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Volgend nummer 
verschijnt 

22 september 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 17 september 12.00 uur

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

Boerendrokte25
s e p t e m b e r

Boerendrokte bij museumboerderij De Karstenhoe-
ve, 25 september van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Kom zaterdag 25 september naar museumboerderij 
De Karstenhoeve en stap 100 jaar terug in de tijd. 
In en rond de boerderij is weer van alles te bele-
ven. Vandaag komt de dorsmachine en moeten de 
knechten volop aan de bak. De meiden zijn druk 
met het inmaken en de was. Boer en vrouw Karsten 
ontvangen in de pronkkamer een journalist van de 
Möppeler kraante en verwachten daarna nog een 
of andere inspecteur, er zijn wat problemen met 
de boerschoele. De tbc-patiënt ontbreekt het aan 
niets en krijgt veel aanloop.  De hoofdknecht moet 
ondertussen rond met een taxateur voor de koet-
sen. En toevallig net op deze dag meent allerlei volk 
te moeten langskomen op de boerderij. De nego-
tieman, een kruidenvrouwtje, een pietereuliekeer’l, 
kortom te veel om op te noemen. En al dit “volk” 
kun je zomaar tegen het lijf lopen. Beleef het zelf en 
waan je in 1920.
Entree: Vanaf 12 jaar € 5,00. Kinderen 6-12 jaar € 
1,75. Tot 6 jaar gratis
Voor info: info@karstenhoeve.nl, telefoon 0522-
481447.
Wij volgen de voorschriften van het RIVM. Dat bete-
kent dat men alleen toegang heeft met een: geldige 
QR-code op de mobiel óf een papieren vaccina-
tiebewijs óf met een negatieve coronatest én een 
geldig legitimatiebewijs.

Klaverjassen bij Café 
de Kastelein
Vanaf dinsdag 2 november 2021 beginnen wij weer 
met het winter klaverjas seizoen. Wij doen er dit 
seizoen 12x klaverjassen, waarvan er 10 meetellen 
voor het winterseizoen. Alleen de eerste en de laat-
ste keer tellen niet mee voor het seizoen.
Aanvang is 20:00 en de inleg is €5,- inclusief kop kof-
fie bij binnenkomst.
Zie de agenda voor de volgende klaverjassen data.
Kom gezellig meedoen, tot dan!
Groeten van De Kastelein!

Zaterdagochtend = 
spelochtend bij KIOS
Korfbalvereniging KIOS uit Ruinerwold organiseert 
vanaf 11 september wederom elke zaterdagoch-
tend een spelochtend voor de jongste sporters uit 
Ruinerwold en omstreken. Tijdens deze ochtenden 
kunnen kinderen spelenderwijs kennis maken met 
korfbal en met elkaar. Aanmelden voor de speloch-
tend is niet nodig. Kom gewoon langs in je sportkle-
ding en doe gezellig mee. 
 
Wanneer: elke zaterdagochtend van 10.00-10.45 uur 
Waar: Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold (Dijkhuizen 68a)
Doelgroep: 3 tot 6 jaar
Meer info: www.kiosruinerwold.nl



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 7 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 11 september Taxatiemiddag van 13.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 11 september Open Monumentendag,  
11.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 21 september Vrouwen van Nu Ruinerwold,  
19.45 uur  avond door Bestuur, 
de Klok

 ➜ 25 september Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜ 25 september Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 28 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 9-10 oktober Kiekiesdagen St.Historie, 14.00 – 
17.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 16 oktober Antiek en Curiosa-veiling
 ➜ 19 oktober Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 25 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

19.45 uur, Eéndagsbestuur de Klok
 ➜ 2 november Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 9 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen

