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Ruinerwold krijgt er een predikant bij…
Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Ge-
org Naber. Ik ben vierenvijftig jaar oud en woon en 
werk met veel plezier als predikant in Ruinen. Vanaf 
1 september ga ik ook in de Hervormde Gemeente 
van Ruinerwold aan de slag, en wel voor twintig 
procent van de beschikbare werktijd. Collega Roelof 
Kloosterziel is enige tijd geleden naast in Ruiner-
wold, ook voor vijftig procent in de kerkelijke ge-
meente van IJhorst/DeWijk gaan werken. Ik zal pro-
beren, zo goed mogelijk de vrijgekomen ruimte in 
en rondom Ruinerwold op te vullen die is ontstaan. 
Het ziet ernaar uit dat onze kerkelijke gemeenten 
in de toekomst veel meer gaan samenwerken, daar 
verheug ik me zeer op.
Hoe mijn werkzaamheden er in de komende weken 
en maanden precies in Ruinerwold gaan uitzien, 
moet nog nader worden bepaald. In ieder geval zult 
u naast Roelof Kloosterziel ook ondergetekende 
regelmatig tegenkomen in en rondom Ruinerwold 
en de kerk van Blijdenstein.
Mijn werkzaamheden als theoloog en predikant 
begonnen ooit met een theologiestudie in Kampen. 
Vervolgens ben ik predikant geweest in de Achter-

hoek (Neede), in de 
Alblasserwaard (Slie-
drecht) en de afgelo-
pen acht jaar in Rui-
nen. Ik werk het liefst 
gewoon als “mens 
onder de mensen” 
en zie uit naar tal van 
gezellige, hartelijke, 
bezielende ontmoe-
tingen met u.
Met een hartelijke 
groet, ds. G. Naber

Volgend nummer 
verschijnt 

19 september
Kopij inleveren voor vrijdag 14 september 12.00 uur

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

Nieuw seizoen 
“Spotlights”
 Op Dinsdag 4 september beginnen we weer met de 
repetitie avonden.
Nieuwe nummers worden ingestudeerd en de oude 
worden weer wat bijgeschaafd.
Wij zijn een koor dat al 22 jaar bestaat en zingen 
pop liederen van toen maar ook van nu.
Ons ledental is momenteel 22 dus zijn we dringend 
op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen.
Bij alle stemmen kunnen we wel versterking ge-
bruiken dus loop gewoon even vrijblijvend bij ons 
binnen op dinsdagavond.
Ons koor staat onder leiding van Gabrielle de Graaf 
met muzikale begeleiding van Sven Jansen omdat 
onze vaste pianiste Marietje Nefkens tijdelijk afwe-
zig is.
Wilt u graag zingen in een mooi koor maar is de 
drempel nog iets te hoog dan kunt u ook telefonisch 
contact opnemen met
Roelof van Mulligen
06-52050128 of via de mail
spotlightsruinerwold@gmail.com
 
Tot ziens op dinsdag 4 september om 20.00 uur in 
Dorpshuis de Buddingehof.



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 9 september 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Van Rijswijk 
15.30 uur ds. L. Sollie
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. B.H. Steenwijk

Kerkdiensten 16 september 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. H. Linde
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. H. Koldenhof
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R.W.J. van Ommen
15.30 uur ds. Van Rijswijk

 ➜ 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

 ➜ 17 september VVR, klaverjassen en Jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine VVR

 ➜ 18 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, Martine 
Kruider “Ik ben boerin”, aanvang  
19.45 uur Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 19 september Vrouwen van Nu Oosteinde, Coop 
Koetsier, aanvang 20.00 uur Dorpshuis 
de Kolonie

 ➜ 22 september OBS De Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 23 september De Woldruiters, Menwedstrijd, 
manege Ruinerwold

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

 ➜ 26 september Modeshow “De Smederije”, aanvang 
19.30 uur Buddingehof

 ➜ 28 september Mega Teenage Party, m.m.v. 
Jack Skirak, aanvang 19.30 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 1 oktober VVR, Klaverjassen en Jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine VVR



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

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “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



Ben Hauwlo bedankt voor het 
doorgeven van de Pen!

