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Volgend nummer 
verschijnt 
18 oktber

Kopij inleveren voor 13 oktober
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Kiekiesdagen14-15
o k t Kleding-speelgoedbeurs

Vrijdagavond 13 oktober 2017 a.s. wordt er in de 
Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe te Ruiner-
wold een kleding en speelgoedbeurs voor het goede 
doel; stichting KiKa gehouden! 
De normaal gesproken gevulde hal met spelende 
kinderen staat deze avond vol met marktkramen 
met uitgestalde (tweedehands) baby, jongens- en 
meisjeskleding en speelgoed. Gezien de korte tijd 
van het gebruik zijn deze vaak nog in zeer goede 
staat. Perfect voor nog een tweede ronde! Voor lage 
prijsjes kunt u uw kindergarderobe voor het najaar 
aanvullen. 
Veelal op de najaarsbeurs te vinden; winterjassen, 
laarzen, skipakken, handschoenen mutsen etc.
Wees welkom om koopjes te jagen en een gezellige 
avond te hebben. De koffie staat klaar!
 
De beurs is van 19.30- 22.00 uur. (Gratis entree)

Bedankt
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor 
de felicitaties ter ere van ons 55 jarig huwelijk.
We hebben het zeer op prijs gesteld.

Hartelijke groet,
Wicher en Hilly Alberts
Dijkhuizen 61.

Kiekiesdagen Stichting Historie van 
Ruinerwold

Tijdens de kiekiesdagen ligt een deel van ons archief 
uitgestald en iedereen kan zelf snuffelen in alle beschik-
bare informatie.
Deze informatie bestaat met name uit de fotoboeken 
van de diverse straten, de scholen, de verenigingen, 
knipsel-mappen, familieberichten, etc.
Onze in eigen beheer uitgegeven boeken kunnen inge-
zien en aangeschaft worden.
Verder draait er een dia-presentatie en kunt u foto’s 
bekijken op onze beeldbank.

Er is een expositie te bewonderen van de familie Seijdell 
met prachtige schilderijen en tekeningen eind 1800 
begin 1900.
Daarnaast was Seijdell ook huisschilder. Vroeger had je 
in de boerderijen vaak randjes langs de muur en rozet-
ten aan het plafond. 
Er werd stro tegen de latten van het plafond of muur ge-
timmerd en van gips de versieringen gemaakt, waarvan 
ook tekeningen te bewonderen zijn.
Zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 u zullen Adri Seidel 
en Arri Tenwolde aanwezig zijn voor uitleg over de gene-
alogie van de familie Seijdel vanaf 1600.

Ook is het mogelijk om uw oude foto’s, voor zover die 
nog niet in onze verzameling voorkomen, ter plaatse te 
laten scannen. U kunt de originele exemplaren dan weer 
mee naar huis nemen. 
Kijk ook eens op onze website  
www.historieruinerwold.nl op de beeldbank online.
Vrijwilligers zijn aanwezig om u op weg te helpen en uw 
vragen te beantwoorden.

De dagen worden gehouden op:
Zaterdag 14 oktober 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur
Zondag   15 oktober 2017 van 11.00 uur tot 17.00 uur
 
Locatie: de Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21, Ruinerwold.



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 ” 

 ➜  6 oktober Antiek-en curioseveiling 
Karstenhoeve, bezichtiging 
goederen van 18.00 – 20.00 uur

 ➜  7 oktober Bockbier avond bij café 
de Kastelein

 ➜  7 oktober Antiek-en curiosaveiling 
Karstenhoeve, bezichtinging 
goederen van 10.00 – 12.30 uur

 ➜  Aanvang veiling:13.-00 uur
 ➜  9 oktober Buurtkamer, spel van 

9.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜  10 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 

de Kastelein
 ➜  12 oktober Crea Café van 18.30 – 20.00 uur 

Bibliotheek
 ➜  12 oktober Café Kwis bij de Kastelein
 ➜  13 oktober Kidsbeurs voor KiKa, van 

19.30 – 22.00 uur 
De Drentse Koe

 ➜  13 oktober Mega Teenage Party met 
Wipcream van 19.30 – 24.00 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜  14 oktober Kiekiesdagen St.Historie van 
13.00 – 17.00 uur Karstenhoeve

 ➜  14 oktober Kiekiesdagen St.Historie van 
11.00 – 17.00 uur Karstenhoeve

 ➜  16 oktober Buurtkamer, creatief voor de 
herfst van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  16 oktober VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜  17 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜  18 oktober Vrouwen van Nu Oosteinde; 
Jan Bark “geschiedenis van het 
poëziealbum”,aanvang 20.00 
uur café Oosteinde

 ➜  23 oktober Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  24 oktober Vrouwen van  Nu Ruinerwold, 
Eendagsbestuur, aanvang 19.45 
uur Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  24 oktober Klaverjassen aanvang 20.00 uur 
De Kastelein

 ➜  27 oktober Walking voetbal, aanvang 
14.00 uur Vitesse 63

 ➜  27 oktober KIOS kaarten, aanvang 
20.00 uur kantine

 ➜  28 oktober OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier incl.textiel

 ➜  28 oktober Spooktocht i.s.m. VCR, De 
Woldklimmers en Udi bij 
Uitgaanscentrum de Klok

Kerkdiensten  8 oktober 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00  uur  ds. P.J. de Haan
15.30 uur ds. v Rijswijk
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evang. Frans Verkade, Heilig Avondmaal
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel, 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  15 oktober 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. G. Venhuizen
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds.  v Rijswijk



Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

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 •	 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



De Markiezin
De Markiezin van Drenthe geeft in Ruinerwold con-
certjes tijdens de Perenpluk en een cursistenpre-
sentatie in Kerk Blijdenstein

