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Kopij inleveren voor vrijdag 3 juli 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Antiek- en curiosaveiling bij 
Museumboerderij De Karstenhoeve.
Zaterdag 11 juli 2020 is er een antiek- en curiosavei-
ling op het plein achter de museumboerderij. Uiter-
aard alles geheel volgens de richtlijnen van het RIVM. 
In verband hiermee zal de veiling buiten plaatsvin-
den.

Om 13.00 uur neemt de veilingmeester en zijn gezel-
schap plaats op de boerenwagen en kan het bieden 
beginnen. Tijdens de taxatiemiddag in maart zijn er 
tal van leuke, bijzondere voorwerpen ingebracht om 
te worden verkocht. Uw interieur verfraaien met een 
(antieke) eyecatcher? Dan is dit een mooie gelegen-
heid om iets op de kop te tikken. Serviezen, meubi-
lair, klokken, vazen, zilverwerk, Perzische tapijten en 
nog veel meer kunnen deze middag na één hamer-
slag van eigenaar wisselen.

De te veilen goederen kunnen van tevoren worden 
bezichtigd. Vrijdag 10 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur 
en zaterdag 11 juli van 10.00 uur tot 12.30 uur kan 
men een kijkje komen nemen in de schuur van de 
boerderij waar alle items staan uitgestald. De veiling 
begint om 13.00 uur.

Voor info : info@karstenhoeve.nl of telefonisch 0522 
481447.

Museumboerderij De Karstenhoeve, 
Dokter Larijweg 21, Ruinerwold.

Lieve mensen,
Bedankt voor alle mooie kaarten en lieve woorden 
die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden 
van Albert. Dit heeft ons enorm goed gedaan.

Hartelijke groet, 
Roelie, Klaas, Ingrid, Stas en Jade Luten

Dagelijkse nieuws
Dagelijks wordt het nieuws gebracht
dat van gisteren is nu alweer vergeten
actueel is wat morgen wordt verwacht

Dagelijks wordt het nieuws gebracht
vorige maand nog de Corona-nacht
ook die zwarte moord hebben we geweten

Dagelijks wordt het nieuws gebracht
respect en afstand wordt alweer vergeten

© Gerdina 
www.gerdina.nl



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 10 juli Bezichtiging goederen veiling,  
13.00 – 20.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 11 juli Bezichtiging goederen veiling,  
10.00 – 12.30 uur Karstenhoeve

 ➜ 11 juli Veiling antiek en curiosa, 13.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 24 juli Concours springen pony’s BB t/m 
ZZ, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 25 juli Concours springen paarden, BB t/m 
ZZ, 09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 26 juli Concours dressuur pony’s en 
paarden BB t/m ZZ, 09.00 uur 
Manege Ruinerwold

 ➜ 3-4-5 augustus Fiets3daagse Ruinerwold
 ➜ 21 augustus Dressuurwedstrijd paarden B 

t/m ZZ/licht, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold 

 ➜ 28 augustus  Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 26 september Dressuurwedstrijd pony’s B t/m Z2, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 27 september Dressuurwedstrijd paarden, B 
t/m ZZ/licht, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 ➜ 10 oktober Dressuurwedstrijd paarden,  
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 17 oktober Dressuurwedstrijd pony’s, 09.00 uur 
Manege Ruinerwold

 ➜ 7 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Nieuwjaarsvisite, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 25 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Jaarvergadering, 19.4t5 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

 ➜ 23 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Culturele Commissie, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum de Klok

De Toffe Peer
In 2006 hebben we de boerderij met toebehoren aan 
de dokter Larijweg 94 gekocht. “O, waar Arend Middel-
veldt en Anneke woonden”, hoorden we vaak.

En “camping De Toffe Peer”. Een leuke naam, die we 
gewoon gehouden hebben. Voor veel mensen is het 
nog steeds camping, maar wij hebben er Vakantiepark 
van gemaakt. Met een groepsaccommodatie voor 
25 personen en 5 vakantiewoningen dekt het woord 
camping niet meer de lading.

Vanaf 2006 hebben we opgeruimd, gebouwd, ver-
bouwd, opgeknapt, gerenoveerd, gekapt, gezaaid, 
weer opnieuw gezaaid, er een prachtig Drents erf van 
gemaakt, veel gasten ontvangen, veel gasten uitge-
zwaaid...

