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Ondanks of dankzij de hete zomer: 
overvolle bomen dit jaar! 
Ongekende oogst verwacht...

Ook dit jaar vindt op de eerste zaterdag van oktober 
de unieke Perenpluk in Ruinerwold plaats aan de 
langste stoofperenboomgaard ter wereld. Het is on-
derdeel van het Stoofperenfeest, met marktkramen 
op boerenerven en kinderactiviteiten. Kom plukken, 
proeven en ontdekken!

Het Stoofperenfeest wordt dit jaar een topper: de 
bomen hebben al jaren niet zo ontzettend vol ge-
hangen met zulke grote peren. Het is een ongeloof-
lijk stoofperenjaar. Er zijn al heel wat takken bezwe-
ken onder het gewicht van de kilo’s peren. Vorig jaar 
was het door de late vorst een matig oogstjaar. Ook 
het druilerige weer in oktober hielp niet mee in de 
feestvreugde, maar nu lijkt 6 oktober een schitte-
rende dag te worden, met een enorme oogst.

Terwijl de mensen staan te plukken en schudden 
aan de bomen, is er ook op 7 boerenerven aan de 
lange weg van alles te doen. Op elk van de erven is 
een marktje met kramen vol lekkernijen, proeve-
rijen en leuke koopjes. Er is een Kindererf met leuke 
activiteiten op nummer 153 en op elk erf is er wat 
voor de kleintjes te vinden. Zorgboerderij de Larij-
hoeve houdt Open Huis. 

Onderweg is van alles te lezen en leren over de ver-
schillende peren en halverwege de Dokter Larijweg 
staat de pomologische vereniging op een erf, die 
je kunt raadplegen als je wilt weten welk peren- of 
appelras je hebt.
Met de Heen-en-Peer en de retro-busjes van Tra-
laluna kunnen bezoekers van de ene halte naar 
de andere rijden, of te voet en met de fiets de weg 

Picknick In De Speeltuin
2 september organiseerde Speeltuinvereniging de 
Woldklimmers een ‘Picknick In De Speeltuin’. Dit om 
samen met de kinderen en ouders van Ruinerwold 
de zomervakantie gezellig af te sluiten.

De weergoden waren ons goed gezind, het was een 
heerlijke warme dag.

De kinderen hebben zich goed vermaakt met de 
grote bellenblaas, zelf meegebrachte spelletjes en 
uiteraard in de speeltuin. De ouders zaten onder het 
genot van zelf meegebrachte hapjes en drankjes op 
de kleedjes te luisteren naar mooie livemuziek.2 
mannen met gitaren die de sfeer naar een hoger 
level wisten te brengen. Naar ons idee en zeer ge-
slaagde gezellige middag!

Speeltuinvereniging de Woldklimmers

Volgend nummer 
verschijnt 
17 oktober

Kopij inleveren voor vrijdag 12 oktober 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

verkennen. Let op: er geldt op 6 oktober eenrich-
tingsverkeer op de Larijweg, richting Ruinen.

Om 13 uur vindt de traditionele curiosaveiling 
plaats in museumboerderij De Karstenhoeve op 
nummer 21.



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 7 oktober 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J. Hannessen
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. M. Van Rijswijk 
15.30 uur ds.J.H. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 14 oktober 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. K. Kwint
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. L. Beuving
15.30 uur ds. M. Van Rijswijk

 ➜ 5 oktober Bezichtiging goederen veiling van 
18.00 – 20.00 uur Museumboerderij de 
Karstenhoeve

 ➜ 6 oktober Perenpluk start 09.00 uur hoek 
Havelterweg/Larijweg

 ➜ 6 oktober Bezichtiging goederen veiling van 
10.00 – 12.30 uur Museumboerderij de 
Karstenhoeve

 ➜ 6 oktober Veiling antiek en curiosa, aanvang  
13.00 uur Museumboerderij 
Karstenhoeve

 ➜ 6 oktober Stoofperenfeest van 11.00 – 16.00 uur, 
Dr.Larijweg diverse locaties

 ➜ 6 oktober Jubileum VCR 50 jaar bestaan , aanvang 
14.00 uur Buddingehof

 ➜ 6 oktober Volleybal Dames 1 – S.V.I DS 3, aanvang 
19.00 uur Sporthal

 ➜ 6 oktober De Woldruiters, springwedstrijd pony’s 
manege Ruinerwold

 ➜ 6 oktober Oktoberfest Sempre Sereno m.m.v. 
“kleintje”Smildeger Roet, aanvang  
20.30 uur Café Centraal

 ➜ 6 oktober Happen en Trappen dorpshuizen de 
Wolden, start tussen 9.30 – 11.00 uur 
Dorpshuis de Schakel Koekange

 ➜ 9 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur De 
Kastelein 

 ➜ 9 oktober Schietvereniging De Losse Flodder, 
aanvang 20.00 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 10 oktober Jokeren, aanvang 19.30 uur Cafétaria  
’t Wold

 ➜ 10 oktober Huiskamer va 9.30 uur Buddingehof
 ➜ 11 oktober Café KWIS, aanvang 20.00 uur De 

Kastelein
 ➜ 12 oktober TC ’t Wold Nacht/bingo toernooi i.c.m. 

warm/koud buffet van 19.30 uur tot 
03.30 uur

 ➜ 12 oktober Mega Teenage Party m.m.v. Diaz&Bruno, 
aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 13 oktober De Woldruiters, dressuurwedstrijd 
pony’s, manege Ruinerwold

 ➜ 13 oktober Volleybal Dames 1 – S.V.M. DS 2, aanvang 
19.00 uur Sporthal

 ➜ 14 oktober,  VVR – Dalen, aanvang 14.00 uur 
Sportpark Ruinerwold

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

 ➜ 16 oktober Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis de Barg’n

 ➜ 16 oktober Schietvereniging De Losse Flodder, 
aanvang 20.00 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 17 oktober Vrouwen van Nu Oosteinde, Notaris 
Stotijn over het levenstestament, 
aanvang 20.00 uur dorpshuis De kolonie



Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 “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



Opbrengst Collecte 
Prinses Beatrix 
Spierfonds
 De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 
in Ruinerwold en omstreken het mooie bedrag van 
€ 1033,91  opgebracht.
Alle collectanten en gulle gevers hartelijk dank!!
 
