➜ 25 september Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

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

 ➜ 26 september Vrouwen van Nu Oosteinde 
“Willemijn, gewoon een 
vrouw”, aanvang 20.00 uur café 
Oosteinde

Kerkdiensten  10 september 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V Rijswijk
15.30 uur ds. H. de Vries
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur Tentdienst
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur  Tentdienst, ds .R. Kloosterziel, 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. H. Linde

Kerkdiensten  17 september 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds .R. Kloosterziel
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. 
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 
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 •	 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



Dik Zantingh stopt als 
raadslid voor CDA De 
Wolden
Dik Zantingh stopt per 15 september als gemeen-
teraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in 
De Wolden. Hij zit sinds 2010 voor het CDA in de 
raad.

Dik Zantingh: “De afgelopen periode is er voor 
mij veel veranderd. Momenteel gaat veel tijd 
zitten in mijn nieuwe werkzaamheden in Mep-
pel. Ook het raadswerk vraagt veel tijd, zeker als 
je het goed wilt doen. Voor mij werd dit steeds 
meer een knelpunt”. 

Zantingh is, naast zijn werkzaamheden vanuit 
zijn praktijk Vitaal en in Balans, samen met 
mede-initiatiefnemer Claudette Dumas in 
Meppel gestart met ‘Samen Vooruit. Een plek 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met 
elkaar kunnen werken en samenwerken. Ook 
vindt er dagbesteding plaats. Dat Meppel blij 
is met dit initiatief blijkt uit de aanjaagsubsidie 
die zij hiervoor hebben ontvangen. 

Jeene Keizer zal Dik Zantingh opvolgen. Jeene 
is al geruime tijd actief binnen het CDA en is nu 
beëdigd steunfractielid voor CDA De Wolden. 

Antiek- en curiosaveiling 
bij Museumboerderij De 
Karstenhoeve
Zaterdag 7 oktober staat Ruinerwold in het 
teken van de peer! Op deze eerste zaterdag 
van oktober is er weer de bekende perenvei-
ling en perenpluk met diverse activiteiten langs 
de prachtige Dokter Larijweg. Traditioneel is 
inmiddels ook de antiek- en curiosaveiling die 
deze middag plaatsvindt bij Museumboerderij 
de Karstenhoeve, eveneens gelegen aan deze 
mooie perenbomenweg. Vanaf 13.00 uur begint 
op de deel van de boerderij de veiling van de 
ingebrachte oude voorwerpen. Met één hamer-
slag kunt u (misschien voor een leuke prijs) in 
het bezit komen van een van de te veilen goe-
deren! Uiteraard zijn deze voorwerpen van te 
voren te bezichtigen op de kijkdagen.

Bezichtiging voorwerpen: 
vrijdag 6 oktober van 18.00 uur tot 20.00 uur
                     en                       
zaterdag 7 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur

Veiling: zaterdag 7 oktober vanaf 13.00 uur.
Voor informatie: info@karstenhoeve.nl of tele-
fonisch: 0522-481447
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dr. Larij-
weg 21, Ruinerwold.



       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

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

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 

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



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

Het is dit Duitstalige liedje van de Belgische zanger Louis Neefs dat door mijn hoofd speelde, op 
weg naar huis na een verjaardagsbezoek aan neef Johan de jongste zoon van tante Ans. Hij had 
me op zeker moment toevertrouwd dat zijn Jorien wel eens in hem teleurgesteld was: “Zie je 
niets aan me?”, vroeg ze terwijl ze een ronddraaiende beweging voor hem maakte. “Een nieuwe 
blouse?”, probeerde hij. Nee joh! “Nieuwe schoenen?”. Zie je dan niet dat ik een nieuwe kétting om 
heb? Jij ziet het ook nooit als ik iets nieuws heb. Je mag best wel eens wat complimenteuzer zijn 
hoor.

Ik herken dit wel, ik heb ook niet zoveel met siera-
den, maar nieuwe kleding ontgaat me meestal niet. 
Ik stel mijn eega eerder teleur met mijn desinteresse 
voor een bos bloemen. Zij houdt daar wel van. Wat 
heb je daar nou aan? Na een week kun je ze weg-
gooien en zit je met een stinkende vaas. Ik besteed 
het liever aan een portie van de chinees. Maar ja dat 
moet je niet hardop zeggen, want dan klinkt het al 
gauw: “Zie je wel: De liefde van de man gaat door de 
maag”.
Iedere man krijgt het af en toe te horen: “Zie je niets 
aan me?” 

