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verschijnt 

2 september 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 28 augustus 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Optreden van Harm en Roelof “oet 
Slien” bij De Karstenhoeve
Op zondagmiddag 23 augustus a.s. treden Harm en 
Roelof op bij Museumboerderij De Karstenhoeve. 
In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende pro-
beren Harm en Roelof één en ander te relativeren, 
op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en 
ontroerend. De bekende spiegel wordt u voorge-
houden, maar op een Drentse manier: geraffineerd, 
en niet platvloers maar vol verbazing over van alles 
en nogwat.  Een voorstelling van Harm en Roelof is 
altijd een heerlijk feestje van herkenning.

Bij mooi weer vindt het optreden plaats in de baan-
derhoek achter het museum, dus buiten, om 14.30 
uur. Mocht het weer niet meewerken dan wordt er 
opgetreden voor 2 kleine groepen op de deel, om 
14.30 uur en om 16.30 uur.
Wij houden ons aan de RIVM voorgestelde adviezen 
en nemen alle mogelijke maatregelen om dit optre-
den zo goed mogelijk te laten verlopen.

De entreeprijs bedraagt € 13,50 per persoon (al-
leen via pin). Reserveren en/of info kan telefonisch: 
0522-481447 of digitaal: info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

De Toffe peer in de top 10
Ruinerwoldse camping “de toffe Peer” 
van de fam.Kroek in de top 10 van 
beste vakantieparken 2020
Dit zijn de beste vakantieparken van 2020
1. Hof van Salland in Hellendoorn met 9,80
2. Villapark Eureka in Deurningen met 9,79
3. Vakantiehoeve Bellet in Vijlen met 9,78
4. De Wilde Roos in Ommen met 9,60
5. Qurios ECO Grevelingenstrand in Ouddorp met 9,56
6. Qurios Ameland in Ameland met 9,45
7. Landal Amerongse Berg in Overberg met 9,45
8. Landal de Waufsberg in Noorbeek met 9,42
9. Qurios Zandvoort in Zandvoort met 9,35
10. De Toffe Peer in Ruinerwold met 9,29

De top tien is gebaseerd op ruim 6.000 reviews die 
van augustus 2019 tot en met juli 2020 op zoover.nl 
zijn geplaatst. Hierbij is gekeken naar het gemiddel-
de waarderingscijfer. Alleen vakantieparken die de 
afgelopen twaalf maanden minimaal twintig reviews 
hebben gekregen zijn meegenomen in de analyse.

Gezocht 
iemand voor tuinonderhoud tegen redelijke vergoe-
ding., Bellen na 18.00 uur.  
Tel.06-23215015



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 21 augustus Dressuurwedstrijd paarden B t/m ZZ/licht, 
09.00 uur Manege Ruinerwold

 ➜ 23 augustus Harm en Roelof, aanv.buiten 14.30 uur, bij 
slecht weer binnen om 14.30 en om 16.30 
uur Karstenhoeve 

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

 ➜ 1 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 5 september Taxatiemiddag van Antiek en Curiosa van 
13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

Vrouwen van Nu in de 
Karstenhoeve
Maandag 3 augustus
Op 2 achtereenvolgende maandagmiddagen zijn we in de 
Karstenhoeve geweest met een aantal leden van de Vrouwen 
van Nu. Alida Rooze bedankte Petra voor het op korte termijn 
openstellen van de Karstenhoeve voor ons. Een hartelijk 
welkom voor de aanwezige leden op de unieke locatie met een 
plekje voor ons op 1,5 m. Onder het genot van een lekker kopje 
koffie of citroen melange thee met natuurlijk een plakje pe-
rencake erbij heeft Petra Hessels (beheerster) ons verteld over 
de lappenmand expositie op de deel van de Karstenhoeve. De 
citroenmelange is met andere kruiden geplant in de tuin door 
het Blauwe Huis en de Karstenhoeve mag ze gebruiken.  
Aan de hand van foto’s waarop herkenbare en minder duide-
lijk herkenbare onderdelen waren te zien in Ruinerwold speel-
den we een kwisje. Geesje Prins en Willie Wiltinge hadden 
21 van 26 foto’s herkend en kregen een tasje hand geplukte 
handperen uit de tuin van de Karstenhoeve. 

