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Volgend nummer 
verschijnt 

18 september
Kopij inleveren voor vrijdag 13 september 12.00 uur

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

Clientenondersteuning1
s ep t .

Start Onafhankelijke cliëntondersteuning in De 
Wolden 
Vanaf 1 september 2019 gaat de onafhankelijke 
cliëntondersteuning van Stichting OCO voor hulp en 
advies in De Wolden van start. 
 Stichting OCO voor hulp en advies Stichting OCO 
is een onafhankelijke stichting met als doel ervoor 
zorgen dat de inwoners de hulp en de zorg kunnen 
vinden die ze nodig hebben.  Voorzitter Kees de Rijk: 
“ondersteuning van een onafhankelijke cliëntonder-
steuner is gratis voor de inwoners van De Wolden. 
Een ondersteuner is onafhankelijk van gemeente 
of zorgaanbieder. De ondersteuners hoeven alleen 
verantwoording af te leggen aan ons, het stichtings-
bestuur.” Bestuurslid Jan Ruiter vult aan: ”In Neder-
land hebben we de zorg en de toegang tot zorg heel 
moeilijk georganiseerd. Het sociaal domein is een 
oerwoud van regels. Om niet te verdwalen kun je 
beroep doen op de onafhankelijke ondersteuners, 
zij begeleiden je door dit oerwoud heen.” 
 Wat doet een cliëntondersteuner?    Een cliënton-
dersteuner denkt mee over zorg en ondersteuning. 
Ze staan klaar voor iedere inwoner van De Wolden 
met een vraag over het sociaal domein, zoals wo-
nen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, inkomen en 
financiën. Ook hebben zij kennis van de regels van 
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), 
Wlz (Wet langdurige zorg), Jeugdwet, Participatie-
wet en Wsw (Wet sociale werkvoorziening).  
 Onafhankelijk, gratis en vrijblijvend De cliëntonder-
steuners werken voor de inwoners. Ze werken niet 
voor de gemeente en ook niet voor een zorgaanbie-
der in De Wolden. De gemeente De Wolden vindt 
het belangrijk dat haar inwoners de juiste zorg en 
hulp krijgen. Om die reden subsidieert De Wolden 
de Stichting OCO waardoor deze dienst gratis is. 
De cliëntondersteuning is vrijblijvend, de inwoners 
bepalen zelf wat zij willen.   

 Hoe werkt het? De cliëntondersteuners zijn be-
reikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
via 0850013157 of e-mail: info@stichtingoco.nl. Ze 
komen bij u thuis of op locatie. 
 
Fotograaf: Gewoon Geke  Op de foto Van links naar 
rechts: Willemien Tuin, Suzanne Haar, Rowini Pot, 
Mariëlle van ’t Oever en Annemiek Echten

Bedankt
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor 
alle steun, en met name de vele kaarten, die Jo 
mocht ontvangen tijdens zijn verblijf in het zieken-
huis en bij zijn thuiskomst.

Jo en Martha Doggen



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 8 september 2019 
Hervormde Kapelgemeente
9.30 uur ds. M.C.P. Lourens
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R. Heij
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. W.H. Eringa
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. M. Gaastra

Kerkdiensten 15 september 2019
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.D.Th. Wassenaar
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur ds. K. de Graaf, TENTDIENST
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur 
15.30 uur student Bekkema
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Samen Op Weg dienst, TENTDIENST

 ➜  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

 ➜  9 september Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof 

 ➜  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

 ➜  16 september Bridge, 13.15 uur Buddingehof
 ➜  16 september Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Sporthal
 ➜  17 september Klaverjassen, 20.00 uur  

café de Kastelein
 ➜  18 september Vrouwen van Nu Oosteinde, 

brandweer Drenthe, 20.00 uur 
dorpshuis de Kolonie

 ➜  18 september VCR HS1 – Steevast HS3, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜  18 september Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜  21 september VCR DS1 – VC Zwolle DS5, 19.00 uur 

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

19.30 uur kantine
 ➜  23 september Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜  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

 ➜  30 september Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜  30 september    Buurtkamer, 09.30 – 11.30 uur 
 ➜        Buddingehof



Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

06-83212071

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



Buurtkamer  “Buddingehof”
Voelt u zich eenzaam of zoekt u gezelligheid, kom 
dan naar de BUURTKAMER in dorpshuis de Buddin-
gehof. Het is van half 10 tot half 12 en er zijn geen 
kosten aan verbonden.  Indien nodig kan vervoer 
voor u geregeld worden.
In de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie 
zijn wij als afsluiting van het seizoen naar de kerk 
in Blijdenstein geweest waar Tetsje Zijlstra iets 
vertelde over het ontstaan van de kerk. Dit was erg 
boeiend en werd door de bezoekers van de Buurt-
kamer erg gewaardeerd.