Vrouwen van Nu R’wold
Zoals het er nu naar uitziet en de omstandigheden 
zullen niet veranderen, houden wij na een lange tijd 
onze eerste bijeenkomst op dinsdag 21 september 
a.s. bij uitgaanscentrum De Klok aanvang 19.45uur. 
Wij zien ernaar uit.
Vrouwen van Nu is een actieve vereniging waar vrou-
wen elkaar kunnen ontmoeten tijdens de maande-
lijkse afdelingsavonden. Maar ook in de vele interes-
se-groepen die wij binnen onze vereniging kennen.
Zo wordt iedere maandagmiddag gezongen bij uit-
gaanscentrum De Klok. Eens in de veertien dagen is 
een groep dames creatief bezig met quilten.
Ook hebben wij een literatuurclub, een kaartclub en 
een culturele groep.
Sportief bezig zijn kan bij onze loopgroep en we-
relddansen. En voor de dames die van koken hou-
den, is er een kookclub.
Naast al deze sociale activiteiten houden wij ons ook 
maatschappelijk bezig door goede doelen te steunen.
Mooi te vermelden is dat onze vereniging volgend 
jaar 90 jaar bestaat.
Lijkt het je leuk om nader kennis te maken met ons 
dan ben je van harte welkom om een afdelingsbij-
eenkomst, geheel vrijblijvend, bij te wonen.
I.v.m. coronaregels wel even van tevoren aan ons 
doorgeven.
Als je nog nadere informatie wilt kun je contact 
opnemen met Alida Rooze   tel.nr.0640808797    of   
Willie Wiltinge  tel.nr. 0613301739

Voorlezen
Voorlezen voor dreumesen, peuters en 
kleuters in bibliotheek weer van start!
In september gaan de BoekStartuurtjes voor (groot)
ouder en dreumes en Voorlezen voor peuters en kleu-
ters in de bibliotheken in De Wolden weer van start.
Tijdens deze voorleesuurtjes staat het plezier in 
(voor)lezen voorop, want wat is er fijner dan luiste-
ren naar een gek, leuk, spannend of mooi verhaal? 
Verhalen ontwikkelen het taalgevoel van jonge kin-
deren, breiden hun woordenschat uit en verhoogt 
de concentratie, zaken waar een kind een leven lang 
plezier van heeft. Naast het voorlezen is er ruimte 
op te zingen, bewegen en knutselen.
Deelname aan de voorleesuurtjes is gratis.
Informatie over data en tijdstippen is te vinden op 
de websites van de bibliotheken De Wijk, Ruinen, 
Ruinerwold en Zuidwolde.  
Bijvoorbeeld: www.bibliotheekzuidwolde.nl/agenda

Wedstrijd
Leden van het KC team zijn op scholen geweest 
om frisbees uit te delen. Met de frisbee kunnen 
de kinderen meedoen aan een wedstrijd. Maak 
een filmpje met de meest creatieve manier om de 
frisbee te gebruiken. Het filmpje mag maximaal 
1 minuut duren en moet horizontaal gefilmd zijn. 
Zorg dat je deze voor 1 oktober via Whatsapp stuurt 
naar 06-11726883 of via WeTransfer naar info@
actiefnaschooltijd.nl. De winnaar ontvangt een 
leuke prijs voor de hele klas. Met het inzenden van 
het filmpje geef je toestemming dat deze gebruikt 
mag worden voor een compilatie en promotie van 
actiefnaschooltijd.
Als je geen onderwijs volgt op een basisschool in De 
Wolden en je wil wel een frisbee ontvangen en mis-
schien meedoen met de wedstrijd dan kun je een 
mail sturen naar info@actiefnaschooltijd.nl.

Leuke activiteiten
Wil je het filmpje zien of ben je op zoek naar leuke 
activiteiten kijk dan op www.actiefnaschooltijd.nl. 