Waar voorheen het TIP kantoor gevestigd was klinkt 
nu muziek, heeft u het al gehoord? Sopraan en 
zangdocente Sinje Kiel nam begin september haar 
intrek in het Ovenhuis aan de Dr. Larijweg 22, naast 
museumboerderij Karstenhoeve. Zij en haar cursis-
ten nodigen in het weekend van de Perenpluk twee 
keer uit voor een kennismaking:

Op zaterdag 7 oktober gaat de deur van het Oven-
huis om 14:00 uur, 15:00 uur en 16:00 uur open voor 
publiek en geeft de zangeres drie korte concerten 
klassieke muziek voor maximaal 20 personen per 
keer. Begeleid door Elly van Munster op luit zingt 
zij liederen uit de Engelse en Italiaanse Vroegbarok 
(Purcell, Monteverdi, Barbara Strozzi) en vertelt 
erover. Om kwart over beginnen de optredens van 
telkens een half uur.

Om anderen te laten ervaren hoe heerlijk het is om 
een lied met luitbegeleiding te zingen, organiseert 
Sinje Kiel alias de Markiezin van Drenthe op zondag 
8 oktober voor de derde keer een studiedag voor 
gevorderde amateurzangers. We behandelen op 
de studiedag repertoire van John Dowland (1563-
1626), Henry Purcell (1659-1695) en Giulio Caccini 
(1551-1618). Om 16:30 uur houden wij een korte in-
formele presentatie van de ingestudeerde liederen 
in kerk Blijdenstein, waarbij belangstellend publiek 
welkom is.

Beide evenementen zijn gratis- een vrijwillige bij-
drage na afloop is welkom.

Zelf zin in zangles? Of op zoek naar stemtechnische 
ondersteuning voor uw ensemble of koor? Neem 
een kijkje op de website www.sinjekiel.nl of neem 
contact op via de mail: markiezinvandrenthe@
gmail.com. 

Collecte nierstichting
alle collectanten en gevers hartelijk dank voor 
uw medewerking en uw giften. Wij hebben weer 
een mooi bedrag in de wacht gesleept.
Namelijk 1899,60 euro. De opbrengst is wellis waar 
33 euro minder dan  vorig jaar maar nog steeds 
de moeite waard. 
Nogmaals allen hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten van
Janine Weide en Baukje Plaatsman

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.
Graag tot ziens in de Buddingehof

Attentie
Op zaterdag  7 oktober ( Perenplukdag) geldt er 
i.v.m. de verkeersveiligheid éénrichtingsverkeer op 
de Dokter Larijweg te Ruinerwold gedurende de 
hele dag.
Rijrichting vanaf huisnummer 1 in oostelijke rich-
ting.

Dichte mist belemmert 
zicht 
Dichte mist belemmert zicht
en zwammen verspreiden hun geuren
we doen weer de gordijnen dicht

Dichte mist belemmert zicht
nu buiten minder wordt verlicht
vergrijzen alle kleuren

Dichte mist belemmert zicht
en zwammen verspreiden hun geuren

© Gerdina  www.gerdina.nl



       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.

Najaarsaanbieding: 
Potgrond 50 liter 

€ 1,00
div. andere soorten potgrond  

2 halen 1 betalen.

Losse compost en  
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar

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



VLINDERMAN 
GINDERMAN 

De man achter me bemoeide zich er ook mee. “Me-
neer, duurt deze discussie nog lang? Wij wouden 
graag naar huis”. Pardon meneer, wouden zijn dicht 
begroeide bossen, u bedoelt “wij willen” naar huis. 
“Ja dat zei ik”. Nee dat zei u niet; u zei “wij wouden” 
naar huis. “Dat is hetzelfde”. Nee meneer dat is niet 
hetzelfde. Ik legde €35,40 neer en vertrok.

Een dame die me passeerde sprak me met vriende-
lijk aan: “U ben wel een kniesoor dat u op zulke din-
gen let”. Wat zegt u ......, u bén? Ach nee laat maar, ik 
besloot me verder maar in te houden.
Buiten bij de fiets sprak ze opnieuw: “Is dat u fiets? 
Die mag daar niet staan”. Ze wees op een bordje: 
“Fietsen alleen in de rekken”. “Dat had zo’n knies-
oor als u toch moeten zien!” Mevrouw u hebt gelijk, 
sorry, maar ook óngelijk, want het is niet ú fiets 
maar úw fiets! Aan alles was te zien dat ze me niet 
begreep. Terwijl ze zich omdraaide rolden haar tas 
met boodschappen van de bagagedrager. Uiteraard 
hielp ik haar met rapen. Op onze hurken keken we 
van dichtbij in elkaars blauwe ogen. Ik met een paar 
peren in de hand, zij met een lekkend pak suiker: 
“Verhip, ben jij dat Franklin? Ik had je niet herkend 

Kindcentrum groeit als kool
Nog maar twee jaar geleden startte Wolderwijs met 
kinderopvang in De Wolden. De kinderopvang van 
het Kindcentrum Ruinerwold kreeg toen de eerste 
aanmelding binnen. Sindsdien hebben veel ouders 
de weg naar het Kindcentrum weten te weten. 
Deze week kwam de 100ste aanmelding binnen en 

inmiddels staat de 
teller al weer op 
103. De Syrische 
familie Alassaf 
is de gelukkige 
met de 100ste 
aanmelding. 
Zij werden 
door directeur 
Jaap Scheper 
verrast met 

met die kale knikker”. Ja, nu herkende ik haar ook; 
Ineke uit de 4e klas van meester Post. We haalden 
samen ouwe koeien uit de sloot. “Tjonge ......, en 
woon ie nou dan hier? Ja ja, je was toen ook al zo’n 
scherpslijper weet ik nog”. Toen alles weer opge-
laden was drukte ze me een peer in de hand: Hier, 
neem die maar mee, heb je een appeltje voor de 
dorst. Nog bedankt en tot ziens”. Ik wilde nog zeg-
gen dat het hier om een peer ging en niet om een 
appel. Ach laat ook maar. 