Hoe ziet een ochtend er ongeveer uit bij de Buurt-
kamer; onder genot van een kopje koffie praten wij 
eerst met elkaar over de afgelopen week, daarna 
doen wij een kwartiertje ge-heugen training en dan 
iets actiefs of creatiefs. Wij sluiten af met een paar 
liederen uit de oude doos.

De komende tijd gaan wij een gezelschap spel doen, 
sjoelen, samen met de kinderopvang iets doen, een 
cadeau enveloppe maken. Een wasknijper dier ma-
ken, mandala’s kleuren en we spelen bingo.
U bent van harte welkom!

Voor meer informatie: Albertje Visscher en  
Ina Mannes Tel.: 0522-481978

BoekStartuurtjes weer 
van start - dreumesen 
houden van lezen
Vanaf maandag 9 september starten de BoekStar-
tuurtjes weer. In de bibliotheken van De Wolden 
kunnen ouders met hun dreumes naar het gezellige 
en interactieve voorleesuurtje. 
De meeste ouders vinden het leuk om contact te 
hebben met andere ouders van jonge kinderen. Dat 
kan tijdens het BoekStartuurtje! 
Iedere maand komen dreumesen van 1 tot 3 jaar 
met hun vader, moeder, oppas, gastouder, oma of 
opa bijeen in de bibliotheek voor een gezellig voor-
leesuurtje. 
Plezier in (voor)lezen staat voorop, want wat is er 
fijner dan luisteren naar een gek, leuk, spannend 
of mooi verhaal. Verhalen prikkelen de fantasie, 
ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en 
breiden hun woordenschat uit. 
Tijdens het BoekStartuurtje wordt er ook gezongen, 
gespeeld en geknutseld. 
Onder de koffie is er tijd om met elkaar ervaringen 
uit te wisselen en aan het eind kunnen ouder en 
kind een (stevig) prentenboekje lenen. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Het BoekStartuurtje is een activiteit van bibliothe-
ken De Wolden in het kader van het leesbevorde-
ringsprogramma BoekStart en wordt gefinancierd 
door gemeente De Wolden.

Alle data en tijden staan op de websites van biblio-
theken De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde 
en op de flyer, verkrijgbaar in de bibliotheken. Voor 
meer informatie kan contact opgenomen worden 
met Jeanet Drent, Bibliotheek Zuidwolde, via info@
bibliotheekzuidwolde.nl of 088-0128290.

Vermist: poes Luna

Al ruim 5 weken is onze 
poes Luna vermist.
Omgeving Ruinerwold, 
Vorenwolde. 
Het zoeken naar haar 
heeft tot nu toe helaas 
nog geen resultaat dus 
ik probeer het nog een 
keer hier.
Luna is 11 jaar oud, 
bruin-cypers (bruin/
zwart gestreept) met in 

haar nek een driehoekig stukje rode vacht. Ook een 
paar teentjes zijn wat roodachtig. 
Ze is gechipt dus ook dierenarts/dierenambulance 
kan haar identificeren. 

We zouden haar heel graag weer hier hebben. Maar 
ook als ze ergens dood wordt aangetroffen zouden 
we graag op de hoogte zijn.
Is ze aan komen lopen of heeft u een kat gevonden 
die voldoet aan de omschrijving laat mij dit dan 
alsjeblieft weten:
Natascha Duijkers, 0624899251 (graag voicemail 
inspreken als ik door werk mijn telefoon niet op kan 
nemen)



       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.

‘

  Stikkelig
Weer lao’k mij opjagen, 
bin’k drok mit warken
prik ik mij an stikkels

Leer’k dan nooit
um haandsen an te trekken
evenpies kalm an te doen 

Wat stilte te zuken
in ’t veurbijgaon 
van de brummels te snupen

© Gerdina 
www.gerdina.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 11 SEPTEMBER  
 De Quiz avond.  