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

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 12 september2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. Naomi van Lobenstein 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur proponent R. Achterhuis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. R. Meijer, dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 19 september 2021  
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
14.00 uur ds. D. de Jong dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra

Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via 
Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl 
kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.
protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://deka-
pelruinerwold.com/preken/

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door

Nieuw: Bloem- en tuinzaden

Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

  Diervoeders
  strooisel
  landbouwplastic
  Plosplanpalletkorrel
     



(H)erkenning
Het dorp, waarin hij woonde, was heel klein. Ieder-
een kende elkaar. Kwam men elkaar tegen dan was 
er een herkenning in de vorm van een knipoog, een 
handgebaar, maar meestal een vriendelijke groet. 
Zelfs kinderen op straat hadden zich aangeleerd 
een voorbijganger joviaal te passeren. Hij had zich 
in zijn dorp thuis gevoeld. Hij sprak met de buurman 
over actuele zaken. Alles kwam voorbij. Het weer, de 
vreugde of het verdriet in iemands leven, de werk-
omstandigheden, maar bovenal de mogelijkheden 
om vooruit te komen. En dat was hem uitermate ge-
lukt. Door te letten op wat om hem heen gebeurde, 
door te lezen wat de achtergronden van ontwikkelin-
gen zijn, kortom door hard te werken en te studeren 
was hij tot het inzicht gekomen, dat in de wereld 
toch ergens een plekje zou moeten zijn, waar zijn 
talenten tot hun recht zouden komen. En zo kwam 
het, dat hij van een klein plaatsje met weinig mensen 
verhuisde naar een veel grotere plek met heel veel 
mensen. Ook daar groeide ‘een kleine dorpsgemeen-
schap’ om hem heen door zijn vriendelijkheid en 
doortastendheid. Het leven had hem geen windei-
eren gebracht maar juist veel waardering. Iedereen 
gunde hem zijn riante woning en prees zijn aimabele 
omgang met de medemens. In alle opzichten was hij 
een gefortuneerd mens. Maar wie was hij nu zelf?
Over deze vraag denkt hij na op een zomerse avond 
in het jaar 2021. Hij zit in zijn tuin, een merel fluit 
zijn laatste avondzang, hij heeft een bierglas in zijn 
hand en ineens valt zomaar-zonder aanleiding- de 
vraag bij hem binnen: wie ben ik nu zelf. Altijd bezig, 
maar nooit tijd gehad om zichzelf te begrijpen. Bij 
al zijn pracht en praal, dat hij geworden is wie hij is, 
ervaart hij, dat het heel belangrijk kan zijn ook de 
ander te zien in het streven te kunnen zijn wie hij is. 
Hem is veel herkenning gegeven, gezien alle reac-
ties maar naar zichzelf toe moet hij erkennen, dat 
hij niet altijd de anderen herkend heeft in hun stre-
ven naar wie zij zijn. Ondanks alle schoonheid, die 
een zomerse avond kan geven, valt   een donkere 
sluier van onrust over hem heen. Wie ben ik. Het is 
die vraag, die opkomt, nu hij denkt aan de ander. Er 
zijn ten koste van die ander of er zijn voor die ander, 
dat is een hemelsbreed verschil. De man zucht en 
peinst: Erkenning gaat vooraf aan herkenning. Een 
mens werkt en laat zien wie hij is. Een mens erkent 
zichzelf in zijn levenswerk. Dat vraagt erkenning, 
niet enkel herkenning. Het leven vraagt naast ken-
nis, veel zelfkennis.   
Sipke

Open monumentendag  
kerk Blijdenstein
Zaterdag 11 september vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het thema van dit jaar is “Mijn monument is ook 
jouw monument”. 
Tevens is er een kleine expositie van Poëziealbums 
en Doopboeken en natuurlijk bezichtiging van de 
kerk, luisteren naar orgelmuziek en een Powerpoint 
presentatie van Tetsje.
Een poëziealbum uit de jaren eind 19de eeuw. Deze 
werd in voorjaar 2021 gevonden bij een zolderop-
ruiming in Limburg en de eigenaresse schreef in 
haar voorwoord Blijdenstein 1896. Verschillende 
personen uit deze omgeving hebben in die jaren 
een gedichtje in haar Poëziealbum geschreven.
U bent van harte Welkom en de toegang is gratis.
Voor info:  koster mevr. Tetsje  Zijlstra tel. 0522-
461616 / mail: tetsje@hetnet.nl