Tot op de dag van vandaag. En nu gaan we weg. Ze 
zeggen weleens dat je op het hoogtepunt moet stop-
pen. En dat doen we dan ook maar. Met een score van 
9.3 op Zoover en 9.6 op Booking.com hebben we toch 
wel iets goed gedaan.

We hebben met erg veel plezier gasten ontvangen, het 
ze naar de zin gemaakt en ze weer terug zien komen. 
Ze waren altijd erg te spreken over de vriendelijkheid 
van de mensen uit Ruinerwold. Het feit dat we elkaar 
groeten, heeft veel bewondering geoogst.

Ook wij hebben naar volle tevredenheid met de lokale 
ondernemers samen gewerkt en kijken terug op een 
waardevolle tijd.

Ruinerwold is een prettig dorp om in te wonen en te 
werken. We hebben hier een hele goede tijd gehad en 
veel leuke Ruinerwolders leren kennen.

Vanaf 3 augustus zullen Randy en Annet Kroek de nieu-
we eigenaren zijn. We wensen ze veel succes en plezier 
op de Toffe Peer.

Wij gaan eerst een paar maanden met de zeilboot er 
op uit, de winter over hebben we een vakantiewoning 
gehuurd en volgend jaar hopen we dat het nieuwe huis 
in de Berggierslanden in Meppel klaar is.

Het ga jullie goed, blijf gezond en wie weet tot ziens.

Bert en Tineke Bal
Bertentinekebal@gmail.com
06-47756048



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.

‘
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 28 juni 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P.K. Meijer, 15.30 uur ds. R. Meijer
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. C.F. Dees
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 5 juli 2020
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. , 15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur  Tetsje Zijlstra
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koe-
kange wordt op de komende zondagen de kerk-
dienst online uitgezonden. Vanaf 9.30 uur 
De kerkdiensten kunnen online worden beluis-
terd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken 
via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/
uuqvsev

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

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl



Wat doet je bedrijf precies?
We doen heel veel, dit maakt ons veelzijdig. We heb-
ben twee knijperauto’s, verhuren containerbakken, 
verwijderen eikenprocessierupsen, we halen tuinen 
leeg, we doen graafwerk met minikraan, zaagwerk 
met hoogwerker of met klimmer, sloopwerk, stob-
ben frezen, leveren van zand, grind en splitten los 
gestort of in bigbag etc. 

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Bijna 15 jaar.

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat 
is jouw functie? 
Er werken 3 mensen in het bedrijf en ik ben de eigenaar.

Vertel eens iets over jezelf. 
Voor sporten heb ik geen tijd. Mijn bedrijf is ook 
mijn hobby.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
De afwisseling.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Er komt soms wel veel op me af. Veel telefoon, met 
name als je gewoon aan het werk bent is dat soms 
lastig te combineren.

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 
Ik denk nou zo’n 1½ jaar. Ik ben lid geworden 
omdat ik het belangrijk vind dat de ondernemers 
elkaar versterken.

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onderneemt? 
De open houding naar nieuwkomers.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruiner-
wold Onderneemt?
Nee.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Er heerst een goede sfeer in het dorp. Zoals ik net al 
aangaf worden nieuwkomers warm verwelkomd en 
heb ik het idee dat we samen de kar trekken.

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Alex Verhuur en Dienstverlening
Naam: Alex Barbier

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
We zijn eraan toe om uit te breiden met het aantal 
medewerkers. Ik ben rustig aan het rondkijken naar 
mensen die binnen mijn bedrijf passen.

Heb je nog een leuke anekdote?
Nee niet dat ik zo weet.