Anneke Vedder

Buurtkamer 
‘Buddingehof’
Voelt u zich eenzaam of zoekt u gezelligheid kom 
dan naar de Buurtkamer op maandag morgen van 
half 10 tot half 12 in de Buddingehof. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Heeft u geen vervoer? Ook dat kan voor u geregeld 
worden.
Onder genot van een kopje koffie praten wij even bij 
met elkaar. Daarna doen wij een spel, iets creatiefs 
of iets actiefs, maar wilt u liever wat anders doen 
ook dat is prima.
Ter afsluiting zingen wij nog een paar liederen uit de 
oude doos.
Een aantal voorbeelden van wat we de laatste tijd 
hebben gedaan. De kinderopvang is geweest, we 
hebben gesjoeld, gepuzzeld, een sleutelhanger 
gemaakt en een high tea gedaan wat erg gezellig en 
geslaagd was.
De komende tijd willen wij een herfst mandje ma-
ken, bingo doen en andere spellen spelen. Tevens 
komt de kinderopvang met hun lampionnen langs, 
daar willen we ook graag iets voor maken. U bent 
van hart welkom!
Voor meer informatie en kunt u terecht bij Albertje 
Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978

Vrouwen van Nu 
Oosteinde

19 september 2018
Onze gast   

Sietze Koetsier van de Coop  Ruinerwold

Na een mooie warme zomer vond onze eerste 
avond van het nieuwe seizoen plaats op woensdag 
19 september.  Voor de tweede keer in relatief korte 
tijd maakten we opnieuw de overstap van Café 
Oosteinde naar De Kolonie! Jammer dat het café 
gesloten is. Fijn dat we de Kolonie hebben en daar 
gastvrij ontvangen werden. 
De eerste gast was Sietze Koetsier, kruidenier van 
de Coop in ons dorp. Hij had dhr. Stapel, collega van 
het kantoor in Velp bij zich. Beide heren vertelden 
over het ontstaan en de ontwikkelingen van de 
Coop, ieder op zijn eigen terrein.
De eerste wortels van de Coop ontstonden in 
1891. Door zich te verenigen konden de klanten, 
arbeiders, er samen voor zorgen dat de dagelijkse 
boodschappen betaalbaar, gezond en verantwoord 
waren. Arbeiders waren in die tijd vaak afhankelijk 
van dure winkels met minder kwaliteit die in han-
den waren van hun `broodheren´
De Coop focust op de wat kleinere en gemiddelde 
winkels qua grootte. Ze zijn daar succesvol in. Het 
vergroot de leefbaarheid van kleine woongemeen-
schappen en dorpen. De Coop gaat voor goede 
dienstverlening en heeft geen aandeelhouders, de 
winst gaat terug in de organisatie. Een slogan van 
de Coop is ´Samen maakt het verschil´.
Begin jaren zestig ging het bijna mis door de op-
komst van de grote supermarkten. In 1973 ging de 
Coop failliet. Een kleine club is toen doorgegaan 
met goed resultaat.
Klanten mogen meedenken en mee beslissen in 
een panel mits geregistreerd en in het bezit van een 
klantenkaart. De Coop in ons dorp heeft een eigen 
slagerij. Als klant kan je kiezen voor vlees van de 
eigen slagerij of van de Coop. Nog meer onderwer-
pen kwamen ter sprake zoals duurzaamheid, het 
eigen merk wat goed en goedkoper is, de acties, 
wie is verantwoordelijk voor al het afval? Hoe kun-
nen we met zijn allen minder verspillen? Een goed 
voorbeeld van duurzaamheid is dat het brood wat 
aan het eind van de dag over is, wordt ingevroren 
en naar de voedselbank gaat.

Het was een onderhoudende avond en iedereen 
werd uitgenodigd om contact te maken als je iets 
vindt, kwijt wil, opvalt, mist, vragen hebt. De Coop 
is een beetje van ons allemaal. Aan het slot van de 
avond wachtte ons nog een verrassing: een goed 
gevulde tas met boodschappen. 



       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



Kios wint eerste 
wedstrijd in 
Overgangsklasse
Zondagmiddag speelde Kios 1 zijn eerste thuis-
wedstrijd tegen HKV uit Den Haag. Na het verlies 
van vorig weekend, kon het deze middag met winst 
goede zaken doen voor lijfsbehoud. Want ook de 
tegenstander heeft dezelfde doelstelling. 
 
Kios begon sterk aan de wedstrijd. Met een hoog 
baltempo en veel verdedigende druk op HKV stond 
het al snel 2-0 voor. De Eismann/Ensing equipe ver-
toonde kracht en speelde met lef. Hierdoor liep het 
verder uit naar 7-2. Met 9-5, 11-7 kom Kios kort voor 
rust nog het verschil op 6 doelpunten zetten; 13-7. 
 