Zendemaaien
Zaterdag 28 augustus deden twee teams van de Zen-
demaaiers Drenthe mee aan de Nederlandse kam-
pioenschappen Zeismaaien in Buitenpost. Een team 
bestaat uit drie maaiers. De jury let o.a. op netheid 
van het maaien, of het gras in een rechte lijn komt 
te liggen in een gie of swab, houding en synchroon 
maaien. We deden voor de tweede keer mee en we 
waren erg succesvol, een vierde en tweede plaats.
Zeismaaien of zendemaaien is een oud ambacht 
en wij proberen dit in ere te houden.  Maaien is te 
leren, maar oude zeisen zijn niet meer te krijgen. 
Heeft u nog een oude zeis in de schuur liggen en hij 
doet geen dienst meer, dan wil ik deze graag van u 
overnemen. Mijn voorkeur gaat uit naar de merken:  
Tepe en Gebr. Schulte. 
Koekange, Freek Heuvelman, 06-2924 0658



Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl



Risico’s
De engste monsters
liggen onder het bed,
verstoren mijn dromen.

De diepste zeeën
lijken onoverbrugbaar,
verdrinken mijn verlangen.

De hoogste bergen
staan voor de toekomst,
belemmeren mijn uitzicht.

Het grootste gevaar
in dit aardse bestaan:
zonder liefde leven.

© Gerdina, www.gerdina.nl

Ontdek de wereld van 
digitale en technische 
vaardigheden
BiebFabriek weer van start in 
Bibliotheek Ruinerwold
De BiebFabriek gaat weer van start in bibliotheek. 
Tijdens de lockdown hebben kinderen die geïnteres-
seerd zijn in digitale en technische vaardigheden 
gebruik kunnen maken van het online aanbod van 
de BiebFabriek. Nu er in de samenleving meer ruimte 
ontstaat, kunnen kinderen weer samen aan de slag. 
Vanaf donderdag 16 september in Ruinerwold kunnen 
kinderen weer in de bibliotheek terecht om zich ver-
der te verdiepen in de digitale en technische wereld.

Stop-motion klei-animatie maken en 
Knikkerbaan Challenge
De BiebFabriek start dit seizoen met stop-motion 
klei-animatie maken en Knikkerbaan Challenge.
De activiteiten vinden plaats van 14:30 tot 15:30 
uur. Kinderen moeten zich van tevoren aanmelden 
voor deze activiteiten. Dit kan via www.biebfabriek.
nl/agenda

BiebFabriek
De BiebFabriek is dé plek waar kinderen aan de slag 
kunnen met technische en digitale vaardigheden. 
Hier leren zij in verschillende activiteiten onder 
andere over programmeren, hoe je een zaklamp 
maakt en hoe jouw eigen kunstrobot een echte 
Picasso kan maken.

Digitale en technische vaardigheden
Digitale en technische vaardigheden zijn in de 21ste 
eeuw belangrijker dan ooit tevoren. Toch zijn de 
kennis en ontwikkeling van deze vaardigheden bij 
iedereen nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Met 
de BiebFabriek wil de bibliotheek de wereld van de 
techniek en computers op een toegankelijke manier 
beschikbaar te stellen voor het publiek.
Meer weten over de BiebFabriek? Neem een kijkje 
op www.biebfabriek.nl.