1. Stel uw bedrijf voor.
Wij Herold (32) en Willeke (29) Pouwels zijn eige-
naar van installatiebedrijf Herold Pouwels. 
Sinds 2016 wonen wij in Ruinerwold aan de 
Westerweiden 68 samen met onze 3 jongens. 

2. Hoelang bent u al werkzaam binnen 
dit bedrijf en hoelang bestaat het be-
drijf.

Januari 2006 heeft Herold het bedrijf gestart 
eerst vanuit Nijeveen Herolds ouderlijk huis. 3 
jaar later zijn wij samen gaan wonen en werd 
het bedrijf gerund vanaf de Dorpsstraat in Koe-
kange. 
Vanaf 2015 zijn wij met het bedrijf verhuisd naar 
Westerweiden 70 in Ruinerwold. 

3.  Hoeveel mensen werken er in uw be-
drijf.

Momenteel zijn wij met 8 personen werkzaam 
in ons bedrijf. Variërend in leeftijd en functie/
opleiding.

4. Wat is de voornaamste taak van uw 
bedrijf.

De taken van ons bedrijf zijn erg breed. Hier-
bij geef ik maar even een opsomming van de 
werkzaamheden: Aanleggen van Gas – Water 
– Electra, Dak en Zinkwerk, Verwarming, Cv-
onderhoud, Aardwarmte, Zonnepanelen en het 
aanleggen van Lucht-warmtepomp. Wij verdie-
pen ons veel in duurzame technieken. 

5.  Wat vindt u het leukst en wat vindt u 
het minst leuk aan uw werk.

Het leukste aan ons werk is dat het zo afwisse-
lend is, geen dag is hetzelfde.
Minst leuk aan dit werk’’ Ja daar heb ik zo geen 
antwoord op’’.

6.  Wat is uw hobby.
Een hobby….. dat is een goeie. Die hebben wij 
niet echt. Als wij niet aan het werk zijn verma-
ken wij ons prima met de jongens/gezin. Wij 
hoeven ons geen dag te vervelen. 

7.  Wat zou u graag erbij hebben in Rui-
nerwold.

Ruinerwold een mooi en levendig dorp, wij 
hebben op dit moment geen wens voor Ruiner-
wold.

8.  Hoe ziet u de toekomst.
Qua werk hopen wij dat het zo door mag gaan 
zoals het nu gaat.
Momenteel wij nog zoekende naar een leerling 
voor het installatie vak. 
Hopelijk wordt deze vacature in de toekomst 
ingevuld. 

9.  Aan wie geeft u de pen door?
Wij geven de pen door aan Bert Otten en Addo 
Pouwels van Bouwbedrijf PouwelsOtten. 

10. Wilt u nog wat toevoegen?
Wij hopen de lezers een indruk te geven van ons 
bedrijf. 
Voor al u installatie werken groot of klein moet/
kunt u bij Herold Pouwels zijn…..  

Met vriendelijke groet, Herold en Willeke Pou-
wels 

geeft de pen door



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

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

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:

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



 
 
 
 
 
 
 
 
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(incl. 1 consumptiemunt) 
 
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  

 



 
 
 
 
 
 
 
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 







Kaartclub oosteinde 
zoekt kaarters (55+)
Deze kaartclub bestaat al vele jaren. Onze laatste 
kaartplek was café Oosteinde.

Helaas gaat deze sluiten. We hebben een nieuw 
plek kunnen vinden.  We gaan voortaan kaarten bij 
dorpshuis Buddingehof . Elke vrijdagmiddag kaar-
ten we van half 2 tot half 5. De eerste kaartmiddag 
is 14 september a.s
We zoeken mensen die kunnen Basteneren / Klaver-
jassen. 

Voor inlichtingen/ opgave bij
Ridy van der Vegt: telefoon 482341
Klaas Kreuze:  telefoon 481779

Tentdienst
Zondag 9 september om 10.00 uur wordt weer een 
feestelijke kerkdienst gehouden in de grote tent bij 
de sportvelden.

Voorgangers zijn: ds. De Graaf (Kapelgemeente), 
ds. Muis (Gereformeerde Kerk) en ds. Kloosterziel 
(Hervormde Gemeente).
De Bergklanken zorgt voor de muziek. Na de dienst 
is er koffie, thee en limonade.

Iedereen is van harte welkom.