De goed opgebouwde voorsprong gaf vertrouwen, 
maar betekende nog niet de definitieve nekslag. 
Zo bleek. HKV had de thee goed weggedronken en 
stelde orde op zaken. Het scoorde de eerste 5 doel-
punten in de tweede helft, waardoor het gat weer 
geminimaliseerd was tot 1. Zaak om zich te herpak-
ken voor trainers Chris en Haralt Lucas. Toch kon 
niet voorkomen worden dat HKV op gelijke hoogte 
kwam, 14-14. Jurgen Lucas kwam in de aanval in 
het veld voor Martijn Ziel. Dit riedeltje werd een 
aantal maal herhaald. Kios vond de korf weer terug 
en hierdoor kon het ook weer uitlopen. Het had 
weer het betere van het spel. 6 doelpunten op rij gaf 
nu wel de genade klap aan HKV; 20-14. Met nog een 
paar minuten op de klok scoorde beide ploegen nog 
2 maal. Eindstand; 22-16. 
 
Scores: Luco Zantinge 6x, Daniek vd Wal en Ramon 
Karsten beide 5x, Janita Zantinge 4x, Janneke de 
Lange en Jurgen Lucas beide 1x

Laatste kwartier breekt 
Kios op
Na de gewonnen thuiswedstrijd tegen HKV, ging 
Kios vol goede moed op bezoek bij Unitas uit Har-
derwijk. Ondanks dat deze ploeg vorig jaar is gede-
gradeerd uit de hoofdklasse, lagen er zeker kansen 
voor de Spekbraanders. 
 
Onder regenachtige omstandigheden begonnen 
beide ploegen aan de wedstrijd. Het was de thuis-
ploeg dat direct voor de 1-0 zorgde. Kios moest 
gelijk in de achtervolging, maar pareerde met een 
strafworp, 1-1. Unitas gaf veel druk in het buiten-
veld. Hier haalde Kios zijn gram uit. Echter bleven 
de Harderwijkers aan de goede kant van de score. 
Met 3-1, 4-2, 5-4 bleef Kios in het spoor. Op 6-6 en 
7-7 was de stand weer gelijk. Kios kon niet voorko-
men dat Unitas met een 8-7 voorsprong de rust in 
ging. 
 
De tactiek van trainer Chris Lucas pakte goed uit. In 
de tweede helft trok de Eismann/Ensing equipe de 
lijn door. Het zorgde snel voor de 8-8 en maakte het 
de thuisploeg lastig. Kios speelde rustig en speelde 
de juiste kansen uit. Met 9-10 had het dan ook de 
voorsprong. Kon Kios dit volhouden. Met 10-11 en 
12-12 halverwege de tweede helft leek dit goed te 
gaan. Toen brak het schot van Kios op. In een run 
van 5-0 werd het verschil gemaakt. Zonde, want 
Kios had vele opgelegde kansen. Achter de korf en 
doorloopballen gingen mis. Jammer, maar dit was 
net het verschil. Henk-Mart vd Wal, Iris vd Belt en 
Sasha vd Wal kwamen nog binnen de lijnen voor 
Ramon Karsten, Janita Zantinge en Marlissa Noord.  
Eindstand 20-13. 
 
Luco Zantinge en Daniek vd Wal beide 3x, Ernst Kuik 
en Janneke de Lange beide 2x, Martijn Ziel, Ramon 
Karsten en Janita Zantinge allen 1x

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 





Uitstekende start 
volleybal dames
Na het behalen van het kampioenschap in de 
tweede klasse, konden de dames nu aan de bak 
in de eerste klasse en hoe !! 1-3 winst voor V.C.R. 
Dames1. Het was voor trainer Henk Siepel nog een 
hele toer om een goed team in elkaar te smeden, 
mede door het uitvallen van enkele speelsters door 
oa. ziekte en vertrek is het Henk toch gelukt.  Wat 
een mooie eerste wedstrijd speelden de dames te-
gen VC  Sneek in Sneek. Zij stonden er echt als team 
en dat moest ook, want er waren geen wissels. De 
eerste set stonden de dames steeds een paar punt-
jes achter, maar uiteindelijk goed teruggekomen 
en gewonnen met 24-26. In de tweede set zat die 
“flow” er nog lekker in en die wonnen ze met 19-25. 
De derde set hadden de dames wat moeite met de 
serve van de tegenstander en kwamen daardoor 
wat punten achter, maar zij hebben zich toch nog 
teruggevochten tot 25-21, wel verloren helaas. Even 
een leermomentje en door naar de laatste set. Hop-
pa, gewonnen met 22-25. Een mooie gewaagde pot 
en een lekker begin! Het was een feest om naar te 
kijken. De volgende wedstrijd is thuis tegen S.V.I. Ds 
3 uit Zwolle op zaterdag 6 oktober a.s. om 19:00 uur 
in de sporthal direct na het 50-jarig jubileumfeest. U 
komt toch ook? om de dames aan te moedigen!!

Activiteiten ouderendag 
in De Wolden
Burgemeester Roger De Groot geeft op vrijdag 5 
oktober, de Nationale Ouderendag, de aftrap voor 
voorleesbijeenkomsten in gemeente De Wolden. 
Overal in het land zal het verhaal ‘Het straatje’ van 
Yvonne Keuls voorgelezen worden. Op uitnodiging 
van de bibliotheek en ’t Neie Punt gaat burgemees-
ter Roger de Groot dat doen in ’t Neie Punt te Rui-
nen tijdens een bijeenkomst van 10.00 tot 11.00 uur. 
Het is bedoeld voor bewoners, maar ook andere 
inwoners van Ruinen zijn welkom. Hennie Kuijer zal 
de bijeenkomst leiden en zelfs iets ludieks brengen. 
De burgemeester, Jan Mansier en Wim Stam zul-
len na het verhaal vertellen over hun straatje van 
vroeger. 
Bibliotheek Ruinerwold sluit dit jaar voor het eerst 
bij aan bij de nationale voorleeslunch. Samen met 