Ruinerwold verliest in 
nuttige oefenwedstrijd
Na twee goede trainingen en een geweldige seizoens-
opening met de hele club op de zaterdag, stond zon-
dag de eerste echte krachtmeting op het programma. 
Derdeklasser Olyphia uit Noordwolde is een oude 
bekende waar vooral in de tweede klasse regelmatig 
tegen werd gespeeld. Beide teams hebben in de afge-
lopen jaren aardig wat personele wijzigingen gehad, 
dus het werd hoog tijd voor een sportief weerzien. 
In de openingsfase ontliepen beide ploegen elkaar 
weinig. Olyphia kreeg de grootste kansen, maar er 
was een penalty voor nodig om de score te openen. 
Frank Jansen gleed namens Ruinerwold wat onge-
lukkig in waarna de bal op de stip ging. Twan Wieg-
man schoof de bal beheerst langs Fijnheer, waardoor 
Olyphia de leiding nam: 0-1. Ruinerwold kreeg in de 
eerste helft vooral in de persoon van Jacco Huisman 
een paar aardige mogelijkheden, maar deze werden 
niet verzilverd. Olyphia maakte vlak voor rust ook 
nog 0-2 en kon het meest tevreden aan de thee.
De brede selectie van Ruinerwold dwong trainer 
Wassenaar tot de nodige wissels in de tweede helft, 
wat een goed teken is. Dat Olyphia al bijna twee 
maanden in voorbereiding is en Ruinerwold één 
week, was over de gehele wedstrijd te zien, maar de 
tweede helft kende van beide teams goede momen-
ten. Olyphia toonde zich uiteindelijk het effectiefst, 
via een drietal snelle aanvallers. Het prikte nog drie 
keer raak, waar Ruinerwold vooral tot kleinere mo-
gelijkheden kwam. 

Na 90 minuten en een 0-5 uitslag mocht Olyphia de 
vriendschappelijke punten mee naar Noordwolde ne-
men. En zoals het Olyphia van oudsher siert, bleef het 
nog een tijd hangen in de kantine van Ruinerwold.  
Ruinerwold speelt komende vrijdag mogelijk een 
oefenwedstrijd. 
We houden je op de hoogte!
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Annemieke Wever 
0623888589 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

Scholendag 
Groep 1 t/m 4 van 09.30 – 11.00 uur 
Groep 5 t/m 8 van 12.30 – 14.00 uur 
Het programma is een verrassing, maar gaaf wordt het zeker! 
 
Avondprogramma 
Tussen 18.00 – 20.00 uur “komt het bestuur naar je toe dit 
zomerfeest” met een heus feest-starters-pakket voor de eerste 70 
aangemelde locaties!  
Deze avond kunnen jullie je feestlocatie helemaal feest-klaar maken.  
Leg dit vooral vast voor jullie compilatie! Rond 20.00 uur ontvang je 
alle doe- en maak-opdrachten. Met voor iedere leeftijd wat wils! Geef 
je feestlocatie zsm op via zomerfeestruinerwold@gmail.com 
 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 
Kringloopje 
Wie maakt me los? Spullen verkoop vanaf je eigen stoep! 
Verkoop je spullen vanaf je feestlocatie of gewoon vanuit je tuin of  
vanaf je oprit! Opgeven kan voor donderdag 9 september via  
ruinerwoldskringloopje@gmail.com    Aanvang: 10.00 – 14.00 uur 
 
Doe-dag  
Deze hele dag hebben jullie de tijd om de doe- en maak-opdrachten  
die jullie op de vrijdagavond hebben ontvangen uit te voeren.  

 
De Zaterdagavond 
Deze avond staat in het teken van jullie eigen feest. Partytime!  
Om 20:00uur wederom de laatste (te) gekke opdrachten 
NIET VERGETEN: leg alles vast door foto’s en/of filmpjes te maken! 
 