Ik heb het mijn Lies niét gevraagd: het zal zo’n dertig 
jaar geleden zijn dat ik plots mijn baard afschoor. 
Pas na vele uren, nadat mijn net thuisgekomen 
dochter er een verschrikte opmerking over maakte, 
klonk het uit haar mond: “Verhip, het was me de 
hele dag nog niet opgevallen”.
“Ein kleines Kompliment hört jede Frau so gern. 
Es ist die goldene Schlüssel zu ihr Herz”. 
Ja Johan, met een klein compliment kun je vaak 
heel veel bereiken, sprak ik tot mijn neef en ik vond 
het best heel wijze woorden, al zeg ik het zelf. 

SZR klaar om feest te vieren
De Stichting Zomerfeest Ruinerwold heeft het 
programma voor het komende feest weer rond. 
De optocht, een quizavond,  playbackshow, en 
optredens van divers artiesten, het is zo maar 
een greep uit het programma. De feestelijkhe-
den zijn dit jaar van 6 tot 10 september. Het 
feest speelt zich weer af in en rondom de feest-
tent op het evenemententerrein. 

Op woensdagavond gaat het feest van start 
met een quizavond. De traditionele kaartavond 
inclusief pokeren staat gepland op donderdag. 
Op de kermis is deze dag een zgn. euro dag. Alle 
attracties kosten dan een euro. Voor alle kinde-
ren in Ruinerwold is er vrijdag overdag een leuk 
programma samengesteld. 

“Immer wieder möchte Sie es von dir hören ......”. 
De meesten van mijn generatie zullen zich deze 
toenmalige tophit vast wel herinneren.

“Tja”, sprak Johan, terwijl hij voor zich uit staarde: 
“en dan zegt ze: “Ik doe mijn best om er leuk voor 
je uit te zien, daar mag je zonder meer best eens op 
reageren hoor”. Plots zag ik Johans ogen opklaren. 
“Zonder meer”, sprak hij langzaam voor zichzelf: 
“Zonder meer! Da’s met niks!”

De volgende avond, direct nadat Jorien in haar kale 
uppie de inloopdouche verliet, stapte Johan de 
badkamer binnen. “Ja schat, uh uh, ik heb nog eens 
goed over je woorden nagedacht. Ik heb inderdaad 
iets goed te maken met je en daar wil ik meteen 
maar mee beginnen. Schat, ik vind je súper. Ik vind 
dat je er zo, z ó n d e r  m é é r, heel heel leuk uit-
ziet”. En uh ......, die nieuwe ketting van je komt nu 
ook vast nog véél beter uit.

Groeten uit Overasselt   
Franklin van Den Dool

Ein kleines Kompliment

Vrijdagavond is er een Septemberfest m.m.v Par-
tyband Solidair. Daar waar andere groepen hun 
muzikale bijdrage met betrekking tot de volksmu-
ziek opgaven, gingen deze mannen onverhoopt 
door, met het in ons land in stand houden van de 
Oostenrijkse volksmuziek, hetgeen enkele jaren 
op een laag pitje kwam te staan, maar destijds in 
bijna iedere feesttent voor menig gezelligheid had 
gezorgd. ‘Het zou mooi zijn als de mensen ver-
kleed komen’ aldus voorzitter Martin Scheper.
De traditionele optocht vindt weer op zater-
dagmorgen plaats. Het bestuur van Stichting 
Zomerfeest Ruinerwold is trots op de hoge 
kwaliteit die altijd geleverd wordt. Het opstellen 
van de wagens is om 09.00 uur. De Start is om 
10.00 uur. De prijsuitreiking is na afloop in de 
feesttent. DJ Bart Zegeren verzorgt na afloop de 
muziek. 



The band Dirty Daddies speelt zaterdagavond 
vanaf 21.00 in de feesttent. Deze 7-koppige 
spektakelband is in no time dé nieuwe sensa-
tie in festival land zijn geworden. Ook grootse 
show elementen worden niet geschuwd. Con-
fetti, knallende CO2 kanonnen en een stort-
vloed aan muzikaliteit het zit allemaal in deze 
show.