Krom taalgebruik, het valt me telkens op. Ook als ik 
weer eens in Drenthe ben: “Hé Franklin ben je nog 
een onderwerp voor een verhaaltje nodig?” O ja 
......., daar weten ze nog steeds het verschil niet tus-
sen hebben en zijn: “We wáren er nog een nodig en 
hij was er ook een nodig”. 
Niet op reageren Franklin. Je bent een kniesoor als 
je daar op let. Bovendien: kom niet aan het Drents 
want dat is voor menigeen, en terecht, zeer heilig.

Groeten uit Overasselt,
Franklin van Den Dool

Een kniesoor

een cadeaubon voor de kinderen. De ouders van 
de kinderopvang waren uitgenodigd voor een 
kopje koffie of thee met een  slagroomsoesje en 
een heerlijke bonbon voorzien van een kaartje 
met “Hoera nummer 100”. Natuurlijk werden de 
kinderen niet vergeten. Zij kregen ook een traktatie 
en op het plein stond een prachtig springkussen. De 
kleintjes konden ook nog geschminkt worden.  De 
weergoden waren gunstig gezind en mede daardoor 
werd deze feestelijke dag een groot succes.

Vanwege de groei maakt de opvang gebruik van 
een lokaal van OBS de Dissel. Daar is nu de buiten-
schoolse opvang gevestigd. De kinderen van 0-4 
jaar zijn nu verdeeld in de huidige opvangruimte, 
waardoor  de kinderen van 0-2 jaar en  de kinderen 
van 2-4 jaar zich spelenderwijs in een eigen ruimte 
kunnen ontwikkelen. Voor de laatste groep wordt 
elke ochtend het peuterarrangement (peuterspeel-
zaal) georganiseerd.

“Dat wordt dan 35 euro 40”, sprak de dame aan de kassa. Meestal houd ik me bij dit veelvuldig taalgebruik 
aan de kassa maar in, maar deze keer vroeg ik haar: “En wanneer is dat?” Wat bedoelt u meneer? Wel, u zegt, 
“Het wordt”, dan is het toch logisch dat u er ook bij zegt wannéér het dat wordt!? Ze keek me aan met ogen die 
zeiden: die is niet goed snik. “Meneer u moet nú €35,40 betalen”. Oké juffrouw, dit is duidelijk. U had dus niet 
moeten zeggen dat wórdt, maar dat ís, of is geworden. Het had zomaar bij Sietse Koetsier in de Super geweest 
kunnen zijn.



  

Meer info en aanmelden voor het bovenstaande kan via:

Mede mogelijk gemaakt door:

www.vipdewolden.nlM
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SOCIALE
BUURTMARKT

5 okt. - Ruinen
11 okt. - De Wijk

16 okt. - Zuidwolde
30 okt. - Ruinerwold

ZEEPKIST

PRIKBORDVRAAG EN
AANBOD

19.00-20.30 u.



Perenverkoop
Elke eerste zaterdag van oktober is de traditionele 
perenverkoop aan de dokter Larijweg in Ruiner-
wold. Hierbij een klein stukje historie en uitleg over 
de gang van zaken tijdens de perenverkoop.
In 1925 is door de gemeente begonnen met de 
beplanting van 1422 stuks perenbomen, waaron-
der de Winterjan, Winterloutje, IJsbout, Brederode, 
Kamperveen en Boerengroen. 
Tegenwoordig staan er nog ruim 1100 perenbomen 
langs de hele Larijweg. Vervanging is soms moeilijk 
omdat er zeldzame rassen tussen staan. Die zijn 
niet altijd voorhanden. Het moeten zogenaamde 
hoogstamrassen zijn, terwijl de kwekers zich voor-
namelijk toeleggen op bomen met een hoogte 
waarbij door de tuinders op reikhoogte kan worden 
geplukt. De bekendste van de nu nog aanwezige 23 
rassen zijn: de Winterjan, Winterloutje, Winterriet-
peer, Gieser Wildeman, de Zoete Brederode, Saint 
Remy en het Boerengroentje.

Op de eerste zaterdag van oktober worden de 
perenbomen opgedeeld in perceeltjes van een of 
meerdere bomen en verkocht aan de meestbieden-
de. Op dezelfde dag moeten de peren worden ge-
plukt voor 24 uur ‘s nachts. Voor en na die tijd, mag 
er geraapt worden, maar niet geschud. De “sociale 
controle” vanuit de buurt werkt hierbij prima.
Om 9 uur gaat de pander of veilingmeester, samen 
met zijn gevolg op stap. Frans Bork is de veiling-
meester, Gezienus Brouwer geeft de te verkopen 
percelen aan (1 of meer bomen), Piet Stevens is de 
man van de kassa en Roelof Tabak houdt de admi-
nistratie bij.
De prijs voor de bomen varieert en is afhankelijk 
van het aanbod ( goed of slecht perenjaar) en van 
het aantal bieders/kopers. Vaak wordt begonnen 
met: “ wie zet in op 5 euro?” De minimumprijs is 1 
euro. De opbrengst gaat naar museumboerderij 
de Karstenhoeve.  De oogst van alle bomen wordt 
verkocht. Als er voor een perceel onvoldoende be-
langstelling is, wordt deze groter gemaakt en wordt 
het hele perceel desnoods voor 1 euro verkocht. 
Soms wordt een onverkoopbaar perceel opgekocht, 
welke door de voedselbank geplukt mogen worden.