Tent geopend: 19.00 Start Quiz 19.30  Entree: €5,-p.p. 
 
DONDERDAG 12 SEPTEMBER   

Kaart en Dart avond 
Inschrijven: 19.30    Start: 20.00    Entree: kaarten: € 5,-/ darten €10, 

 
VRIJDAG 13 SEPTEMBER 

Scholendag 
Groep 1 t/m 4  aanvang tent : 09.00 – 10.45 uur  
Groep 5 t/m 8  aanvang tent : 11.00 – 12.30 uur 
Teenage party 
Vanaf groep 8 tot 16 jaar. 
Van 19.30 tot 21.00   Entree €5,- p.p(incl. 1 consumptiemunt) 
Hoofd act: 
Q-music the Party en de Snollebollekes! 

 
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 

 Voorprogramma: Prime party band 
 
Hoofd act:   Baby Blue 
 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 
 Interkerkelijke dienst   vanaf 9.30 
Playbackshow   tent geopend 14.30 start playbackshow 15.00 

 
 
 
 
  
  
 



Feest in de tent
Zondagmorgen 15 september wordt er in het 
kader van de feestweek van Ruinerwold door de 
gezamenlijke kerken van dit dorp een tentdienst 
gehouden. Het thema van deze dienst is Feest in de 
Tent. De sprekers in deze dienst zijn de plaatselijke 
predikanten ds. Krijn de Graaf en ds. Jan Muis. Er 
zullen meerdere mooie liederen gezongen worden, 
waarbij er medewerking met zang en muziek is van 
het gospelkoor Testimony tot the Lord. Ook is er 
kindernevendienst. Ieder is van harte welkom. De 
tent is open vanaf 9.30 uur. De feestelijke tentdienst 
begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst is er 
koffie/thee/fris. De feesttent waar de dienst gehou-
den wordt staat op het evenemententerrein van 
Ruinerwold.

VCR Start het seizoen 
met nieuw heren team
Bij de volleybalclub Ruinerwold heeft zich een com-
pleet nieuw herenteam aangemeld, 
Acht enthousiaste mannen willen graag spelen in 
de NEVOBO-klasse en VCR biedt hiervoor de ruimte, 
zodat ze mogen starten in de derde klasse.  Succes 
mannen!!!

Onze trainer Henk Siepel is bereid om dit nieuwe 
team, naast de training van de Dames 1, op zich 
te nemen en hij is al druk in de weer om de man-
nen klaar te stomen voor de eerste wedstrijd tegen 
Steevast uit Steenwijk in de Buddingehof.

Na een moeizaam seizoen, kon het damesteam, 
zich gelukkig standhouden in de eerste klasse, dit 
na een zeer spannende beslissingswedstrijd. Klasse 
dames !!! ook zij beginnen, net als de mannen, met 
vol vertrouwen aan de eerste wedstrijd, ook in de 
Buddingehof.

Dus mensen kom de mannen en vrouwen aanmoe-
digen.

Woensdag 18-09-19  VCR Heren 1-  Steevast Heren 3         
aanvang wedstrijd 20.45 uur.
Zaterdag    21-09-19 VCR Dames 1- VC Zwolle Dames 
5      aanvang wedstrijd 19.00 uur.

Biebfabriek van start 
bibliotheken De Wijk en 
Ruinerwold
Digitale en technische vaardigheden zijn in de 21ste 
eeuw belangrijker dan ooit tevoren. Toch zijn de 
kennis en ontwikkeling van deze vaardigheden bij 
iedereen nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Met 
de BiebFabriek wil de bibliotheek de wereld van de 
techniek en computers op een toegankelijke ma-
nier beschikbaar te stellen voor het publiek.
 
De BiebFabriek is dé plek voor jou om aan de slag 
gaan met digitale vaardigheden en techniek. Hier 
leer je in verschillende activiteiten onder andere 
over programmeren, hoe je een zaklamp maakt en 
hoe jouw eigen kunstrobot een echte Picasso kan 
maken. 
 