Op zondagmorgen wordt er een kerkdienst 
gehouden in de feesttent. De aanvang van de 
dienst is om 10.00 uur. Zondagmiddag om 15.00 
uur begint de playbackshow. Met als afsluiting 
een optreden van  Karambam. Tijdens het feest 
is er kermis op het evenemententerrein. Meer 
informatie www.zomerfeestruinerwold.nl 

  

 

Cafe de Kastelein
Ruinerwold

www.dekastelein.nl 0522-481979

Zaterdag 23 September:

Zondag 24 September:

culinaire food
fietstocht ri

chting Smaakmakersfestival
 De Wijk

Dwars door de k
erk fietsend 

& langs bij de 
Woldstek!

BOERENBL
OND

en vanaf 19:00 bij

Cafe de Kastelein:

start tussen
 12:00 & 14:00

Start bij Cafe de Kastelein in R
uinerwold een grati

s

start 

en finish bij:

start tussen
 10:00 & 12:00 van dezelfde culinair

e foodfietsto
cht

en vanaf 19:00 bij

Cafe de Kastelein:

alle entree is
 gratis

www.cultuurexplosiedewolden.nl





 

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 
 

	



 

 

Dubbele beglazing 
Bespaar op uw gasrekening  

  

Schilderwerk  
Korting op binnenschilderwerk t/m 15 maart 2017 

 

Wandafwerking 

Behang en diverse soorten glasvlies 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl 

 tel 0522-26 26 44  

Paul Snijder 06-515 916 34 

mail paul@lensenschilders.nl 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
altijd scherp!

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

•	 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Op fietse 
Gratis culinaire fietstocht vanaf Café De Kastelein 
‘Op Fietse’ door de Kerk richting Smaakmakers 
festival, BOERENBLOND & KARAMBAM 

Op zaterdag 23 en 24 september wordt er vanuit 
Zuidwolde, Ruinen & Ruinerwold een fietstocht 
gehouden richting het Smaakmakers festival in De 
Wijk. Onderweg krijgt u activiteiten en bezienswaar-
digheden gepresenteerd. Eenmaal in De Wijk laat je 
je onderdompelen in alle andere festivals en evene-
menten die er plaatsvinden zoals het Smaakmakers 
festival en het verhalenfestival Oeverloos. Vanuit 
Ruinerwold starten we met een culinaire foodfiets-
tocht bij Café De Kastelein waarbij iedereen een lek-
ker kopje koffie krijgt aangeboden bij begin. Tevens 
kan er een keuze worden gemaakt om 1 van de 10 
elektrische fietsen te proberen die aangeboden 
wordt door fietswereld Visscher dat weekend. 
Onderweg fietst u DWARS door de kerk van Blijdens-
tein en krijgt u een luxe bonbon. (zondag om de 
kerk) Daarna krijgt u bij visvijver De Woldstek een 
kleine presentatie van vis. Eenmaal aangekomen bij 
Huize Welgelegen bij het blikmuseum van de Fami-
lie Bout in Koekange, kruist de route van Ruiner-
wold de route van Ruinen richting De Wijk. 
Daar krijgt u een stukje appelkoek uit eigen keuken. 
Eenmaal aangekomen in De Wijk bruist het hele-
maal met het Smaakmakers festival, maar ook met 
verhalenfestival Oeverloos en grensloos kunst 
verkennen. Bij terugkomst bij Café De Kastelein 
biedt Opoe’s erfenis iedereen die mee heeft gedaan 
met de fietstocht een lekker ijsje aan. Op zaterdag 
23 september is er na afloop van de fietstocht bij 
Café De Kastelein vanaf 19:00 een optreden van 
BOERENBLOND waarbij de entree gratis is! 
Op zondag sluit KARAMBAM de dag af bij Café De 
Kastelein vanaf 19:00 waarbij de entree ook gratis 
is. Deelname voor deze fietstocht is gratis en de 
optredens bij Café De Kastelein zijn ook voor de 
niet-fietsers natuurlijk. Meer weten? Kijk op www.
cultuurexplosiedewolden.nl. Tot op fietse!

Prijsuitreiking familie 
Vedder
Gerrit de Munck en Randal Peelen, directeur en 
commercieel directeur van Tweak reiken gewon-
nen 4K-televisie uit aan familie Vedder in Ruiner-
wold

Zoals bekend is één van de speerpunten van Glasve-
zel De Wolden dat echt iedereen wordt aangesloten 
op het glasvezelnetwerk, ook (misschien wel juist) 
de meest afgelegen boerderijen. De familie Vedder 
bewoont helemaal aan het einde van het Boerpad 
in Ruinerwold zo’n ver afgelegen boerderij. Tot voor 
kort moesten zij zich behelpen met zo weinig Mbits 
dat ze hun toevlucht al hadden gezocht tot een 
dure satellietverbinding. 