Maandag 10 augustus
Het belooft een hete dag te worden, 33 graden. Heerlijk koel is 
het op de deel van de Karstenhoeve.
Willie Wiltinge heet de dames welkom en bedankt Andrea 
Slomp voor de ontvangst. Onder het genot van een kopje 
muntthee of citroenmelisse thee of koffie en een plakje heer-
lijke perencake wordt er gezellig gebabbeld. Nu volgt er een 
kwisje. Een andere dan vorige week, nu meer vragen met 
algemene kennis en spreekwoorden en gezegdes. De dames 
worden in groepjes van 2 verdeeld en kunnen 30 punten halen. 
Marie Versteeg en Willie Wiltinge halen 21 punten krijgen een 
tasje met hand geplukte handperen. 
Willie Wiltinge bedankt Andrea voor de gastvrijheid en de le-
den voor de komst en wenst ons allen een mooie en gezonde 
zomer toe.

Eindelijk mogen we 
weer badmintonnen
We hadden het niet zien aankomen maar plots stond de maat-
schappij op z’n kop.
We mochten van het ene op het andere moment niet meer in de 
sporthal. En dan denk je eerst dat het wel mee zal vallen maar 
het duurde ons toch wel lang. Maar net zo onverwacht dat het 
stopte kwam het bericht dat we weer mogen badmintonnen 
in de Buddingehof. Een klein sprongetje van geluk. We moeten 
ons natuurlijk wel aan de Coronaregels houden dus desinfectie 

Sport- en cultuurkamp 
weer een succes
Dit jaar is het Sport- en Cultuurkamp door de coronasituatie 
omgezet in Sport- en Cultuurdagen zonder overnachtingen, 
maar niet minder succesvol. Zo’n 50 kinderen in de basis-
schoolleeftijd uit De Wolden en Hoogeveen deden op 4, 5 en 
6 augustus op sportpark Activium in Hoogeveen mee aan 
allerlei sportieve en culturele activiteiten.
De jaarlijkse activiteit wordt georganiseerd door de sportfunc-
tionarissen van gemeente De Wolden en Hoogeveen en de 
jongerenwerkers van Welzijn de Wolden. Het is bedoeld voor 
kinderen die niet op vakantie kunnen gaan, bijvoorbeeld door 
de financiële situatie of gezondheidsproblemen in het gezin. 
Dit jaar konden de deelnemers meedoen aan onder andere 
een speurtocht, bingo, bootcamp, atletiek, skeeleren, maar 
ook zang, dans, drama, graffiti en een bellenblaasworkshop. 
Ook een bezoek aan het zwembad ontbrak niet.
‘’Het is een hele organisatie met een gestructureerd en strak 
gepland programma, maar voor de kinderen zo waardevol’’, 
zo vertelt sportfunctionaris Nienke IJmker. ‘’Ze vinden het 
vaak best spannend, maar na de eerste activiteiten willen ze 
niet meer naar huis. Het is prachtig om ze nieuwe ervaringen 
mee te geven, waar ze nog lang plezier van hebben.’’ De sport-
functionarissen werken tijdens de dagen samen met zo’n 10 
vrijwilligers. Billy Joe is een van hen en zorgt dat hij er elk jaar 
vrij voor krijgt: ‘’Voor mij gaat het boven alles. Het is zo mooi 
om te zien wat zo’n vakantieweek met de kinderen doet. Even 
geen zorgen, onvergetelijke ervaringen, nieuwe vriendschap-
pen. Ook als begeleiders bouwen we een band op. Het is een 
supergezellige week waar ik elk jaar weer naar uitkijk.’’ Letterzetter

Hij gaat met naalden aan de haal
verspreidt zich frank en fier
die kevers vreten bomen kaal

Ik ga met dromen aan de haal
langzaam spint zich een verhaal
en zet wat letters op papier

De moraal van dit verhaal
verspreidt zich frank en fier

© Gerdina, www.gerdina.nl

van de handen en dat soort dingen maar we zijn al lang blij.  
Wie nu ook te lang stil gezeten heeft of gewoon zin heeft om 
met ons mee te spelen die is van harte welkom op Woensdag 
19 Augustus in de Sporthal. Er is een leenracket aanwezig en de 
eerste drie keer mag je gratis uitproberen. We zien je graag.   

