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Oldtimerdag

Beste inwoners van Ruinerwold,
Wat is het weer fijn om een stukje te mogen en kunnen
schrijven voor de 28e editie van de Oldtimerdag Ruinerwold. “Mogen en kunnen”, dat hebben we de laatste
jaren eigenlijk niet veel beleefd door het welbekende
corona virus. Die periode stond vooral in het teken
van niet mogen maar het “moeten” van dingen die ons
vreemd waren. Het is te hopen dat we die periode achter
ons hebben gelaten al ben ik mij er zeker van bewust
dat er nog veel mensen zijn die nu ook nog dagelijks de
negatieve gevolgen van die periode met zich meedragen. Daarnaast hebben we tijdens het schrijven van dit
stuk nog steeds te maken met tal van andere zaken die
de boel behoorlijk ontwricht. We mogen hopen dat deze
snel ten einde komen.
Maar nu op naar een vrolijke noot. Wat is het toch fijn
om als vooruitzicht te hebben dat we weer zoveel mensen en liefhebbers van oldtimers mogen verwelkomen
in Ruinerwold op zaterdag 20 augustus. En dat alweer
voor de 28e keer. In 1993 begonnen met een stel oude
trekkers en motoren op het veldje bij de Kastelein en
door de jaren heen uitgegroeid tot een evenement van
formaat. Zo’n 1500 deelnemende voertuigen en 20.000
man publiek die op de 3e zaterdag in augustus afreizen
naar Ruinerwold. Uiteraard veel regionale belangstelling
maar ook mensen die ’s ochtends voordat ze in Ruinerwold zijn al 3 uur op de trekker of de brommer hebben
gezeten. Mooi toch dat we zoveel mensen in beweging
krijgen en wat het belangrijkste is: de mensen een
mooie dag bezorgen.
Bijzonder trots mogen we zijn op onze grote groep
enthousiaste vrijwilligers die ons helpen om deze dag
mogelijk te maken. Door de jaren heen hebben deze
mensen nog nooit verzaakt. Na 2 jaren van stilstand
hebben wij wel twijfels gehad of we alle vrijwilligers nog
in de “kruiwagen” hadden zitten of dat er veel zouden
afhaken. Op de vrijwilligersavond van 13 juli bleek dat
we nog steeds kunnen rekenen op veel van onze bekende vrijwilligers. Ze waren weer in grote aantallen
aanwezig in de Buddingehof. We mogen daarom trots

zijn dat ze er “gewoon” weer zijn. Daarnaast hebben
we dit jaar diverse jonge vrijwilligers mogen verwelkomen. Mooi dat ook de jeugd zich in wil zetten voor dit
mooie evenement. Uiteraard blijven we steeds op zoek
naar vrijwilligers. Wilt u zich aanmelden dan kunt u uw
gegevens invullen op de contactpagina van onze site:
oldtimerdagruinerwold.nl
Twijfels hadden we ook bij onze sponsoren die ons al
jaren een warm hart toedragen. Uiteraard hebben we
contact met hen proberen te houden, maar je bent
toch een paar jaar verder en past de sponsoring van de
Oldtimerdag nog wel bij de ondernemer in het plaatje.
Ook op onze sponsors kunnen we trots zijn. Weinig tot
geen afzeggingen maar zelfs een stel nieuwe sponsoren.
Zonder onze sponsoren wordt het organiseren van zo’n
evenement ondoenlijk. Bijzonder fijn is het dat we

zo’n evenement in Ruinerwold kunnen organiseren
en daar kunt u ook best trots op zijn. Jij, als inwoner
van Ruinerwold, draagt ook in meer of mindere
mate bij om dit evenement doorgang te kunnen
laten vinden. Als Oldtimerdag zijn wij de medewerking nodig van alle inwoners van Ruinerwold en
wij vinden het geweldig dat wij met en voor u zo’n
geweldig evenement kunnen organiseren. Dank
daarvoor.

In de volgende editie van op ’t Wold zullen we de wegafsluitingen bekend maken die tijdens de dag gelden.
Bij deze wil ik u, ook namens mijn collega bestuursleden
van Stichting Oldtimerdag Ruinerwold, een zeer mooie
dag toewensen en hoop dat u allen weer veel plezier
beleefd.
Edwin Weide
Voorzitter

Volgend nummer
verschijnt
10 augustus 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 5 augustus 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl of www.optwold.nl.
Alle berichten graag digitaal aanleveren.