“Zodra Glasvezel De Wolden opstartte, heb ik 
gezegd: daar doen wij aan mee!”, vertelt boer 
Alben Vedder. “Wij hebben dat snelle internet echt 
heel hard nodig voor onze bedrijfsvoering. We zijn 
verplicht om de gegevens van onze koeien en onze 
melk digitaal te verzenden, nou dat konden we vaak 
helemaal niet”. 

Er werd dus zodra dat kon een abonnement afge-
sloten bij provider Tweak. De poster die het gezin 
daarbij ontving, gebruikte boerin Eline Vedder om 
mee te doen aan een prijsvraag van Tweak: wie 
stuurt de meest originele foto van deze poster op? 
Eline zette de poster voor een stel koeien in de wei 
en zette daarbij de tekst: “Wij zijn pas tevree, bij 
1000 embee!!”, gevolgd door een oproep aan de 
inwoners van De Wolden om allemaal een abonne-
ment af te sluiten.
Dat viel bij Tweak in zulke goede aarde dat Eline 
hiermee de uitgeloofde 4K-televisie won. 
Donderdag 24 augustus kwamen de beide direc-
teuren van Tweak de televisie afleveren en aan de 
glunderende gezichten van de familie Vedder is wel 
te zien dat hij warm ontvangen werd!

“Dit is ook voor ons een bijzonder project, dat voor-
bewoners-door-bewoners aspect is echt uniek”, legt 
de Munck uit. Floris van Lint, mede-initiatiefnemer 
van het eerste uur van Glasvezel De Wolden knikt en 
voegt daar nog aan toe “Dit project kan alleen goed 
uitgevoerd worden als echt iedereen in De Wolden 
meedoet, we doen het voor elkaar!’



Persbericht bezoek CDK 
Jozias van Aartsen aan 
Glasvezel De Wolden
De Drentse Commissaris van de Koning Jozias van 
Aartsen bracht woensdag 30 augustus, in gezel-
schap van een aantal leden van de VVD-fractie, een 
bezoek aan bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden.

“Kunnen jullie mij een project in Drenthe laten zien 
waar je trots op bent?”, vroeg Jozias van Aartsen 
aan de statenfracties. En het eerste project dat in 
gedachten kwam, was Glasvezel De Wolden, vertelt 
Willemien Meeuwissen, statenlid en fractievoor-
zitter van de VVD met in haar portefeuille onder 
andere Snel internet en breedband.
Directeur Gerhard Kippers ontving het gezelschap 
in het kantoor dat Glasvezel de Wolden deelt met 
aannemer Siers in het voormalige gemeentehuis 
van Ruinerwold. Na een korte presentatie van het 
project werd het gezelschap meegenomen naar 
de wijkcentrale in Ruinerwold waar de projectlei-
der van Siers, André Nijholt voor de nodige uitleg 
zorgde.
Vervolgens werd recent aangesloten bewoner Jan 
Boomsma bezocht en het bedrijf van melkveehou-
der Frits Timmermans, ook onlangs aangesloten en 
laaiend enthousiast over de nieuwe verbinding.
Wethouder Jan ten Kate benadrukte nogmaals het 
belang van snel internet voor de leefbaarheid en vi-
taliteit van een plattelandsgemeente als De Wolden. 
De fractieleden lieten weten diep onder de indruk 
te zijn van het feit dat de bewoners van De Wolden 
een project van een dergelijke omvang helemaal 
zelf op poten hebben gezet. Ook CDK Jozias van 
Aartsen uitte zijn bewondering. “Nu ik hier geweest 
ben, begrijp ik volkomen dat dit een project is waar 
Drenthe trots op is. Prachtig wat hier wordt en is 
gerealiseerd door al deze vrijwilligers!”

Bibliotheken De Wolden 
bieden twee gratis 
computercursussen aan
Computercursus voor beginners – Klik en Tik
Dit is een computer cursus voor iedereen die geen 
of heel weinig ervaring heeft met computergebruik. 
Het is een oefenprogramma waarmee men leert 
omgaan met de computer en internet. Geleerd 
wordt hoe je een computer opstart, het leren typen, 
een e-mail versturen, zoeken op internet enz. In 
de bibliotheek wordt les gegeven en er kan thuis 
geoefend worden. Voor plekken en tijdstippen zie 
verderop.