 
DeWoldenvervoert is een stichting die een bijdrage 
wil leveren aan de bestrijding van eenzaamheid 
door goedkoop vervoer aan te bieden. Wij doen dit 
met enthousiaste vrijwilligers die u in hun eigen 
auto overal naar toe rijden.

Voor wie?
Voor iedereen in gemeente De Wolden die geen ge-
bruik kan maken van het openbaar vervoer en ook 
niet altijd een beroep kan doen op familie, vrienden 
of buren maar er wél af en toe eens uit wil. 

Waarheen?
Familiebezoek, bezoek aan een arts of het zieken-
huis, een boodschap doen of gewoon een keertje 
uit: het kan allemaal. Waarheen en wanneer u maar 
wilt.

Wat kost het?
Onze behulpzame vrijwilligers rijden u overal heen, 
zij berekenen alleen een onkostenvergoeding: 
- € 0,25 per kilometer plus € 2,50 voorrijkosten.
- het meenemen van een eigen begeleider is gratis.

Hoe werkt het?
U belt twee dagen van tevoren en onze telefonist re-
kent de kosten van de rit graag voor u uit. We spre-
ken af hoe laat en waar we u ophalen. De chauffeur 
helpt u met in- en uitstappen en begeleidt u tot bij 
uw familie, de wachtkamer, de winkel, enz.

Wie zijn wij?
Wij zijn vrijwilligers die u graag helpen om bezoek-
jes mogelijk te maken. Onze vrijwilligers rijden 
met hun eigen auto en rekenen de kosten na de rit 
meteen contant met u af. We verzorgen ook groeps-
vervoer met kleine personenbusjes. Informeer naar 
de mogelijkheden.

Wilt u ons helpen? Graag!
Donateur worden? 
Vrijwillige chauffeur of telefonist worden?
Kijk voor de mogelijkheden op onze website: www.
dewoldenvervoert.nl 
Bel ons op werkdagen tussen 13 - 17 uur      
0528 -745615
Of mail naar: ritaanvragen@dewoldenvervoert.nl
Kijk op www.dewoldenvervoert.nl voor meer infor-
matie

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 7 oktober 

 

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

U ontvangt bij elke € 5,- aan boodschappen 
1 spaarzegel. Als de kaart vol is (10 zegels) 

ontvangt u maar liefst 50% korting! 
De actie loopt van 25 september t/m 18 november 2017 
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Kinderboekenweek in 
de Bibliotheken van De 
Wolden
Onderwerp: ‘griezelen’
Kinderboeken met griezels en engerds staan cen-
traal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van 
woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober 
2017. De auteur van het Kinderboekenweekge-
schenk is Janneke Schotveld, bekend van o.a. de 
populaire kinderboekenreeks Superjuffie. Het the-
ma is: Griezelen. Onder het motto: Gruwelijk eng!
Alle bibliotheken zijn feestelijk ingericht en de kin-
deren krijgen zolang de voorraad strekt een kleine 
attentie.

Gruwelijk eng spelletjescircuit
Kinderen die het aandurven kunnen meedoen aan 
een ‘gruwelijk eng’ spelletjescircuit!.  Bibliotheek 
Ruinerwold laat kinderen op donderdagmiddag 10 
oktober gruwelen.
’s Middags kan er vanaf 14.00 uur gratis gegriezeld 
worden.

Film
In elke bibliotheek wordt een film gedraaid voor 
kinderen: meer informatie hierover is in de eigen 
bibliotheek opvraagbaar.

Openingstijden van 
bibliotheken Ruinen en 
Ruinerwold veranderen
De openingstijden van de bibliotheken Ruinen en 
Ruinerwold gaan iets veranderen. De donderdag-
avonduitlening vervalt in Ruinen en Ruinerwold, in 
plaats daarvan zijn deze bibliotheken op donder-
dag van 11.00 tot 17.00 uur doorlopend geopend. 

Liedboek-avond op 
Blijdenstein
Op woensdag 18 oktober om 20.00u wordt in de 
Hervormde kerk te Ruinerwold (Blijdenstein) een 
liedboek-avond gehouden o.l.v. ds. Gert Landman. 
Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van 
het liedboek uit 2013: Zingen en bidden in huis en 

kerk. We worden meegenomen op een inspirerende 
avond van muziek en verhalen. Er zijn nog veel 
‘pareltjes’ te ontdekken. Het van Oeckelen-orgel 
wordt bespeeld door Sietze Kaldeway. De toegang 
is gratis. Graag uw liedboek meenemen.
Ds. R. Kloosterziel

Griezelen in de kerk
Zondag 15 oktober staat de dienst van 10.00u in 
het teken van de Kinderboekenweek: “Griezelen”. 
Daarbij kun je denken aan de spannende boeken 
over ridders, heksen, spoken en reuzen. Maar ook 
het boek van de Kerk (de Bijbel) staat vol met ‘enge’ 
verhalen. Dat is begrijpelijk, want er is veel waar 
mensen angst voor hebben. Wie durft? Kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s, kortom iedereen wordt 
uitgedaagd. Waarom zijn we soms zo bang voor 
spinnen, vleermuizen, of voor het onbekende van 
de toekomst?
Ds. R. Kloosterziel

Maandag 30 oktober 
Sociale Buurtmarkt in 
de Buddingehof
Voor het derde jaar vindt in oktober de Maand van 
de Vrijwilliger plaats. 
Dit jaar zal het ViP De Wolden samen met Wijdewol-
den.nl Sociale Buurtmarkten organiseren door heel 
De Wolden. 
Een markt waarbij vraag en aanbod, op het gebied 
van vrijwilligers en organisaties én maatschappe-
lijke initiatieven bij elkaar wordt gebracht. Tijdens 
de Sociale Buurtmarkt zijn er leuke workshops te 
volgen, kunt u uw vraag of aanbod kenbaar ma-
ken middels de zeepkist en hangt er een vraag en 
aanbod prikbord. In Ruinerwold wordt Sociale 
Buurtmarkt georganiseerd en maandag 30 oktober 
tussen 19.00 – 20.30 uur in dorpshuis de Budding-
hof. Koffie, thee en koek staat voor u klaar!
Bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u een goed 
idee voor uw buurt of heeft u iets aan te bieden? 
Geef u dan snel op! Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar.  
Meer informatie en/ of aanmelden voor de Sociale 
Buurtmarkt kan via www.vipdewolden.nl of neem 
contact op met Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander 
van het ViP De Wolden via tel. 0528 – 378686 of via 
mail info@vipdewolden.nl



 

 

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 

•	 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 1 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 18 september 2017.