Gospelkoor Blijdenstein
zondag 7 oktober 10:00 uur werkt ‘Singers of the 
Light’ uit Zwartsluis onder leiding van Jan Bode 
mee aan de dienst. Hun eerste optreden buiten de 
eigen gemeente was 40 jaar geleden in de Hervorm-
de Gemeente te Ruinerwold en het is een leuk idee 
om dat nog eens over te doen. Vanzelfsprekend is 
het koor in al die jaren wel meegegaan met de tijd, 
maar ze zijn nog net zo enthousiast als toen. Het 
belooft een feestelijke dienst te worden. 
Ds. Roelof Kloosterziel

KERKPOETSEN
Wie het leuk vindt om de kerk eens op een andere 
manier te bekijken en de handen uit de mouwen 
te steken kan zich melden op dinsdagmorgen 9 
en woensdagmorgen 10 oktober om 9:00 uur op 
Blijdenstein. We gaan samen gezellig spinnenweb-
ben verwijderen, stoelen wrijven, koper poetsen en 
nog veel meer. Voor vragen kun je bellen met Tetsje, 
0522-481616.

woon- en zorgcentrum ’t Vonder is er een lunch 
georganiseerd. Luister naar het verhaal van Yvonne 
Keuls voorgelezen door Ds. Roelof Kloosterziel en 
eet een lekkere lunch verzorgd door Coöp Koetsier 
en ’t Vonder. De lunch start om 12:00 uur in ’t Von-
der en zal rond 13:30 uur afgelopen zijn. De lunch 
is toegankelijk voor bewoners van ’t Vonder en de 
inwoners van Ruinerwold.
Net als vorig jaar zal de Voorleeslunch in De Wijk 
weer plaats vinden in Woonzorgcentrum Dunninghe 
aan de Prins Clauslaan 6. De heer Jan Tijink, oud-
directeur van de basisschool in De Wijk, zal het ver-
haal ‘Het straatje’ voorlezen. Dit verhaal is speciaal 
voor deze dag geschreven door Yvonne Keuls.
Aansluitend is er een lekkere lunch die wordt aan-
geboden door Coop Dunnink uit De Wijk, Woonzorg-
centrum Dunninghe en Bibliotheek De Wijk.
De lunch is toegankelijk voor bewoners van Dun-
ninghe en de inwoners van De Wijk.
Graag aanmelden bij de bibliotheek van de Wijk. 
Telefoon: 0880128210 
 
Tijdens alle bijeenkomsten is er na het voorlezen 
ruimte voor de aanwezigen om hun eigen verhalen 
met elkaar te delen.



 
 

Massage bevordert de fysieke en geestelijke 
gezondheid. Geschikt voor iedereen van jong tot oud, 
sporters en niet-sporters, ter verlichting van klachten 

en/of ter ontspanning 

 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt 

U contact opnemen met Praktijk De Kuuz’n 
Tel: 06-10637472 

 

 

Massage bevordert de fysieke en geestelijke ge-
zondheid. Geschikt voor iedereen van jong tot oud, 
sporters en niet-sporters, ter verlichting van klach-

ten en/of ter ontspanning

Voor meer informatie of het maken van een 
afspraak kunt U contact opnemen met Praktijk 

De Kuuz’n, Tel: 06-10637472

 

Café Centraal & 
Sempre Sereno 

Presenteren 

  
Zaterdag 6 oktober 

Café Centraal Ruinerwold 

Entree €7,50  Aanvang 20.30 uur  Eind 2.00 uur 

Met medewerking van: 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

NATIONALE OPEN HUIZEN DAG za. 6 OKTOBER a.s!

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

WELKOM OP DE KUUZ’N 

 
Het hele jaar een mooie huid 

• Gezichtsbehandelingen 
• Acnebehandeling en Elektrisch ontharen 

(mogelijk vergoed door uw verzekering) 
• Diverse service behandelingen: 

epileren, wimpers en wenkbrauwen verven, 
harsen en manicure 

• Schoonheidsspecialiste met ruim 10 jaar 
praktijkervaring 

Herfstaanbieding 
10% korting op een gezichtsbehandeling 

Geldig in oktober en november 2018 
 
      

     Fleur van Norden 
     Dijkhuizen 8b, Ruinerwold 
     06 14 30 50 56 
     www.huid365.nl 
     huid365@gmail.com 

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies 



Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu Ruinerwold 18 
september 2018
Aanwezig: 62 personen + een gastlid 
Opening: De voorzitter Lammy Stevens opent de 
vergadering en heet iedereen welkom op de eerste 
avond van het nieuwe seizoen! We hebben een 
goede zomer gehad en elkaar bij verschillende acti-
viteiten al gezien. Een hartelijk welkom voor Margo 
Huggers die een verhaal doet over het reizen met 
een ezel!

Op reis met een ezel
Margo Huggers uit Zwolle (54) besloot een aantal ja-
ren geleden een ezel te kopen om te kunnen reizen 
op de eenvoudigste en meest traditionele manier 
ter wereld: lopend, terwijl de ezel de bagage draagt. 
Haar eerste ezel Frits heeft ze de trektocht naar 
Zuid-Frankrijk mee gemaakt! Ze heeft nu de ezel 
Ravel waar ze ieder jaar trektochten mee maakt! 
In 2012 is ze vanuit Ommen vertrokken en hebben 
ze samen in 4 mnd. 1500 km naar Zuid-Frankrijk 
gelopen! (Inmiddels heeft ze meer dan 5000 km. 
gelopen). Door deze acties heeft ze meerdere malen 
de krant en landelijke t.v. gehaald. In de lezing 
vertelt ze met veel enthousiasme en humor over 
de voorbereidingen van deze tochten en de beleve-
nissen tijdens de tocht. Een ezel is een heel sterk, 
trouw en volgzaam dier, maar dat gaat niet zomaar. 
Een lange training is daaraan voorafgegaan. On-
derweg maken ze grappige en mooie dingen mee. 
Soms wil de ezel een brug niet over of niet door het 
water, lossen ze dit op? Van een ezel kun je heel 
veel leren! Haar verhaal gaat over reizen als vrouw 
alleen, alhoewel ze dankzij de ezel nooit helemaal 
alleen is, over de ontmoeting met mensen, dieren, 
de eenzaamheid en haar grote verbondenheid met 
de natuur. Ook gaat ze dieper in op de ezel en de 
waarheid achter de onterechte negativiteit die rond 
dit dier hangt!