Werken met de E-overheid
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, 
doorgeven van een verhuizing, informatie over de 
opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD etc. Om 
leren gaan met deze websites? Schrijf dan in voor 
de cursus: Werken met de e-overheid. De cursus be-
staat uit 4 dagdelen. Tijdens de cursus is er verder 
aandacht voor o.a.: het aanvragen en gebruiken 
van DigiD. Het zoeken en vinden van informatie op 
overheidswebsites, het (digitaal) maken van een 
afspraak. Het gebruiken van persoonlijke omgevin-
gen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, 
werk.nl en MijnOverheid), en het gebruik van Regel-
hulp. Voor deze cursus is wel een basiskennis van 
computergebruik nodig. Twee docenten geven les 
en er kan thuis geoefend worden. Voor plekken en 
tijdstippen zie verderop.

Beide cursussen werden vorig jaar al met succes in 
de bibliotheken gegeven en worden daarom her-
haald.

Bibliotheek Ruinerwold
Klik en Tik, de computercursus voor beginners, start 
in Ruinerwold op donderdagochtend 
5 oktober 09:30 – 11:30 uur, gevolgd door 
12/10, 19/10 2/11 en 9/11 
(niet op 26/10 i.v.m. herfstvakantie).
Werken met de e-overheid  op: 16/11, 23/11, 30/11 
en 7/12, ook op donderdagochtend van 09:30 tot 
11:30.

Graag van te voren opgeven bij de betreffende 
bibliotheek. Dit kan via mail, telefonisch of in de 
bibliotheek.



1. Stel uw bedrijf voor.
Apps4us is gevestigd aan Dijkhuizen 10. Wat we 
doen is software ontwikkeling in de ruimste zin 
des woords. We zijn ooit (2002) begonnen met 
het bouwen van websites, die men zelf eenvou-
dig kon onderhouden. Dat doen we nog steeds, 
maar de hoofdactiviteit is nu het ontwikkelen 
van internet applicaties. Een lokaal voorbeeld is 
de webshop van Opoe’s Erfenis, wat een een-
voudige webwinkel voor brood lijkt te zijn, maar 
waarbij we het hele proces van bestellen tot le-
veren hebben geautomatiseerd. Daarnaast heb-
ben we jarenlang voor een klant uit Apeldoorn 
een klantenservice applicatie ontwikkeld, waar 
inmiddels 150 grote klanten in Nederland mee 
werken (waaronder Achmea, TUI en SNS). Op 
dit moment zijn we bezig voor Green Planet 
in Pesse met de koppeling tussen een camera 
met kenteken herkenning en de RDW-gegevens. 
Doel van het project is om klanten van het tank-
station die aan komen rijden in een oogopslag 
te wijzen op “alternatieve brandstoffen” ge-
schikt voor het voertuig waarin gereden wordt.

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

We zijn gestart in 2002 als AL-Automatisering. 
De naam Apps4us kwam pas later. Inmiddels 
zijn zowel André als Leo dus al 15 jaar actief als 
zelfstandig ondernemer.

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

We hebben geen personeel in dienst (wel ge-
had), dus zijn met zijn 2-en. We huren wel regel-
matig freelancers in voor bepaalde projecten, 
indien dat nodig is. Waar we bijvoorbeeld zelf 
niet goed in zijn en dus ook niet doen, is design 
en grafisch ontwerp. Dat besteden we dan uit.

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

De diversiteit aan projecten en klanten is het 
leukste en natuurlijk voor jezelf bezig zijn. 

5. Heeft u een leuke anekdote?
Een aantal jaren geleden hadden wij actrice Vic-
toria Koblenko als klant en zij kwam toen ook 
een keer naar ons kantoor in Ruinerwold toe. 
Superaardige en vriendelijk vrouw zonder kap-
sones. Na de afspraak ging ze nog even tanken 
bij Mos. Je zag aan de blik van andere mensen 
die daar ook stonden dat ze haar herkenden, 
maar eigenlijk ook niet geloofden dat zij het 
was, want “wat moet Victoria Koblenko” nu in 
Ruinerwold. “Het zal wel een iemand zijn die op 
haar lijkt” was de reactie. Maar ze was het echt!