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜30 juli

Inzameling oud ijzer,
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜30 juli
Open Boeren-Bedrijvendag,
10.00 – 16.00 uur
➜➜8-10 augustus
Fietsdriedaagse
➜➜20 augustus
Oldtimerdag, 08.00 – 16.00 uur
Centrum Ruinerwold
➜➜27 augustus
Dressuurwedstrijd paarden klassen
BB t/m M2
➜➜28 augustus
Dressuurwedstrijd
pony’s alle klassen en
paarden klassen Z1 t/m ZZ-licht
➜➜3 september
Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur
Karstenhoeve
➜➜7-11 september Zomerfeest Ruinerwold
➜➜17 september
Dressuurwedstrijd
pony’s alle klassen en
paarden klassen Z1 t/m ZZ-licht
➜➜18 september
Dressuurwedstrijd paarden klassen
BB t/m M2
➜➜19 september
Vrouwen van Nu Ruinerwold,
Marijke Ludwig, Vrouwenhartkwalen,
19.45 uur de Klok
➜➜24 september
Dressuurwedstrijd Finale
Dressuurcompetitie, Bixie dressuur +
springen
➜➜24 september
Inzameling oud ijzer
09.00 – 12.00 uur Wolddijk 31
➜➜1 oktober
Dressuurwedstrijd
pony’s BB t/m M2
➜➜16 oktober
Dressuurwedstrijd
paarden BB t/m M2
➜➜27oktober
Vrouwen van Nu Ruinerwold
eendagsbestuur, 19.45 uur
➜➜22november
Vrouwenvan Nu Ruinerwold op de
step naar Santiago de Compostella,
19.45 uur
➜➜15 december
Vrouwen van Nu Avond in kerstsfeer
verzorgd door bestuur, 19.45 uur

Planning
Vakantie plannen
al draait de wereld door
even niet zo rennen
Vakantie plannen
and’re mensen leren kennen
een Spanjaard of een Noor
Vakantie plannen
even niet naar het kantoor
© Gerdina, www.gerdina.nl

Waar je ook gaat
Er even tussenuit
geeft herinnering
en ontmoeting
De zon op je huid
geeft energie
en sympathie
Oost of west
waar je ook gaat
reisfanaat
Thuis is ‘t het best
waar je weer warmt
en omarmt

© Gerdina, www.gerdina.nl

Kerkdiensten
31 juli
11.00 uur
7 aug
11.00 uur
14 aug
11.00 uur
21 aug
11.00 uur
28 aug
11.00 uur
4 sept
11.00 uur
11 sept
11.00 uur
			

ds Smit Zuidwolde

ds A.P Feijen Heemse
ds Minnema Balkbrug
ds Minnema Balkbrug
ds K Tamminga Meppel
Heilig Avondmaal

BELANGRIJKE INFO
Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten:
0900-1120112

“ Dit is zeer
waardevolle
informatie ”

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

Kerkdiensten 31 juli 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur dhr L. Noordsij
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. J. Muis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten-Ruhrwiem

Kerkdiensten 7 augustus 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. van Lobenstein
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. F.A. Slothouber
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. Metselaar

De gehele tuinbemesting is er weer,
o.a. kalk, kunstmest, potgrond
het hele jaar door
Nieuw: Bloem- en tuinzaden
Vogelvoer - buitenvoedering
Compost - championnemest koemest - kippenmestkorrel

* Electra
* Gas
* Dak / Zink
* Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne-Energie * Nen 3140 Keuring
Tel: 06-13471784
Westerweiden 70
7961EA Ruinerwold

graszaad: doorzaai of vernieuwen
		Strooizout
		Diervoeders
		strooisel
		landbouwplastic
		Plosplanpalletkorrel
		
Carbid

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

KIOS en
schoonmaakbedrijf
Verschoma gaan
samenwerking aan
Met ingang van het nieuwe seizoen heeft KIOS er
een nieuwe vriend bij. Schoonmaakbedrijf Verschoma uit Hoogeveen gaat per 1 september het
grootonderhoud van de kantine en kleedkamers
verzorgen.
Al meer dan 43 jaar is schoonmaakbedrijf Verschoma een vertrouwd gezicht in de schoonmaakbranche. Zo kunt u particulier bij hen terecht voor
diverse schoonmaakklussen, maar ook voor het
vegen van uw schoorsteen. Daarnaast is Verschoma
ook gericht op het schoonmaken of onderhouden
van scholen, kantoren, instellingen of winkelcentra.
Schoonmaakbedrijf Verschoma is de specialist op
het gebied van schoonmaakwerk. Meer informatie
vindt u op: www.verschoma.nl
KIOS is verheugd met de samenwerking met Verschoma. Dat we van jong tot oud mogen genieten
van een schone kantine en kleedkamers

Foto: Marcel Nijmeijer, mede-eigenaar Verschoma
(links) met Luco Zantinge namens KIOS Ruinerwold

Vrijwilligerswerk bij de
Bibliotheek maakt je rijker
Draag jij de bibliotheek Ruinerwold een warm
hart toe en wil je graag je steentje bijdragen?
Voor Bibliotheek Ruinerwold zijn wij op zoek naar
gemotiveerde vrijwillige medewerkers voor de
dinsdag (middag en avond) en donderdagmiddag.
Als gastheer of –vrouw ontvang jij onze bezoekers
en maak je hen wegwijs in de Bibliotheek. Samen
met collega’s help jij mee om o.a. activiteiten te
organiseren, vragen te beantwoorden en de Bibliotheek aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Als
je van mensen houdt en het je leuk lijkt om je in te
zetten voor de Bibliotheek, kom dan ons team van
vrijwillige medewerkers versterken.
Enthousiast?
Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je
reactie naar Willeke Kalwij via info@bibliotheekruinerwold.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met je
opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook, Willeke is te
bereiken op dinsdag (14.00-20.00 uur) en donderdag (11.00-17.00 uur) op het nummer 088 012 8445.
De volledige vacaturetekst staat op www.bibliotheekruinerwold.nl.