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Vanmorgen was ik net iets voor de wekker wakker 
om kwart over 5. In alle vroegte rij ik vanuit Uffelte 
naar Ruinerwold. De eerste zonnestralen komen te-
voorschijn en de dauw trekt nog over de weilanden. 
Samen met mijn medewerkers drinken we bakje 
koffie en tegen half 7 zijn we er klaar voor de sleutels 
om te draaien van de vrachtwagens en aan de slag 
te gaan. Genietend van de ronkende motors vertrek-
ken we met goede zin ieder een andere kant op.
Op een rustige snelweg ben ik in gedachte bezig 
met het Coronavirus. Ik denk met name aan de on-
dernemers die ik persoonlijk ken en die knetterhard 
getroffen zijn door iets wat een paar maanden gele-
den nog een ver van ons bed show was, Hoe komen 
wij er met z’n allen bovenop? ‘Met z’n allen’ volgens 
mij. Ik verwacht dat de littekens en consequenties 
over enkele jaren nog zichtbaar zijn, voor iedereen! 
Zover is het nou nog niet.
In het begin van het jaar was het in mijn sector, de 
PFAS en het stikstofbeleid die voor grote onzeker-
heid zorgde. Gelukkig lijkt het coronavirus mijn 
bedrijf vooralsnog niet zo hard te treffen. Maar toch 
blijk je als ondernemer heel kwetsbaar te zijn.
Waarom ben ik dan toch in vredesnaam onderne-
mer? Het antwoord is niet zo moeilijk: Het onderne-
men geeft een bepaalde kick, als iets lukt, hoe het 
lukt, soms met bloed, zweet en tranen. En dan de 
voldoening, tevredenheid en de vrijheid, echt ik kan 
er een boek over schrijven van minimaal 300 blad-
zijde (in een heel klein letterformaat)
Tot slot: ik hoop van harte dat iedereen aan z’n 
plaatselijke ondernemer denkt bij een elke aanschaf 
die u doet het komende jaar en zelfs langer, zodat ze 
blijven bestaan! Als ze weg zijn gaat u ze echt missen.



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 

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

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

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 22 juni t/m 28 juni 2020. Week 26.

   Ola ijs   
2 dozen à 3-12 stuks 

 combineren mogelijk 

5.58
7.98 5.-
2 STUKS 

Bounty, Twix, Mars, Snickers 
of Milky Way mini’s

2 zakken à 403 gram , combineren mogelijk

5.905.-
2 STUKS 

 Coca-Cola, Fanta  
of Fuze Tea

fl es 1000 ml  of Fuze Tea 1250 ml

1.75
1.89 1.-

   Half om half gehakt
Verse worst fi jn of grof 

 2 pakken à circa 500 gram ,  combineren mogelijk 

5.98
6.74 5.-
2 STUKS 

Coop Ruinerwold Koetsier
Havelterweg 3



Het verlies

31-10-1953 30-04-2020+

Het bericht van het overlijden van Klaasje kwam wel heel 
onverwachts van het ziekenhuis via een mobieltje van 
haar dokter.
De grond zakte onder mijn voeten weg, geloof dat maar.
Klaasje en ik hebben het zwaar voor de kiezen gehad in al 
die jaren dat ze ziek was, en dat 44 jaar lang.
En dan valt ze weg en alleen. De stilte en leegte is alles wat 
er rest, en dan val je in een diep gat.
Waar we heel trots op kunnen zijn en nog steeds op zijn, 
onze kinderen die mij steunen in alles.
We hebben een gelukkig huwelijk gehad van bijna 46 jaar, 
en dat met een onvoorwaardelijke liefde en dat tot de 
laatste dag. We hadden het anders nooit vol gehouden. 
Doe dat maar eens na,
Wij hebben gevochten voor haar gezondheid en voor 
haar zorg en de instanties die het ons wel heel moeilijk 
gemaakt hebben. Dat is met een pen niet te beschrijven, 
en voor de hulpmiddelen om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven.

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

 WARME MAALTIJDEN  -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

Maar het leven gaat door, hoe moeilijk het ook is, en ieder-
een komt hiervoor te staan. Dus geniet nu het nog kan en 
doe dat nu en niet morgen, want bij God mensen wat zou 
ik graag willen wat hieronder staat:

Als ik kon toveren gaf ik jouw kracht,
en was jouw gezondheid het eerst waar ik aan dacht
Ik gaf jou een leven zonder pijn en verdriet
Maar…..helaas toveren kon ik niet.

Henk Coeling

RUINERWOLD
ZOEKT ZO SPOEDIG MOGELIJK 

EEN KRANTENBEZORGER

BEL: 020 5629222



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.