6. Wat is uw hobby?
Leo: Hardlopen, mountainbiken. 
Andre: Volleybal, series kijken op Netflix,  
muziek, vissen.

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

In steeds meer steden komen bedrijvenverza-
melgebouwen, waarin meerdere kleine bedrij-
ven gehuisvest worden. Deze berdrijven kunnen 
profiteren van collectieve diensten en elkaar 
versterken door het creëren van een kennisnet-
werk. Dit zouden we ook in Ruinerwold wel zien 
zitten, alhoewel het dorp daar waarschijnlijk 
veel te klein voor is. Wellicht iets om als ge-
meente over na te denken? 

8. Hoe ziet u de toekomst?
Met name door internet zal software ontwik-
keling altijd blijven bestaan en is deze wereld 
constant in beweging door de komst van meer 
innovatieve apparaten als smartphones, ta-
blets, etc. Aan uitdagingen geen gebrek dus!

9. Aan wie geeft u de pen door?
Arjan Koster van DE BOEKMAKER.

geeft de pen door



Twee weken later was het zover. Nou, hij kon zich 
wel voorstellen dat Sandra op hem was gevallen: een 
knappe vent, licht getint, een half hoofd groter dan zij, 
een sportief type en dat klopte ook wel want hij was lid 
van de volleybalclub waar hij in het eerste speelde. Hij 
sprak heel gewoon Nederlands omdat hij in Nederland 
was geboren en getogen. Zijn vader was al jaren geleden 
naar Nederland gekomen en daar met een Nederlandse 
vrouw getrouwd. Er waren nog drie andere kinderen, 
Moestafa was twee jaar ouder dan Sandra en had een 
goede baan als chef-monteur bij een garagebedrijf.  De 
moskee kende hij alleen van buiten, wat zijn vader wel 
jammer vond maar hem overigens vrijliet.
Het was een gezellige middag en toen de jongelui 
weg waren om nog een eind te gaan wandelen had hij 
gezegd: “Best een aardige kerel, maar had Sandra nou 
geen Nederlandse jongen kunnen vinden? “ . Zijn vrouw 
had hem aangekeken en gezegd: “Je discrimineert!” 
Daar was hij even verbaasd van maar toen had hij begre-
pen dat zij eigenlijk wel gelijk had. 
 Er zijn talloze verhalen als deze. De namen Moestafa 
en Sandra zijn gefingeerd om al te gemakkelijke her-
kenning te voorkomen. Discrimineren is zo gewoon, zo 
alledaags, dat we het vaak nauwelijks meer herkennen. 
Dat er onderscheid bestaat is even vanzelfsprekend als 
de vaststelling dat er geen twee mensen precies gelijk 
zijn. Nog afgezien daarvan zijn er overal grote culturele 
verschillen. Maar het vraagstuk dat we discriminatie 
noemen wordt pas duidelijk als we het onderscheid 
negatief beoordelen. Dat gebeurt dan op feitelijk niet ter 
zake doende kenmerken, zoals huidskleur, godsdiensti-
ge overtuiging, geslacht en seksuele voorkeur, levensop-
vatting en politieke gezindheid, kortom, allerlei eigen-
schappen waarvan niet onafhankelijk is vast te stellen 
of de één beter is dan de ander. Discrimineren heeft vele 
gezichten: van een onschuldig (?) plagerijtje van scholie-
ren op de speelplaats of het pesten van een collega op 
het werk tot en met zelfmoord en onthoofding
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 
het in 1948 door de Verenigde Naties opgestelde docu-
ment dat de grondslag vormt voor internationaal recht, 
wordt als eerste punt bepaald dat “Alle mensen vrij 
en gelijkwaardig geboren worden”. Daar mankeert het 
nogal eens aan, ook al is honderden jaren eerder vast-
gelegd in officiële stukken dat alle mensen recht heb-
ben op “Leven, vrijheid en het streven naar geluk”, zoals 
geformuleerd in de eerste grondwet van de Verenigde 
Staten en de Engelse Bill of Rights. Bekender is wellicht 
de leuze van de Franse revolutie: “Liberté, Egalité, Fra-
ternité,‘  (Vrijheid, gelijkheid en Broederschap) die men 

nog op tal van Frans gemeentehuizen kan aantreffen. Let 
wel: het gaat om rechten, niet om voorschriften voor een 
soort menselijke eenheidsworst.