Terugblik 2018 
Oldtimerdag 
Ruinerwold 
Onder ideale weersomstandigheden licht bewolkt, 
geen felle zon en omstreeks 22-23 graden werd 
zaterdag 18 augustus de 26ste Oldtimerdag Ruiner-
wold gehouden. 

Het was druk in het anders zo rustige dorp. De ge-
luidsinstallatie tetterde er vrolijk op los verwelkom-
de en voorzag de 1471 ingeschreven deelnemers 
van de nodige informatie. De duizenden bezoekers 
(schatting 20.000) verzamelden zich bij tijd en wijle 
rond de 5 locale horecastands.  Ook op het plein 
voor en in de COOP-supermarkt Ruinerwold was het 
gezellig druk.

Het was hard werken voor de 150 medewerkers 
(incl. hulpdiensten zoals politie, EHBO, geluid) 
van de oldtimerdag om iedereen op te vangen, te 
begeleiden, in te schrijven, te parkeren te plaatsen 
en weer op weg te helpen. De vrijwilligers hadden 
nadien ieder een eigen verhaal over de reacties van 
en belevenissen met de deelnemers en bezoekers.

De organisatie had de bezoeker uit de regio opge-
roepen met de fiets te komen. Hieraan is in groten 
getale gehoor gegeven. De live-stream/uitzending 
die in samenwerking met de streekradio DNO werd 
verzorgd kan rekenen op positieve reacties en over 
de bezetting op de campings in de regio is nog geen 
informatie beschikbaar.

Heeft u foto’s gemaakt dan kunt u meedoen aan de 
fotowedstrijd. Lees daarover meer op de site www.
oldtimerdagruinerwold.nl Op Youtube zijn vast wel 
weer veel  filmpjes te zien. Ook RTV-Drenthe was 
aanwezig en zond uit in het programma Hemmel-
tied.

Inmiddels is wel vernomen dat de wespen zorgden 
voor wat overlast en enkele gestoken bezoekers 
bezochten de EHBO/posten, enkele verloren items 
zoals een fietssleutel en een mobiel, een boze inwo-
ner, een klein ongelukje met een motorfiets en wat 
heel vervelend is waren de soms lange wachtrijen 
bij de toiletten.

Kanttekeningen en opmerkingen kunt via de web-
site aan ons kenbaar maken.

Wij danken alle vrijwillige medewerkers, hulp-
diensten, horeca, media, gemeente, inwoners van 
Ruinerwold en uiteraard de deelnemers aan ons 
evenement. Kom (nog) eens naar Ruinerwold in 
het prachtige Zuidwest Drenthe. We hebben enkele 
prachtige B&B-accommodaties, een paar minicam-
pings, een visvijver, een kinderspeelboerderij en u 
kunt geweldige toertochten in de regio maken en 
musea bezoeken. 

Tot weerziens.  Ruinerwold bedankt.
Het bestuur.



De praatgroep
 De praatgroep begint weer op dinsdag 11 sept. a.s. 
om 10 uur in dorpshuis Buddingehof.   Belangstel-
lende dames en heren zijn van harte welkom.

Vrijwilligersfestival voor 
álle vrijwilligers in De 
Wolden! 
De Wolden - Bent u actief als vrijwilliger in De Wol-
den? Kom dan op vrijdagavond 19 oktober naar het 
Vrijwilligersfestival van De Wolden in Buitencentrum 
De Poort te Ruinen!

Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar 
heel veel vrijwilligers actief zijn. Zonder deze vrijwil-
ligers staat alles stil. Om de vrijwilligers eens flink in 
het zonnetje te zetten wordt er een Vrijwilligersfesti-
val, voor jong en oud, georganiseerd. 

Het festival begint om 19.30 uur en er valt heel wat 
te beleven! Zo kan er o.a. een muzikale quiz worden 
gespeeld samen met de Pauwergirls, is er een work-
shop graffiti spuiten, is er speciaal voor de mannen 
een barbier aanwezig, zal Magic John de nodige 
goocheltrucs verzorgen, kan men zich onderdom-
pelen in Caribische sferen bij de smoothiebar, zijn er 
de nodige versnapering tussendoor en veel meer! 