Lijn A
1 J de Boer & G Wassing 59,83%
2 H & P Bennink 59,48
3 J Bennink & L Drost 56,53
4 O Hobma & J Vedder 55,80
5  R v Ommen & M Velthuys 55,03
6 L Krapels & J Mansier 51,91
7 H & J Tissingh 51,09
8 D & M Geel 49,90
9 R Nijland & J Schuphof 47,64
10 S Hempen & H Kuijer 46,25
11 E v’t Rood & E Wienen 44,72
12 H Reinders & G Scheper 41,04
13 H & R Kuik 40,22
14 A Flier & L Stolte 40,21

Lijn B
1 G Lensen & L Tissingh 60,42%
2 R Knippels & R Pijper 59,17
3 J Klomp & L Veen 57,08
3 J & J Scholte Albers 57,08
5 R Kleene & J de Vries 55,00
6 H & H Hauwlo 52,50
7 G Benak & M Vedder 51,67
8 W Flier & W Niemer 50,83
9 J Koops & R Morsink 50,42
10 M Blaauw & K Scheper 45,00
11 L Boerhof & H Turksma 35,83
12 T ten Heuvel & A Kreulen 25,00



Jongerenraad bezoekt 
gemeenteraad 
De Jongerenraad De Wolden heeft donderdag 28 sep-
tember een bezoek aan de gemeenteraad gebracht. Dat 
gebeurde voorafgaand aan de raadsvergadering in het 
gemeentehuis in Zuidwolde. Om 19.00 uur werden de jon-
geren ontvangen door de raadsleden Albert Haar (D66) en 
Gerrie Hempen-Prent (Gemeentebelangen). Raadsleden 
en jongeren gaan met elkaar in gesprek. Het doel is elkaar 
beter leren kennen, waardoor in de toekomst gemakke-
lijker contacten kunnen worden gelegd. Er komen dit jaar 
nog twee ontmoetingen: voorafgaand aan de raadsverga-
deringen op 19 oktober en 30 november.

Nieuwe leden gezocht
De Jongerenraad is op zoek naar nieuwe leden. Geef jij 
graag je mening, ben je nieuwsgierig, enthousiast en 
behoor jij toevallig tot de leeftijdscategorie 12 tot en met 
23 jaar en woon je in de gemeente De Wolden? Dan is dit 
wat voor jou! De Jongerenraad bestaat uit een enthou-
siaste groep jongeren die een jaar geleden van start zijn 
gegaan met deze raad. Wil je meer weten? Stuur dan 
een e-mail naar info@jongerenraaddewolden.nl of een 
persoonlijk bericht via Facebook (www.facebook.com/
jongerenraaddewolden).

Vrijwillige thuis-
ondersteuning zoekt 
vrijwilligers! 
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuis-
ondersteuning (VTO) zoeken wij vanuit Welzijn de Wol-
den, Informele zorg in samenwerking met ViP De Wol-
den, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied 
je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen 
of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je geïnteres-
seerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 12 
oktober 2017 in het Neie punt in Ruinen. 
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is vooral 
praktisch of emotioneel van aard en kan op verschillen-
de manieren: gezelschap, huisbezoek ter verlichting van 
de mantelzorger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen 
‘er op uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je mensen 
in stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden 
en deelnemen aan een vrijetijdsbesteding. Je verricht 
geen medische handelingen of huishoudelijke taken. Het 
gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur per week. 
Voor de vrijwilligers is er begeleiding en indien nodig of 
gewenst mogelijkheden voor training. 

Vrouwen van Nu Oosteinde
Bijeenkomst  26 september  2017
Onze spreekster deze avond was Willemijn Ahlers. Som-
mige Ruinerwolders zullen haar nog kennen als Wim 
Ahlers, tot 1986 politieagent in Ruinerwold. 
Ze is getrouwd en heeft drie kinderen en inmiddels ook 
kleinkinderen. 
Na haar periode in Ruinerwold heeft ze verder carrière 
gemaakt bij de politie, maar ze was deze avond vooral 
bij ons te gast om te vertellen over haar persoonlijk 
leven. 
Geboren in het verkeerde lichaam, opgroeiend tot het 
besef komen dat het niet klopt. Een langdurige innerlijke 
worsteling. Vaak duurt het lang voordat transgenders er 
mee naar buiten komen. Er is levenservaring voor nodig 
en durf. In eerste instantie ging ze bewijzen een goede 
man te zijn door veel te sporten en een huis te bouwen 
voor haar vrouw, moet een man toch kunnen! Steeds 
gericht op de ander.
Het was niet vol te houden, een depressie lag op de loer.  
Veel angst en schaamte moest overwonnen worden om 
tot acceptatie van zichzelf te komen. 
 Het gaf een nieuw toekomstperspectief, de eerste stap 
was gezet maar dan ben je er nog niet. Je bent kwets-
baar en tegelijk heb je te maken met je vrouw, kinderen, 
vrienden, collega’s en heel veel andere mensen. Willemijn 
vertelde open over het proces hoe ze haar vrouw er bij 
betrok, haar kinderen en werk.   
Samen met haar vrouw is ze het proces in gegaan van 
lichamelijke verandering van man naar vrouw. Het was 
een lang traject van minstens vijf jaar. In het begin waren 
er gesprekken met o.a. psychologen, de volgende stap 
was gaan leven in het gewenste geslacht. Niet af en toe 
een dagje zoals het uitkomt maar helemaal! Daarna 
startte de fase van hormoontherapie en operaties.
Met humor vertelde ze hoe ze moest leren omgaan met 
make-up. In het begin corrigeerde haar vrouw haar als 
ze het allemaal veel te dik had opgebracht. Van mannen- 
naar vrouwenkleding was ook niet zo eenvoudig, moest 
ze allemaal opnieuw ontdekken. Het is haar gelukt! Voor 
ons stond een “Dijk van een Wijf”! 