De voorzitter bedankt Margo voor haar zeer boei-
ende presentatie en bedankt de leden voor hun 
komst!

Volgende bijeenkomst eendagsbestuur donderdag, 
18 oktober 2018!

Perenpluk 
Ladders, zeilen en houten kratten
tak na tak wordt leeg geschud
zuchten zacht als krolse katten

Ladders, zeilen en plastic kratten
geoefend oog kan waarde schatten
een lege emmer of wel een mud

Ladders, zeilen en volle kratten
tak na tak wordt leeg geschud

© Gerdina, www.gerdina.nl

Café Centraal & Sempre 
Sereno presenteren
OKTOBERFEST – zaterdag 6 oktober 
20.30
Op zaterdag 6 oktober presenteren Café Centraal & 
Sempre Sereno een OKTOBERFEST met medewer-
king van de band ‘kleintje’ SmildegerRoet. Bekende 
nummers, zoals Rosamunde, Country Roads en 
Sierre Madre worden gespeeld door de fanfare en 
de malletband van Sempre Sereno en zullen wor-
den afgewisseld met vrolijke Oktoberfest muziek 
van ‘kleintje’ SmildegerRoet.
Het Oktoberfest start om 20.30 bij Café Centraal 
en de band feest door tot 2.00 ’s nachts. Kaartjes 
kunnen ter plekke worden gekocht voor €7.50. Het 
publiek mag natuurlijk in stijl gekleed komen! 

Auf Wiedersehen! 

Collecte Nierstichting
Alle mensen die geld aan de nierstichting hebben 
gegeven willen wij bedanken. Er is n.l. bijna 10 euro 
meer opgehaald dan vorig jaar. Dat hadden wij niet 
verwacht, want menigeen heeft tegenwoordig geen 
kleingeld meer in huis. Hulde aan de collectanten. 
Zij gingen langs de deuren. Hartelijk dank voor jullie 
inzet. Het is beloond, want jullie hebben 1909,24 
euro opgehaald. Applaus.
Met vriendelijke groeten van Janine Weide en 
Baukje Plaatsman.



Met de Zonnebloem 
naar de modeshow
De Zonnebloem afdeling De Wolden organiseert in 
samenwerking met Modehuis Dekker een mode-
show op woensdag 17 oktober om 19.00u. Ook de 
afdeling uit Hoogeveen is hiervoor uitgenodigd. De 
nieuwste herfst en wintermode zal worden ge-
toond.
De mannequins voor deze show zijn de vrijwilligers 
van zowel De Wolden als Hoogeveen. 
De deelnemers mogen iemand meenemen, dus 
neem gerust uw dochter, buurvrouw of iemand 
anders mee!
Het beloofd een gezellige avond te worden, met na 
afloop de mogelijkheid om nog even wat rond te 
kijken.
Er zijn geen kosten aan verbonden en ook het ver-
voer kan gratis worden geregeld.
De Zonnebloem is er voor mensen met een lichame-
lijke beperking.
Bent u geïnteresseerd of lijkt het u wat om 
ook vrijwilliger te worden, neem dan contact 
op met Lammie Boerman tel:0522-452013, 
email:lammieboerman@gmail.com 
U kunt ons ook vinden op Facebook.

Najaarsvoorstellingen 
Rederijkerskamer UDI 
op 2 en 10 november
Rederijkerskamer UDI is een begrip in Ruinerwold. 
Traditiegetrouw brengt de vereniging de eerste 
twee zaterdagen van november de najaarsvoorstel-
ling ten tonele. Voor het eerst wordt van deze tradi-
tie afgeweken. Alle toneelliefhebbers zijn op vrijdag 
2 en zaterdag 10 november om 20.00 uur van harte 
welkom bij café Centraal. De middagvoorstelling 
wordt gehouden op 10 november om 14.00 uur. 

UDI speelt de klucht ‘Een kuuroord vol met stress’. 
Het toneelstuk in drie bedrijven is geschreven door 
Nico Torrenga. De regie is in handen van Niesje 
Oetsen-Kleis en Jan van Elp is souffleur. 
Joris – gespeeld door voorzitter Menno de Leeuw - 
runt een kuuroord. Hij heeft het erg druk en het valt 

voor hem niet mee om alles rond te krijgen. Als een 
tv-programma een promotiefilmpje komt maken en 
er gasten arriveren die veel aandacht vragen, wordt 
het de eigenaar van het kuuroord te veel en vraagt 
hij zijn tweelingbroer hem te helpen. Als er dan ook 
nog een bedrieger onder de gasten verblijft is de 
chaos niet meer te overzien. 

Voorverkoop
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Kapsalon van den 
Berg en café Centraal. Leden betalen €5,00 en 
niet-leden €7,50. De voorverkoop geldt niet voor de 
middagvoorstelling. Deze kaarten zijn aan de kassa 
verkrijgbaar. Er zijn weer leuke prijzen te winnen 
tijdens de welbekende verloting. Muziek en verlich-
ting wordt verzorgd door Bart Kiers.