Donderdag 5 september 15:00 -16:30 uur in bibli-
otheek Ruinerwold ga je aan de slag met mBot. 
De mBot is een zelf te programmeren robotauto. 
De robot kan objecten ontwijken of een lijn op de 
grond volgen. Maar je kan ook zelf een programma 
maken met behulp van mBlock, een op Scratch 
gebaseerde programmeeromgeving. Laat de robot 
precies doen wat jij wilt!
 
Kinderen moeten zich van te voren aanmelden voor 
deze activiteiten. Dit kan via www.bibliotheekde-
wijk.nl 
 
Bibliotheek De wijk• Michelle van Wilsum (Frontof-
ficemedewerker) • 088 012 8210
Info@bibliotheekdewijk.nl • www.bibliotheekde-
wijk.nl 
 
Met vriendelijke groet,
Bibliotheek De Wijk





VLINDERMAN 
GINDERMAN Telefoon voor u

 “Deze app wordt niet meer door het systeem ondersteund”. Van het ene op het andere moment kun je je bankzaken niet 
meer via je mobieltje regelen. “Hoe oud is het apparaat meneer?” “Ja zeg: Vier jaar! Dan bent u hard aan een nieuwe toe”. Zó 
wordt je de aanschaf eventjes door je strot geduwd.

Acht jaar oud was ik; op de schoorsteenmantel van een leeg-
staand huis zag ik voor het eerst een telefoon. Hier hebben 
vast heel rijke mensen gewoond dacht ik. Telefoon aan huis 
was in die tijd voor de doorsnee burgerman niet weggelegd. 
Bellen deed je met een hand vol dubbeltjes en kwartjes in 
een telefooncel en je hield het gesprek zo kort mogelijk, 
want telefoneren was dúúr. 
Direct na ons trouwen kreeg ik op ons adres een telefoon 
van de zaak, we voelden ons de koning te rijk. Toen na ver-
loop van tijd de geboorte van ons eerste kind in zicht kwam, 
gaf ik Lies van dag tot dag mijn reisschema door. Mobieltjes 
bestonden nog niet. Als het dringend werd kon ze proberen 
me te bereiken bij een van mijn zakenrelaties. 
Op de parkeerplaats van mijn klant maakte ik nog enkele 
aantekeningen. Plots zie ik hem naar buiten komen. Ik 
veronderstelde dat hij nodig weg moest en ik dus voor niets 
kwam. Nee, hij kwam rechtstreeks naar me toe. Raampje 
open. “Het klinkt gek, maar er is telefoon voor u”.

Onze oudste zoon woonde vele jaren in Piraeus in Grie-
kenland. Op zekere avond belde hij: Pap, ken jij ene Ger-
ritjan van Den Dool? Iemand vond zijn telefoon en heeft die 
afgegeven bij de Nederlandse Vereniging in Athene. Daar 
kennen ze mij en dachten dat het misschien wel om een 

broer van me ging. Ik heb hun gezegd dat ik het wel even 
aan jou zal vragen”. Om het kort te houden; ik ben actief 
binnen onze zogenaamde familiestichting. Na enig zoeken 
heb ik Gerritjan via zijn broer weten te traceren. Gerritjan 
had enige maanden als vrijwilliger onder de vluchtelingen 
op Lesbos gewerkt. Toen voor hem de tijd erop zat besloot 
hij, alvorens terug te vliegen, nog even een bezoekje aan 
de beroemde Acropolis te brengen en daar is het gebeurd. 
Gestolen? Verloren?
Waar een familiestichting al niet goed voor is.
De telefoon heeft in een halve eeuw een razend snelle ont-
wikkeling doorgemaakt. Het gekste is nog niet gek genoeg. 
Laatst fietste ik in de avondschemer door ons vennenge-
bied. Daar hoor ik plots de ringtoon van een mobieltje. 
Tussen de heidestruiken vond ik hem: “Ja hallo, met mij” 
(grapje). Ik kreeg iemand aan de lijn die zijn verloren toestel 
belde. Voor Gerritjan zat dat er niet in, die had zijn batterij 
leeg. 
Portemonnee nog niet leeg?: Elke vier jaar een nieuwe 
telefoon dus!!!!

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool 



Speelavonden elke woensdag van 20.15 tot 22.30 uur

Sporthal Buddingehof, Dijkhuizen 66,  Ruinerwold

Badmintonclub  Ruinerwold
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