De bijeenkomst is vrijblijvend, maar meld je wel even 
aan! We vertellen je tijdens de bijeenkomst graag meer 
over dit vrijwilligerswerk

Locatieen aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in 
het Neie punt, Jan Wierengaweg 109, 7963 Ruinen. Aan-
melden voor deze bijeenkomst kan tot en met 9 oktober 
via info@vipdewolden.nl of telefonisch via 0528-378686 
Welzijn de Wolden, Gerrie de Roo of Aïsha Slot. ViP De 
Wolden is onderdeel van Welzijn de Wolden



         
Activiteiten Perenpluk 7 oktober 2017 
09.00 uur tot ca. 14.00 uur : 
Veiling peren  
veilingmeester Frans Bork start om 09.00 uur vanaf de kruising Havelterweg – Dokter 
Larijweg. 
11.00 uur tot 17.00 uur: 
Begin activiteiten Perenpluk bij 7 erven langs de Dokter 
Larijweg. 
Dokter Larijweg    21: Museumboerderij De Karstenhoeve: kraampjes en diverse 

        demonstraties  achter op het erf, bij de parkeerplaats 
Dokter Larijweg    22: De Markiezin van Drenthe: drie Ovenhuisconcertjes van elk een  
          half uur om 14:15 uur, 15:15 uur en 16:15 uur 
Dokter Larijweg    87: Inouthout: kraampjes op het erf, barbecue demonstraties 
Dokter Larijweg    94: de Toffe Peer recreatie: kraampjes op het erf 
Dokter Larijweg  125: Fam Figeland, kraampjes op het erf 
Dokter Larijweg  153: Kindererf met spelletjes,kinderrommelmarkt, knutselen,    

                                  kleindierenknuffelhoek etc. 
Dokter Larijweg  161: Wever & Co woonwinkel: kraampjes op het erf 
Dokter Larijweg  171:  Zorgboerderij De Larijhoeve:  pannenkoeken en houtbewerking  
 

weiland  t/o huisnr. 153: Valkenier aanwezig 12.00 uur – 16.00 uur 
demonstratie om 14.00 uur. 
 
Vanaf 13.00 uur: Antiek- en curiosaveiling bij de Karstenhoeve 
gratis vervoer langs de erven! 

 

LET OP : gedurende de hele zaterdag geldt er eenrichtingsverkeer op de 
Dokter Larijweg . Rijrichting vanaf nr 1 naar oostelijke richting.       



1.  Stel uw bedrijf voor.
Mijn naam is Hilco Kuik, 47 jaar, woonachtig 
op Weerwille waar ik samenwoon met mijn 
vriendin Bettie Hummel. 

2. Hoe lang bent u werkzaam in het be-
drijf en hoe lang bestaat het al?

Sinds september 2015 ben ik begonnen als 
zelfstandig Timmerman met Kuik Bouw en 
Onderhoud daarvoor heb ik bij verschillen-
de aannemers in de regio gewerkt.

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

Kuik Bouw en Onderhoud heeft één mede-
werker en dat ben ik.

4. Wat is de voornaamste taak van uw 
bedrijf?

Kuik Bouw en Onderhoud richt zich op alle 
voorkomende ( nieuw ) bouw , verbouw en 
onderhoudswerk aan woningen en bedrijfs-
panden. 
Doordat ik ook een franchese overeenkomst 
heb met HomeTeam werk ik op basis van 
beschikbaarheid ook voor hen, hierdoor kan 
ik gebruikmaken van een groot netwerk aan 
collega franchese zodat we bij grotere klus-
sen elkaar kunnen ondersteunen. 

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

Als een opdrachtgever aangeeft dat je pre-
cies dat hebt kunnen maken wat zij in ge-
dachten hadden geeft dat een goed gevoel , 
door vanaf het eerste contact mee te denken 
in de mogelijkheden ontstaan vaak de mooi-
ste projecten.          

Minder mooie kanten zijn soms de weers-
omstandigheden die je planning in de war 
kunnen gooien.  

6. Heeft u een leuke anekdote?
Door elke keer weer op nieuwe plekken, 
voor en met andere mensen te werken be-
leef je zoveel anekdotes, dat is met geen pen 
te beschrijven.

7. Wat is uw hobby?
Vrijwilliger bij de Brandweer Ruinerwold, 
Hardlopen, verzorgen van onze schapen, 
kippen, katten en lopen met onze hond. 

8. Wat zou u er graag bij hebben in Rui-
nerwold?

Ruinerwold is een al een mooi onderne-
mend dorp, niet alleen door de onderne-
mers maar ook veel vrijwilligers zorgen voor 
de mooiste evenementen, ik mis momenteel 
niet veel. 

9.  Hoe ziet u de toekomst?
De bouw en aanverwante bedrijven als schil-
ders, installateurs en stukadoors hebben op 
dit moment veel werk, doordat maar weinig 
jongeren kiezen voor deze beroepen zal er 
de eerste tijd genoeg te doen zijn.