Cursus typevaardigheid
Vanaf donderdag 4 oktober start er een cursus type-
vaardigheid voor leerlingen uit groep 8. Deze cursus 
wordt georganiseerd door Welzijn De Wolden. De 
kinderen leren blindtypen middels het tienvinger-
systeem volgens de methode TypeWorld. De cursus 
bestaat uit 18 lessen van een uur en wordt gegeven 
door de ervaren docent dhr. T. Eskes. De prijs hier-
voor bedraagt 145 euro dat is inclusief het gebruik 
van lesmateriaal en een certificaat. Aanmelden en 
meer info zie www.actiefnaschooltijd.nl.



Ruinerwold verliest 
derby van Ruinen
Waar Ruinerwold vol verwachting naar de derby te-
gen Ruinen toewerkte, werd het afgelopen zondag 
helaas een deceptie. En dat terwijl de dag nog wel 
zo mooi begon. In de ochtend speelde Ruinerwold 
2 thuis tegen VENO 2. Jeroen Bakker bediende in de 
80e minuut Marcus Koetsier, die met een kopbal het 
enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Door de 
1-0 stand bleef het nog lang spannend, maar daar 
had Reinout Stevens maling aan. Hooghoudend op 
het middenveld toonde hij dat er op Ruinerwold 
niks te halen valt.
Enkele uren later bleek dat laatste toch niet hele-
maal waar. Ruinerwold had de derby amper afge-
trapt of Ruinen kreeg al een flinke kans. Prins kwam 
na een voorzet van Emmink een teenlengte te kort 
en Ruinerwold kwam goed weg. De openingstreffer 
volgde alsnog in de 5e minuut. Aan de rechterkant 
ontsnapte Van Belkum aan Sem Hogenhorst en zijn 
voorzet werd binnen gegleden door Rody Lunen-
borg: 0-1. Ruinerwold treurde maar kort, want even 
later maakte Kristian de Bruin de 1-1, uit een voor-
zet van Marnix Brand.
Na de 1-1 kende Ruinerwold even een prima fase, 
maar na een kwartier spelen stond het toch weer 
1-2. Van Belkum kwam wederom vrij op rechts en 
schoot vanaf randje 16 knap binnen. Ruinerwold 
bleef problemen houden met de rechtsbuiten van 
Ruinen, waarna er enkele verschuivingen plaats-
vonden. Na de 1-2 wist Ruinerwold helaas niet het 
heft in handen te nemen. Nog binnen het half uur 
deelde Ruinen een mokerslag uit door de 1-3 te 
maken. Methijn Pinxterhuis stuurde met een lange 
bal Horlings weg, die op zijn beurt Heins lichtelijk 
verraste. Horlings nam de bal schitterend aan en 
schoof beheerst de 1-3 achter Knol. Na 45 minuten 
spelen ging Ruinen met een comfortabele voor-
sprong de rust in.
In de rust greep hoofdtrainer Spijkerman direct in. 
Sem Hogenhorst en Loof verlieten het veld, waar 
Wagenaar en Geerts in de ploeg kwamen. Ruiner-
wold hoopte een snelle aansluitingstreffer te for-
ceren, maar kwam bedrogen uit. Ook in de tweede 
helft kon Ruinerwold namelijk geen vuist maken. 
Ruinen hield vrij eenvoudig stand en loerde op de 
counter. Een corner van Ruinerwold leverde nog 
gevaar op, maar de kopbal van Mark Brinkman 
werd van de lijn gehaald. Halverwege de tweede 
helft leek Ruinerwold wel te beseffen dat het er 

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 

niet in zat en kwam de 1-4 dichterbij. In de slotfase 
wist Ruinen een counter goed uit te spelen en kon 
scheidsrechter Mansouri de 1-4 uitslag noteren.
Zo werd het uiteindelijk een zure middag voor Rui-
nerwold. Gelukkig werden er nog een boel sjalen, 
paraplu’s en petten verkocht en verzorgde DJ Joop 
Akse de muziek in de kantine. Daarnaast scheelt het 
dat het vanzelf weer maandag wordt. Ruinerwold 
mag de nederlaag snel vergeten en kan zich aanko-
mende zondag revancheren in en tegen Musselka-
naal. Laatstgenoemde heeft het al jaren lastig in de 
Derde Klasse, maar boekte zondag een verrassende 
overwinning op WKE’16.

Tot zondag!

De PANNA! Sterrenteam-
Dagen 2018
Het PANNA! Sterrenteam is de leukste en grootste 
talentenjacht van Nederland die op 50 locaties ver-
spreidt over heel Nederland plaats zullen vinden. 
Ook bij V.V.Ruinerwold op 26 oktober komt zo een 
Panna_Sterrenteamdag. Het is bedoeld voor voet-
balgekke jongens én meisjes van 7 t/m 13 jaar. 

Tijdens deze dagen staan voetbal én fun centraal. 
Maar het is ook een talentendag want de beste 
spelers en speelsters worden gevraagd om naar een 
finaledag te komen. Deze vindt plaats in Utrecht 
op de laatste zondag van de herfstvakanties. Aan 
het einde van deze finaledag maken de trainers de 
spelers en speelsters voor het PANNA! Sterrenteam 
bekend. (Er worden twee jongensteam en één meis-
jesteam geselecteerd).
Komt men niet in het PANNA! Sterrenteam? Niet 
getreurd: want het is bovenal een afwisselende 
leerzame voetbaldag. En voor iedereen hebben we 
leuke cadeaus zoals een Oranje Nike voetbalshirt 
gesponsord door Plutosport, een goodiebag met 
allerlei cadeaus, een individuele karaktertest én een 
voetbalmedaille als deelname aan het Panna! Ster-
renteam maar bovenal heel veel fun.
Deelname aan deze dag bedraagt € 29,50 per kind. 
De deelnemers worden automatisch per leeftijdsca-
tegorie ingedeeld. 
Meer weten? Kijk dan op www.pannasterrenteam.nl 
Het PANNA! STERRENTEAM wordt mede mogelijk 
gemaakt door PLUTOSPORT.NL



Stoofperenfeest R’wold 
zaterdag 6 oktober
Zo werkt de perenpluk:
Bij de verkoop worden de perenbomen langs de Dokter 
Larijweg per opbod verkocht aan de hoogste bieder.