Wilt u ook
Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Voor meer informatie over thuiszorg
van Noorderboog kijk op de website
of bel 0521 – 38 55 90.

Zorgen wij gewoon voor!

www.noorderboog.nl/thuiszorg

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

adverteren?
Kijk voor meer
informatie op
www.optwold.nl

06 125 666 69

Agrarische onderneming?
Kies voor uw agri-notaris!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch specialist

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

Wever& Co wonen STOPT
Leegverkoop van de winkel
Wij hebben het lastige besluit genomen om te
stoppen met onze winkel Wever& Co wonen. Het
gaat ons enorm aan het hart om deze stap te zetten
en vinden het ontzettend jammer. We lopen aan
tegen de combinatie van onze andere activiteit
Vakantieverblijf Silo161. Beide bedrijven hebben de
volle aandacht nodig en qua planning krijgen we
het niet meer rond waardoor we telkens een van
beide tekort doen.
Het gezamenlijke meubelavontuur van Alex en mij
begon in 2003 met de MeubelMarkt in Hattem.
Eerst alleen restpartijen en outlet en later steeds
meer gericht op het meekijken naar kleurgebruik
en de complete zit- en eethoek inrichten. De winkel
Wever& Co wonen in ons achterhuis hebben we
sinds 2014. Opgebouwd naast onze beide banen en
inmiddels een winkel waar al veel mensen de weg
naartoe hebben gevonden en waar we veel gezellige gesprekken hebben gevoerd en woonkamers
ingericht.

In 2018 is Alex begonnen aan het verbouwen van
de mestsilo achter ons huis tot 2 vakantieappartementen voor elk 2 personen. Dat is een erg leuke
unieke overnachtingsplek geworden waar je heerlijk over de weilanden kunt staren vanaf je privé
terras en tuin.
We hebben alles rondom Wever& Co wonen met
enorm veel plezier gedaan en het erg leuk gevonden om zoveel mensen in onze gezellige showroom
te ontvangen. Zoveel kopjes koffie geschonken en
zoveel gezellige gesprekken gehad. Dat gaan we
missen, dat weet ik zeker!
Natuurlijk gaan we de Wever& Co periode goed
afsluiten met een flinke opruiming van de hele
voorraad.
De hele winkelvoorraad gaat in de leegverkoop.
We starten hiermee op 12 augustus Tot die tijd zijn
we gesloten ivm de voorbereidingen.
We vinden het hartstikke fijn om jullie hier dan allemaal te zien. Natuurlijk voor de gezelligheid maar
ook om de leukste woonspulletjes te scoren voor
weinig. Alles moet weg! Zie ook onze advertentie

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

Meer informatie
www.lensenschilders.nl
tel: 0522-26 26 44
info@lensenschilders.nl

Uw partner voor:

Websites
Webshops
Online marketing
Domeinnamen
Webhosting
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp
Heeft u zorg of hulpverlening
nodig maar u weet niet goed
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen
van zorg? Cliëntondersteuners
weten welke zorg, hulp of
middelen er beschikbaar zijn
en hoe u die kunt aanvragen.
Ook bieden we een luisterend
oor. Deze ondersteuner kan
u op veel manieren helpen.
Er zijn geen kosten aan
verbonden.

Bel ons via
085 0013 157
E-mail ons via
info@stichtingoco.nl

Vul het
contactformulier in op
www.stichtingoco.nl

ACTIE

ACTIE

ACTIE
Honig kruidenmixen voor
soepen, sauzen
of maaltijden

Kersen of aardbeien
2 bakken à 400 gram
combineren mogelijk

2 pakjes à 35-150 gram
m.u.v. voordeelverpakkingen
combineren mogelijk

2 STUKS
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7.38
7.98

2.30

3.54

1. 1.77
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Alle Crystal Clear

Alle Robijn

2 stuks
combineren mogelijk

2 stuks
combineren mogelijk
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59

23.08
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Optimel
drinkyoghurt
2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine
kogelbiefstuk

2 STUKS

per 100 gram

3.

00

1.

99

3.30
3.46

2.

49

Vergeer kaas
jong, jong belegen, belegen of oud
2 stukken à 450-650 gram
combineren mogelijk

4 STUKS

2 STUKS
13.

62

6.

99

Coop gevulde croissants
combineren mogelijk

3.00
3.96

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 25 t/m zondag 31 juli 2022. Week 30. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3
0522-239111
Koetsier.ruinerwold@coop.nl

1.

99