I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober aan 
te melden voor het festival via de website van ViP 
De Wolden, www.vipdewolden.nl,  per mail info@
vipdewolden.nl, of telefonisch 0528 – 378686. 
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Wilt u graag wat meer informatie over het Vrijwil-
ligersfestival? Neem dan contact op Aïsha Slot of 
Leonoor Colenbrander van ViP De Wolden via  
info@vipdewolden.nl of tel. 0528 -378686.

Open blik
Zomaar ineens vang ik
vol hemelsblauwe kleur
een open blik

Zomaar ineens vang ik
goede moed en schrik
een open deur

Zomaar ineens vang ik
jouw hemelsblauwe kleur

© Gerdina www.gerdina.nl

Een cadeau
Die krijgt men soms ook weleens zo maar.
Als je jarig bent word je er ook mee verrast.
Je krijgt er ook één als je ergens voor slaagt en na-
tuurlijk ook met Sinterklaas en dat in elke vorm.
Met de kerst geeft men elkaar ook een cadeau en 
vaak wel meerdere, en dat is natuurlijk een goede 
kerstgedachte.

Het verlangen naar iets is vaak spannender dan het 
bezit ervan.
Het leven is eigenlijk ook een cadeau, je pakt het 
snippertje voor snippertje uit.
Één ding is zeker mensen wat je ook uitpakt in 
welke vorm dan ook de spanning is dan weg.
 
Henk Coeling

Bedankt
Sinds een week ben ik weer thuis om daar verder te 
revalideren.

Allen bedankt voor alle kaartjes – Whatsapjes – 
emailtjes – telefoontjes en bezoek die ik heb mogen 
ontvangen in deze moeilijke tijd.
Bedankt.
 
Groetjes Johan en Hillie



 
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 8 sept. 

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Spaar mee voor hoge korting op 
merk keuken-en theedoeken 

Vanaf dinsdag 5 sept t/m zaterdag 3 nov. 
ontvangt u bij iedere € 5,- aan boodschappen 
1 spaarzegel. Bij 6 zegels is de spaarkaart vol. 

Wij wensen 
Ruinerwold een 

goede 
feestweek toe. 

Uw Supermarkt is 
zaterdag de gehele dag 

geopend. 

Reisdocumenten
De Wolden bezorgt, als eerste gemeente in Drenthe, 
reisdocumenten ook thuis
“Een mooie nieuwe service die past bij de moderne 
tijd”. Zo noemt burgemeester Roger de Groot de 
mogelijkheid die De Wolden vanaf
3 september biedt: het laten bezorgen van het 
paspoort en identiteitskaarten. Inwoners hoe-
ven nog maar één keer naar het gemeentehuis 
voor een nieuw reisdocument. Daarna wordt het 
aangevraagd(e) paspoort of identiteitskaart be-
zorgd: thuis of op het werk.
Bij de aanvraag van een reisdocument kan iedere 
inwoner aangeven of hij/zij het paspoort of de iden-
titeitskaart wil laten bezorgen. Burgemeester Roger 
de Groot: “Dit kan op een adres naar keuze, mits in 
Nederland en met uitzondering van de Waddenei-
landen. Natuurlijk kunnen inwoners het document 
ook nog steeds ophalen op het gemeentehuis”.

Veilige bezorging
Voor de veiligheid worden de papieren bezorgd 
door een gespecialiseerde bezorgdienst. Het thuis-

bezorgen van een reisdocument is mogelijk op 
maandag tot vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op 
zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Voorwaarden
• Bij een spoedaanvraag is het thuisbezorgen van 

een reisdocument niet mogelijk.
• Bezorging op de Waddeneilanden en in het bui-

tenland is niet mogelijk.
• De aanvrager moet zelf aanwezig zijn om het 

nieuwe reisdocument in ontvangst te nemen.
• De aanvrager moet het oude document altijd bij 

de hand hebben. Dit in verband met identificatie 
en het ongeldig maken van het oude document.

• Bezorgkosten voor het laten bezorgen van één of 
meerdere reisdocumenten op hetzelfde adres zijn 
€ 4,95.

Het reisdocument is de eerstvolgende werkdag gel-
dig. Wordt uw reisdocument op zaterdag bezorgd, 
dan is deze op maandag geldig.
Op dewolden.nl leest u meer over hoe het laten 
thuisbezorgen werkt.