10. Aan wie geeft u de pen door?
De pen geef ik door aan A Case Of Beauty

geeft de pen door



Angstwekkend 
Angstig of bang zijn, vrezen, het zijn woorden voor 
hetzelfde verschijnsel. Het gaat om een gevoel, een 
emotie die geen meetbare of tastbare werkelijk-
heid biedt. Maar voor degene die angstig is gaat 
het om iets dat heel echt is en als zodanig ons doen 
en laten beïnvloedt. Het tast onze zekerheid aan 
en daarmee het plezier in ons leven. Het is al vaker 
in deze rubriek betoogt dat zekerheid al dan niet 
rechtstreeks de drijfveer is voor een zeer groot deel 
van ons handelen. Als we denken of voelen dat die 
zekerheid op enigerlei wijze wordt bedreigd slaat 
ons lichaam alarm. Het angstzweet breekt ons uit, 
door onze aderen stroomt een stoot adrenaline , 
een hormoon uit de bijnieren, dat ons in staat stelt 
tot extra inspanningen.
 
Het hart gaat sneller kloppen, spieren worden ge-
spannen, we gaan vaak hijgen: kortom, ons lichaam 
bereidt zich voor op de reactie van vluchten of vech-
ten. Dat zal natuurlijk (!) niet in alle gevallen even 
hevig zijn, want de dreiging waar wij op reageren is 
meestal zeer verschillend, zowel in tijd als intensi-
teit als ook in geaardheid. 

Er is een eindeloze verscheidenheid van gebeurte-
nissen die onze angst opwekken: we zijn bang voor 
een muis, voor spinnen  of voor wespen, we hebben 
hoogtevrees of we zijn bang op straten en pleinen, 
we hebben last van claustrofobie, een  angstgevoel 
om ergens opgesloten te zitten, bij voorbeeld in 
een lift of op vakantie in een grot, er is vliegangst, 
smetvrees, watervrees, we zijn bang om onze baan 
te verliezen of zakelijk een financiële strop, we 
proberen een beeld te krijgen van wat ons te wach-
ten staat als fipronil  ons bedrijf en daarmee ons 
bestaan bedreigt. 

Terreurdreigingen koesteren ons angst in: auto’s 
die inrijden op het publiek, schietpartijen op vlieg-

velden of in theaters, computerstoringen die ons 
maatschappelijk leven ontwrichten.

Om kort te gaan: er is bijna niets waar we niet vroeg of 
laat bang van zijn of worden.
Dagelijks confronteert  het nieuws met de doodsnood 
van mensen in oorlogsgebieden, en dat zijn er nogal 
wat. Je moet er niet aan denken wat de soldaten hebben 
gevoeld die op D-Day, 6 juni 1944, de invasie in Norman-
dië, in landingsboten op de stranden afvoeren. Ze waren 
er maandenlang op getraind, maar velen zullen toch wel 
gedacht hebben: hoeveel minuten heb ik nog te leven?  

 Nuttig
Een van de bekendste vormen van angst is de doods-
angst. Wat gebeurt er met me als ik overlijd?  Zo goed 
als over het ontstaan van de aarde en het leven daarop 
heeft elke religie daar zijn eigen antwoord op. 
Heel begrijpelijk, want het gaat om het meest wezenlijke 
deel van ons bestaan en feitelijk van ons voortbestaan. 
Daar moeten we ook de oorzaak van het verschijnsel 
‘angst’ zoeken: het is eigenlijk een waarschuwing dat het 
leven wordt bedreigd en dat tegenmaatregelen nodig 
zijn.

Vaak zal dat een min of meer technische reactie zijn: we 
trappen op de rem, we nemen de benen, we bellen 112, 
we zoeken een nooduitgang, we slikken medicijnen voor 
een chemokuur, waar we ons hartstikke beroerd van 
voelen, misschien gaan we bidden. 

Er is geen medicijn voor angst, alleen voor de verschijn-
selen ervan. We kunnen van onze arts medicamenten 
krijgen waardoor we ons wat rustiger voelen, maar anti 
depressiva zoals deze spullen heten zijn geen oplossing 
voor angstproblemen. Wellicht dat we troost zoeken 
bij pastoor of predikant, bij vrienden,  maar uiteindelijk 
zullen we toch onszelf moeten helpen. Angst, in al zijn 
verscheidenheid, hoort bij het leven. 

Nou ja, gelukkig zijn er toch ook een heleboel dingen 
waar we lekker om kunnen lachen.
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Angst

 Fluiten in het donker! Wie als kind nooit gefloten of gezongen heeft wanneer hij of zij ergens op een don-
kere zolder of in een schuur zonder licht iets moest ophalen is niet normaal. Grillige schaduwen, vreemde 
geluiden, piepende deuren die onverhoeds met een klap dichtvielen, het waren allemaal ervaringen die 
je als kind de griebels over de grabbels deden lopen. Met verloop van tijd wende je er aan omdat je in de 
gaten kreeg dat die griezelige schaduwen op de muur ontstonden omdat het licht van de maan gefilterd 
werd door bewegende takken. Omdat uilen geruisloos vliegen schrik je je een rotje als er plotseling in het 
donker zo’n vogel vlak langs je scheert. Witte wieven die boven het moeras zweefden bleken nevelslierten 
te zijn. En al hadden we gezien dat sint Nicolaas net zulke schoenen droeg als oom Henk die toevallig niet 
aanwezig was, toch was het wel eng als de goedheiligman ‘s avonds zomaar voor de deur stond. Angst 
voor het onbekende, dreiging door onzekerheid, door allerlei gevaren, in het verkeer, de toekomst. Het is 
een deel van de werkelijkheid waar we dagelijks mee te maken hebben.