   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG 12 SEPTEMBER 

Kerkdienst 
Via ons SZR YouTube kanaal kunnen jullie de kerkdienst volgen.  
Met als thema: FEEST! Hoe kan het ook anders. Super leuk dit! 
Met diverse gast-muzikanten!                       Aanvang: 10.00 uur 

 
 
Compilatie 
Vergeet niet vóór 10.00 uur zondagochtend je feestcompilatie naar 
ons te mailen! Maximaal 1 minuut!!  
zomerfeestruinerwold@gmail.com 
 
Spekbraanders BBQ 
Het BBQ Gilde Ruinerwold – Spekbraander Elite heeft een 
geweldige box samengesteld met héérlijke gerechten! De online 
workshop is te volgen via ons SZR YouTube kanaal. We verwachten 
veel interactie met jullie Spekbraanders! EN tussendoor komen al 
jullie feestcompilaties voorbij. De BBQ boxen bestel je vóór 
dinsdagavond via zomerfeestruinerwold@gmail.com per 2 
personen.  
Prijs per persoon €17,50. Ophalen BBQ box: 13.00 – 15.00 uur   
Locatie: Dorpshuis Buddingehof    Aanvang livestream BBQ: 16.00 
uur 
 
We hopen jullie allemaal te zien op dit bijzondere zomerfeest:  
    “Corona-editie 2021”. 
 
Blijf gezond en houd aub bij al jullie voorbereidingen en 
activiteiten de dan geldende RIVM-regels in acht!  



 
Heb jij de zolder vol staan met spullen?
Maak je leuke armbandjes?
Puilt je kledingkast uit?

Dan is dit het moment om daar wat mee te doen!
•	 Wat?
  Een kleedje/tafel/kraampje in je tuin, spulletjes 

erop…. en verkopen maar aan alle mensen die 
langs struinen.

•	 Wanneer?
  Zaterdag 11 september 2021 van 10.00-14.00 uur
•	 Waar?
 In alle (voor)tuinen in Ruinerwold!!!
•	 Opgeven?
  Voor donderdag 9 september 12.00 uur via  

ruinerwoldskringloopje@gmail.com 
•	 Coronaproof?
 Uiteraard! 

Dat doen we met z/n allen door ons te houden aan 
de geldende corona-regels. Dus, houd 1,5 meter 
afstand en was je handen. Maar wees ook lief naar 
elkaar en doe veilig in het verkeer.

Reuring in’t dorphuus! 
Zo fijn om al die vele lachende gezichten weer te 
zien! Hadden we je al eerder verteld dat we afge-
lopen maanden vele vaste en nieuwe gebruikers 
hebben gesproken. Hoe het ging, gaat en zou kun-
nen gaan.. Nu eindelijk met al die ambities aan de 
slag. Omzetten naar activiteiten voor jong en oud. 
Zo leuk om te zien dat allerlei mensen de handen 
inslaan om nog meer gebruik te maken van elkaars 
kennis en kunde.
Neem het Ruinerwoldse kringloopje. Een mooie 
nieuwe samenwerking tussen twee groepen die 
het zelfde wilden gaan doen. Tweedehands spul-
len aanbieden vanaf je eigen adres. Na een goed 
overleg ziet de organisatie de aanmeldingen binnen 
komen. Kringloopje int dorp: Zaterdag 11 Septem-
ber 10:00-14:00 uur
Ook weer volop vergaderingen, workshops met de 
daarbij horende lunches en buffetten.

Al meer bedrijven die ons weten te vinden om gebruik 
te maken van alle faciliteiten die we kunnen bieden.

Ook super om de binnensporters weer volop te 
zien trainen en voor- en natijd even komen buurten 
aan de bar. Wat waren we daar weer aan toe zeg! 
Even een vers bakkie koffie vooraf, lekker sporten 
en daarna onder het genot van een drankje de boel 
evalueren. Let op! 20 September starten we met het 
Ruinerwoldse Sportakkoord. De sportieve ambi-
ties zijn afgelopen maanden opgehaald vanuit alle 
sportverenigingen. Nu is het tijd voor de volgende 
stap, hoe gaan we dit concreet vormgeven. Iets om 
in de gaten te houden! 

En nog even wat: Wist U datjes: 
-  De Bridgers, de Spotlights, volksdansers, kant-

klossers en de Buurtkamer weer staan te trappe-
len om te beginnen.. Keertje meedoen? Informeer 
aan de bar voor “wie wat waar en wanneer?” 