 Goede bedoelingen  
Aan goede bedoelingen heeft het in de loop der eeuwen 
duidelijk niet ontbroken, maar de praktijk laat overal 
ter wereld heel wat te wensen over. In de jonge geschie-
denis is het uitmoorden van joden en zigeuners een 
afgrijselijk voorbeeld van minachting voor mensen die 
anders zijn dan een gekozen type van ras of cultuur, de 
gewelddadigheden in verschillende Amerikaanse steden 
van blank tegen zwart, de duizenden die in Afrikaanse 
landen worden afgeslacht omdat ze van een andere 
stam zijn, de spanningen in Zuid-Afrika, na het hoopvolle 
begin na het opheffen van de Apartheid. Problemen 
met de Aboriginals in Australië, de vervolging van grote 
groepen van de bevolking in landen als Maleisië en 
China, de moordpartijen van Islamitische Staat in Syrië, 
de oorlogen tussen staten met een Soenitische of een 
Sjiitische overheid: het zijn allemaal voorbeelden van 
geweld tegen mensen met een andere huidskleur of 
cultuur. Geen recht op vrijheid, laat staan op gelijkheid: 
het recht van de sterkste overheerst. Wie de macht heeft, 
heeft dus gelijk.

 Hoe bij ons?
In Nederland lijkt discriminatie een beetje mee te val-
len. In zo verre dat moordpartijen op deze gronden niet 
voorkomen en zeker niet op grote schaal. Maar dat er in 
ons land niet gediscrimineerd zou worden is een naar 
sprookje. Boeren en plattelanders in het algemeen staan 
een treetje lager op de maatschappelijke ladder dan 
stedelingen. Sollicitanten sjoemelen met hun buiten-
landse achternaam, asielzoekers en andere immigran-
ten worden lang niet overal met open armen ontvangen, 
vrouwen met een hoofddoek hebben het soms moeilijk. 
We zijn zo zoetjes aan een beetje gewend aan Indische 
Nederlanders, Surinamers en Antillianen.  Net als met 
Ambonezen vervagen geleidelijk aan culturele grenzen.  
Maar hoe reageren we als we een collega met en donke-
re huidskleur naast ons krijgen? We discrimineren vaak 
min of meer onbewust, zeker niet met kwaadaardige 
bedoelingen. Een kwestie van onbekendheid, we missen 
de zekerheid in de omgang met het andere. Misschien is 
het zelfs een soort van gemakzucht: laten zij zich maar 
aanpassen en dan mogen ze meedoen.
Nou ja, eerlijk is eerlijk, het heeft zijn voordelen een 
blanke Nederlander te zijn.

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Discriminatie

 Een vriendin had zijn vrouw een tijdje geleden al eens gewaarschuwd. Of gewaarschuwd: ze had zo min of meer langs 
haar neus weg opgemerkt dat haar zoon Hans verteld had dat hun dochter Sandra vaak werd gezien met een Marok-
kaanse jongen. Zijn eerste reactie was: en wat zou dat? Ze heeft er de leeftijd voor en ze heeft al wel vaker vriendjes 
gehad maar na een poosje waren die dan weer uit het beeld verdwenen. Maar waarom had Sandra nu niks over hem 
verteld? Bij vorige gelegenheden was het wel zo van “Vanavond komt Karel me ophalen” en dat hadden ze dan voor 
kennisgeving aangenomen. Ze was dan weleens de ene keer wat later thuisgekomen dan de andere maar als hij daar-
naar had gevraagd had ze zoiets gezegd van “Het was zo gezellig” en gek laat was het ook nooit geweest. Bovendien 
hadden ze die jongens meestal wel gekend, maar toen ze vorige week terugkwamen van een bezoekje bij Gerda en 
Joop hadden ze bij toeval het stel gezien: ze liepen hand in hand over de Boslaan gewoon tussen de andere wande-
laars. ‘S Avonds had zijn vrouw gevraagd wie die jongen was en had Sandra verteld dat hij Moestafa heette en dat ze al 
vaker samen uit waren geweest. Hij had gevraagd of ze hem dan niet eens mee wilde nemen voor een kennismaking. 



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 9 september 

  
  Ruinerwold viert feest! 

Op zaterdag is onze winkel 
gewoon OPEN.  

En vanaf 11:00 uur een lekkere 
warme hap voor u, 

 Warme kippenbouten  
 Warme Saucijzenbroodjes 

 Warme spareribs 

www.coop.nl/ruinerwoldkoetsier/over-coop/coop-koetsier-ruinerwold 