Bieden maar!
’s Ochtends om 9 uur begint de pander ter hoogte 
van dokter Larijweg 1 met de verkoop. Elke boom, 
of soms een aantal wat kleinere bomen, krijgt een 
nummer en dan kan het bieden beginnen.
Meestal gaan de bomen weg voor een paar euro, 
maar soms is er een boom die voor 30 tot 35 euro 
weggaat. Dit zijn bomen die veel vruchten dragen, 
of die gewild zijn om hun soort, zoals de bekende 
peersoort Gieser Wildeman). Zodra de boom ge-
kocht is, kan het plukken beginnen.

Peren-pandemonium
Mensen zijn in de weer met netjes, dekens, vangnet-
ten, speciale scharen, emmers, ladders, maar ook 
hoogwerkers zijn gesignaleerd. Veelal zijn het parti-
culieren die er een gezellig dagje van maken met de 
hele familie (en soms met koelbox en tuinstoelen en 
al in de berm zitten) maar ook handelaars proberen 
hun slag te slaan. De Lions uit Meppel kopen en 
plukken altijd een aantal bomen voor de voedsel-
bank. Iedere koper heeft de hele zaterdag tijd om 
zijn boom (bomen) leeg te plukken. Alles wat blijft 
hangen is de volgende dag weer algemeen goed en 
mag door iedereen geplukt worden.

LET OP Plukken mag pas 6 oktober
In de weken vóór de Perenverkoop mag er niet 
geplukt worden. Dit zullen de inwoners van Rui-
nerwold dan ook niet in hun hoofd halen. Toch 
zijn er wel eens mensen die de verleiding erg groot 
vinden. Vooral aan het eind van de Dokter Larijweg 
wil het nog wel eens gebeuren dat er een boompje 
leeggeplukt wordt. Maar de kans is groot dat men 
op zijn gedrag wordt aangesproken… De perenbo-
men die op 6 oktober worden geveild, mogen die 
dag geplukt worden. Het geldbedrag gaat naar de 
Museumboederij Karstenhoeve. Op 7 oktober mag 
iedereen alles wat over is komen plukken.

De geschiedenis
De 7 kilometer lange Dokter Larijweg is na de be-
strating in 1925/26 beplant met perenbomen, zo’n 
1100 stuks ongeveer. Dit zijn bijna allemaal stoof-

Vrouwen van Nu 
Ruinerwold op bezoek 
bij Interieurwereld Van 
de Belt in Rogat
Vrijdagmiddag 14 september j.l. fietste het meren-
deel van de 32 dames naar Rogat. Hier werden wij 
hartelijk ontvangen door Jeanette Compagne met 
koffie, thee en gebak. Zij gaf een korte inleiding over 
het ontstaan van het bedrijf en daarna een rond-
leiding door het prachtige grote pand. Hierin zijn 
de volgende zaken te vinden: Van de Belt Design, 
Morgana Slaapkamers, VT Wonen, Henders & Hazel, 
XOOON, Pronto Wonen en Woonsfeer Woningtextiel.
Wij werden vervolgens ingedeeld in drie groepen 
om o.a. op de afdeling Morgana Slaapkamers een 
betere indruk te krijgen van het belang van een 
goed bed. De combinatie bodem, matras, kussen en 
eventueel een topper is voor eenieder verschillend. 
Enkele dames konden in een speciale slaapcabine 
een slaaptest doen. Op deze wijze worden de druk-
punten gemeten en volgt er een deskundig advies 
over welk matras het beste bij je past.
Tegen 17.00 uur stapten de dames, met in de fiets-
tas een gekregen goodiebag, weer op de fiets rich-
ting Ruinerwold.    
Jeanette wordt bedankt voor deze prachtige middag!

Het bestuur Vrouwen van Nu Ruinerwold

peren, langer houdbare peren dus. Er is toentertijd 
voor perenbomen gekozen zodat de gemeentear-
beiders deze in het najaar konden plukken en ver-
delen onder de armere mensen van de bevolking. 
Dan waren die in de wintermaanden van vitamines 
voorzien. Inmiddels is de perenpluk een manier om 
de kas van de lokale museumboerderij te vullen.

Vele oude perenrassen
De stoofpeersoorten aan de Dokter Larijweg zijn 
oude rassen met klinkende namen, zoals Winter-
jan, Valse IJsbout, Boerengroen, Zoete Brederode, 
Winterlouwtje, Pondspeer, Kampervenus, Kleipeer 
en Gieser Wildeman.

Tijdens de perenpluk hangen aan alle verschillende 
bomen informatiebordjes over de soorten.



Bridge-uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van periode 1 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 17 september 2018.

Lijn A;
1 G Lensen & L Tissingh 67,00%
1 L Krapels & J Mansier 67,00 
3 O Hobma & J Vedder 63,50
4 R v Ommen & M Velthuys 54,00
4 J de Boer & G Wassing 54,00
6 J Inberg & R Nijland 52,00
7 H & P Bennink 49,50
8 H Middelveldt & H Tissingh 42,50
9 J & J Scholte Albers 39,00
10 E v’t Rood & E Wienen 37,50
10 M Blaauw & K Scheper 37,50
12 R Knippels & R Pijper 36,50

Lijn B;
1 S & J Willijns 59,79
2 A Pinxterhuis & B Klomp 57,42
3 H Reinders & G Scheper 55,33
4 L Stolte & W Niemer 53,83
5 J Bennink & L Drost 51,75
6 H & H Hauwlo 51,46
7 R Kleene & J de Vries 50,33
8 L Boerhof & M Brals 50,08
9 T ten Heuvel & A Kreulen 47,71
10 H & R Kuik 47,17
11 D & M Geel 46,17
12 M Vedder & A Ridderman 44,74
13 J Koops & R Morsink 43,96
14 J Klomp & L Veen 39,47 

De Wolden scoort goed 
bij veiligheidsmonitor 
De Wolden is veiliger en leefbaarder dan verge-
lijkbare gemeenten. Dat blijkt uit de Veiligheids-
monitor die eens in de vier jaar wordt uitgevoerd 
door het CBS in opdracht van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. De vragenlijst van het CBS 
is door 1066 inwoners van de gemeente ingevuld. 