-  De biljartdames ook weer zijn begonnen.. Op de 
donderdagavond vanaf 20:00uur. Gezellig mee-
praten en meedoen? Loop eens binnen! Ze kun-
nen wel wat nieuwe aanwas gebruiken, ervaren 
hoef je niet te zijn! 

-  Het dorpshuis nu de locatie is waar de duofiets 
van/voor Ruinerwold staat? Informatie? www.
duofietsendewolden.nl  De duofiets is zowel 
voor de inwoners van Ruinerwold als ook voor 
de toeristen beschikbaar die trapondersteuning 
kunnen gebruiken.

-  Jeugdsoos de Miete op vrijdag 17 September 
weer open gaat! Van 19:00-21:30uur KinderBin-
go! €1,00 

-  Het Huus van de Taol cursussen Dreents geeft 
vanuit het dorpshuis! Daor bint wij wies mit…

-  Ouderendag de Wolden op Zaterdag 2 Oktober 
vanuit het dorpshuis een mooi programma zal 
aanbieden

-  De Provinciale BOKD dorpendag ism Gemeente/
Welzijn de Wolden op 30 Oktober ook bij ons zal zijn.

-  UDI bij ons komt repeteren voor hun nieuwe 
voorstelling. Dat wordt gezellig! 

-  Vogelweelde Meppel e.o. in November hun mooie 
vogeltentoonstelling hier weer komt houden

-  Half December de DOGDANCE club weer komt, 
zo bijzonder om te zien.

-  Tomasvear en Pieternel weer drok ant schrieven 
bint, dat in Januari hier op de plaanken zult ver-
tolken.

-  Er nog vele diverse super leuke activiteiten aan 
gaan komen! Voor jong en oud.. #Peregoed!

Kortom weer volop vertier in en om het dorpshuis. 
Volg ons op Facebook en/of Instagram om niks te 
missen. Voor alle informatie zijn we doorgaans 
aanwezig tijdens onze openingstijden: Ma t/mVr 



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
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Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

Nieuwe standplaats 
duofiets Ruinerwold
De Duofiets van Ruinerwold heeft een nieuwe 
standplaats, namelijk in Dorpshuis de Buddingehof.
 
Ronald Buld, beheerder van de Buddingehof, vindt 
het vanzelfsprekend dat het dorpshuis hiervoor be-
schikbaar is. We zijn een multifunctioneel centrum 
voor het hele dorp en daar past een duofiets prima 
bij.

De voorzitter van de Stichting Duofietsen De Wol-
den, Arjen Pauwels, is blij met de nieuwe stand-
plaats. De fiets stond eerder bij het Thomashuis in 
Ruinerwold. Hier werd de fiets voornamelijk ge-

10:00-12:00 / 13:00-17:00 /19:00-0:00 of mail/bel ons 
even mfc.buddingehof@gmail.com 0522-481340 / 
06-23244866

Blijf gezond en heel graag tot kiekus!
Medewerkers en bestuur Dorpshuis de Buddingehof

bruikt door de eigen bewoners. De fiets is nu zowel 
voor de inwoners van Ruinerwold als ook voor de 
toeristen beschikbaar die trapondersteuning kun-
nen gebruiken. 

De stichting is nog op zoek naar een plaatselijke co-
ordinator van de duofiets in Ruinerwold. Meer infor-
matie over deze vacature van vindt u op de website 
https://www.duofietsendewolden.nl/vacature-rui-
nerwold/. U kunt ook bellen met het secretariaat op 
0522-451933 of mailen via soverkaik@planet.nl.

De Stichting Duofietsen De Wolden beheert 5 
duofietsen met ondersteuning in de dorpen Rui-
nen, Ruinerwold, Koekange, Zuidwolde en de Wijk. 
Mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen 
kunnen gebruik maken van deze duofietsen. Er kan 
met een eigen begeleider worden gefietst of met 
een plaatselijke vrijwilliger van de stichting. 