Bockbier avond, cafe 
kwis en halloween party 
Zaterdag 7 oktober is er een BOCK BIER avond bij 
café de Kastelein.
Bockbier is van oorsprong een Duits ondergist bier 
uit het Beierse plaatsje Einbeck, maar de laatste 
jaren zijn er in Nederland ook bovengist Bockbieren
op de markt gebracht met zo zijn eigen traditie.
Het is een lage gisting, rond de 6 % alcohol, robijn-
rood van kleur en met een moutige en wat kara-
melachtige smaak.  Er zij wel meer dan 50 soorten 
Bockbier op de markt. Op deze avond presenteren 
we drie soorten Bockbier. Bij de Bockbieren serve-
ren wij een schaaltje met gratis hapjes.
Iedereen is welkom om deze heerlijke Bockbier 
avond op 7 oktober.
Op donderdagavond 12 oktober beginnen we 
weer met de CAFE KWIS.
De kwis wordt gespeeld elke tweede donderdag van 
de maand in de maanden okt/nov/dec en jan/feb/
maart. Wil je mee doen dan kun je je opgeven aan 
de bar met een team van 5 personen ( denk bv. aan 
vrienden , buren, sportvrienden, biljartclub enz….)
Wel even van te voren opgeven!!!!! en de avond 
begint om 20.00 uur.
Zaterdag 4 november is er een HALLOWEEN PARTY 
in de Kastelein.
Wat doe je op Halloween in Ruinerwold? Trek je 
meest creepy outfit maar vast uit de kast, want op 
4 november is het griezelen geblazen tijdens Hallo-
ween in de kastelein, en muziek van DJ  JIM GOOSE 

Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu 
18 september 2017
Aanwezig:  56 personen waaronder 2 gastleden.
Opening: De voorzitter Lammy Stevens heet ons 
allemaal welkom op deze eerste avond van het 
nieuwe seizoen! Een bijzonder welkom voor Robert 
de Vries, die ons iets komt vertellen over de “Stich-
ting Mont Ventoux” Ook de opbrengst van onze 
spaarpot gaat hier in januari naar toe! Ze verwel-
komt ook de gastleden en hoopt dat ze een leuke 
avond hebben. Ze vraagt een moment stilte voor 
ons oudste lid Femmie Lier-Zandstra (93), die in mei 
is overleden. Ze woonde in De wijk en was 64 jaar 
lid en zeer betrokken bij de vereniging!
Na de pauze doet Robert de Vries zijn verhaal over 
mensen die de Mont Ventoux beklimmen en wat 
daar allemaal bij komt kijken! 31 augustus/1 sep-
tember ’17 was de 11e editie Trefwoorden Gevoel 

VVR programma
15 okt:
Beilen 1 - VVR 1 14.00 uur Adres: Eursingerweg 14 
VVR 5 - USV 3  10.00

Energie Ambitie! Hij vertelt over de inschrijving; 
deelnemersvoorwaarden; reis; verblijf; training/
clinics; plaatsen Mountbrun Les Bains en Sault ; de 
beklimming. Reis: bus (Meppel Arnhem Eindhoven 
Maastricht) cq eigen vervoer; fietsvervoer vanuit 
Meppel (zelf brengen en halen) fiets zelf met de bus 
meenemen kan ook. ;  Voorwaarden deelname: (zie 
website) minimaal sponsorbedrag € 400,00 60% voor 
KWF en 40% lokaal gekozen doel; min. Leeftijd 14 
jaar (tot 17 jaar) onder begeleiding klimmen.  Kos-
ten: deelname incl. kleding €145,00 (wandel ,hard-
loop, fiets) verplicht!; accommodatie € 270,00 incl. 
4x ontbijt 4x diner; busreis retour €75,00; vervoer 
op locatie €0,00 ;wijzigingen tot 31mei mogelijk via 
wijzigingsformulier op de site;  Verblijf: Mountbrus 
les Bains appartementen; 4 dagen halfpension; grote 
centrale tent; informatiebalie/kledinguitgifte; elders 
overnachten….zelf regelen; camping:  camping@
mountbrunlesbains.com   Training: goed en regel-
matig trainen/gezonde voeding; tips op website; 
advies medische keuring; deelnemersvoorwaarden; 
clinics in Maarssen en Holterberg; kleding en materi-
aal.   Beklimming 31 augustus wandelen en hardlo-
pen: één op één rechts houden; start Sault om 8.00 
uur (bussen gebracht); 4,5 uur na start in Sault bij 
Chatel Reynard;  3 delen totaal bijna 26 km.;  kleding 
en verzorging; Top en dan??    1 september handbike 
en fietsen: fietsen/handbikers start in Sault 9.30 uur; 
start per groep; zoveel mogelijk achter elkaar fiet-
sen; HELM verplicht; veiligheid boven alles!  Medisch 
team; verkeersregelaars! Totale afstand 26 km. Op 
beide dagen verzorgingsposten; Vervoer vrijwilligers 
en supporters.   Kleding: Neem voldoende kleding 
mee rekeninghouden met verschillende weersom-
standigheden; Laat je materiaal tijdig controleren 
en neem voldoende reservemateriaal mee.; Ga niet 
experimenteren met voeding tijdens de beklimming; 
Vrijwilligers: Onmisbaar voor het slagen van dit eve-
nement!  Gevraagd deelnemers, die zich ook graag 
als vrijwilliger in willen zetten! Je kunt je aanmelden 
via:  info@grootverzettegenkanker.nl
Vragen uit de zaal! Als je thuis bent en je hebt nog 
vragen kun je deze sturen naar:robert@grootverzet-
tegenkanker.nl
De voorzitter Lammy Stevens bedankt hem voor 
zijn verhaal en doet een donatie voor de Stichting 
Mount Ventoux! Ze bedankt de aanwezigen voor 
hun komst! 