Volgens burgemeester Roger de Groot is dit goede 
nieuws niet verrassend. “De politie en wij hebben 
zelf natuurlijk een beeld van de veiligheid in onze 
gemeente. De uitkomst van de monitor bevestigt ons 
beeld dat De Wolden een uitgesproken veilige ge-
meente is. De inwoners die hebben meegewerkt aan 
het onderzoek beleven dit ook zo en dat is mooi”.

Nationale Ouderendag 
in De Wolden met aftrap 
provinciale campagne 
Lang zult u wonen
Stichting Ouderendag de Wolden organiseert 
dit jaar de tweede editie van de Nationale Oude-
rendag. Op 6 oktober is iedereen welkom tussen 
10.00 en 16.00 uur in de Molenhoeve in Echten. 

Aftrap campagne Lang zult u Wonen
Dit jaar zal de aftrap van de provinciale campagne 
‘Lang zult u wonen’ plaatsvinden tijdens de Oude-
rendag. Lang zult u wonen is een campagne gericht 
op het toekomstbestendig maken van een woning. 
Zo blijft de woning geschikt voor inwoners om in 
te wonen, ook als de omstandigheden veranderen. 
Wordt iemand bijvoorbeeld slecht ter been door ou-
derdom of een ziekte. Dan kan de woning aangepast 
worden zodat er langer zelfstandig gewoond kan 
blijven worden in vertrouwde omgeving en buurt. 
Ook aanpassingen om de woning duurzamer te ma-
ken, zorgen ervoor dat de woning meer toekomstbe-
stendig is. En dus prettig om in te blijven wonen.

Leefbaarheid
De leefbaarheid in de buurt wordt in De Wolden ge-
waardeerd met een 7,8. Dat is hoger dan regionaal 
en landelijk (beiden 7,5). Verder is opvallend dat 
25% van de inwoners overlast ervaart, tegen 30% in 
2013. Ook zijn Woldenaren minder vaak slachtoffer 
van een delict dan in de rest van het land. Inwoners 
zijn meer tevreden over de aanpak van de gemeen-
te en de dienstverlening van de politie dan elders.

Verbeterkansen
De burgemeester is blij met de positieve uitslag. 
Ook ziet hij dankzij het onderzoek verbeterkansen. 
“Er is één punt waarop we iets lager scoren dan lan-
delijk: inwoners van De Wolden nemen minder vaak 
zelf preventieve maatregelen, bijvoorbeeld tegen 
woninginbraak. Bovendien gaan we de aangiftebe-
reidheid verder stimuleren.”  De aangiftebereidheid 
komt niet zozeer als zorgpunt uit het onderzoek 
van het CBS. Maar De Groot wil ook aandacht voor 
onveiligheid die soms onzichtbaar is, zoals huiselijk 
geweld.  De uitkomsten van de monitor worden 
door de gemeente gebruikt bij het maken van een 
nieuw integraal veiligheidsplan 2020-2024.



Lang zult u wonen in De Wolden
Gemeente De Wolden doet mee aan de provinciale 
campagne Lang zult u wonen. Woningen worden 
als maar meer toekomstbestendig en inwoners 
worden geacht als maar meer zelfredzaam te zijn. 
Als gemeente willen we dit ondersteunen door niet 
alleen de juiste informatie te verstrekken naar onze 
inwoners, maar ook door inwoners te ondersteunen 
met financiële regelingen. Inwoners kunnen gebruik 
maken van verschillende leningen en subsidies om 
zo de woningen geschikt te maken om langer zelf-
standig en comfortabel te wonen.

Ouderendag ook winnaar Raspaard
De eerste editie van de Nationale Ouderendag was 
vorig jaar een groot succes. Meer dan 730 bezoekers 
kwamen die dag bij elkaar in de Molenhoeve in Ech-
ten. Dit jaar wordt er samen gewerkt met het Natio-
naal Ouderenfonds. 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in 
januari 2018 won de Stichting Ouderendag ook de 
prijs van het Raspaard, de prijs voor het beste maat-
schappelijke initiatief in De Wolden.

Extra service 14 0528 
Dagelijks bellen veel inwoners met de gemeente en 
soms met velen tegelijk.
De wachttijd kan hierdoor oplopen. Om dit te voorko-
men introduceert gemeente De Wolden vanaf maandag 
17 september een extra service. Dit is de callbackser-
vice: inwoners van De Wolden kunnen de gemeente 
laten terugbellen. 

Als het algemene nummer wordt gebeld, kan de beller 
na één minuut wachten de cijfers van zijn/haar telefoon-
nummer intoetsen. Zodra er geen wachtrij meer is, belt 
een medewerker van de gemeente terug. 

Deze medewerker maakt deel uit van het telefoonteam 
van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden en Hoo-
geveen. Dit team beantwoordt telefoontjes die via het 
algemeen nummer 14 0528 binnenkomen.

Eerste gemeenten in Drenthe
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen zijn de enige 
gemeenten in Drenthe die deze callbackservice aanbie-
den. 