Bc Ruinerwold   



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 23 augustus 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. M.P.C. Lourens
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 30 augustus 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur Dienst zonder drempel
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 ds. A. Metselaar
 
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

Testament ouder
dan 5 jaar?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator



Het plasje van mevrouw.
Samen op de fiets en rustig peddelend door bos en hei 
van het Dwingelderveld. Wat een prachtig gebied.! Niet 
in de buurt van Exloo en Grolloo, maar een beetje dichter 
bij huis. Niet in een stacaravan, maar in een hotelletje. 
En dat helemaal vanuit het Westen des lands. Eens niet 
met het vliegtuig, maar met de auto. Wat is Nederland 
toch mooi zonder die strepen in de lucht. Goed voor het 
milieu! Meneer en mevrouw genieten van Drenthe. Ze 
worden een dagje ouder, daar niet van, maar ze kunnen 
zich in deze corona tijd heel goed aanpassen. Fietsen is 
hun lust en hun leven. Meneer heeft zijn centjes verdient 
bij Rijkwaterstaat en weet daardoor heel veel van grond 
en waterstand. Bezorgd had hij al voor zichzelf gecon-
stateerd, dat in deze tijd van het jaar de waterstand in 
Drenthe zeer zorgelijk is. Dat kan ook niet anders, had 
hij al gedacht. In alle dorpjes van Drenthe worden de 
tuintjes rijkelijk bewaterd. In het Westen heeft men wel 
een andere aanpak. Gelukkig komen de wijzen nog 
steeds uit het Westen. En terwijl meneer en mevrouw zo 
rustig mogelijk het Drentse landschap aan het verkennen 
zijn-overal opletten-, ontstaat er bij mevrouw een lichte 
aandrang om te stoppen. Meneer merkt het meteen op. 
Is het weer zover, denkt hij bij zichzelf. Alle oude vrouwen 
hebben er last van. Meneer weet er ook alles van. Als me-
neer en mevrouw in de buurt komen van de beroemde 
schaapskooi van Lhee - ’achter het zand’ in de volksmond 
geheten-, vindt het onherroepelijke plaats. Ze stoppen, 
want hoe meneer ook voor zijn vrouw had uitgekeken, er 
was geen enkel plekje in het struikgewas gezien om het 
overtollige water de vrije loop te geven.  Misschien bij de 
schaapskooi? Maar de WC is op slot! De ’hoge heren’ van 
natuurmonumenten in ’s-Gravenland hadden kordaat in 
verband met corona alles op slot gedaan. Voor mens en 
dier! Wat nu? Onthutst loopt mevrouw rond de kooi op 
zoek naar hulp. Meneer houdt zijn hart vast. Als dit maar 
goed komt, denkt hij.
En warempel het komt goed. Mevrouw ziet een me-
dewerker, kijkt hem hulpeloos aan en deze zegt: “wij 
hebben een sleutel, er komt iemand u helpen, maakt 
u zich niet ongerust”. Plots duikt een jonge man op uit 
het niets. Mevrouw kan de jongen wel omhelzen van 
blijdschap. Meneer blijft de rust zelve en zegt tegen de 
jongen: ”Ja jonge, dat hebben de vrouwen nu altijd als 
ze onderweg zijn, maar wat is Drenthe mooi en wat is de 
waterstand hier laag’. Geduldig staat de knaap het aan 
te horen en als even later mevrouw terugkomt uit de 

Taxatiemiddag bij  
De Karstenhoeve
Op zaterdag 5 september 2020 van 13.00 uur tot 16.00 
uur is er een taxatiemiddag van antiek en curiosa in 
museumboerderij De Karstenhoeve. Heeft u nog (oude) 
voorwerpen liggen dan is er deze middag gelegenheid 
om het te laten taxeren. Taxateur dhr. Enno de Boer uit 
De Wijk is in De Karstenhoeve aanwezig om de waarde 
van de goederen vast te stellen en er wat over te vertel-
len. Aanmelden is niet nodig en de taxatie is gratis. U 
kunt deze goederen ook inbrengen voor de antiek- en 
curiosaveiling op 3 oktober 2020. Het is uiteraard ook 
mogelijk rechtstreeks goederen voor de veiling aan te 
bieden via onderstaand telefoonnummer. Wij houden 
ons aan de voorschriften van het RIVM. Op de deel is vol-
doende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
Voor info: telefoon 0522-481447 of info@karstenhoeve.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21 
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.

W.C. zegt hij: “Het plasje van mevrouw heeft helaas het 
probleem van Drenthe niet opgelost, vervolg toch uw 
reis met blijdschap”. Wat een aap van een jongen!
In Drenthe zoekt men naar de wolf, die men niet kan 
vinden. Maar gelukkig zijn hier nog steeds ‘apen’ in 
overvloed!
S.G.



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.

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONDERDAG 10 SEPTEMBER 

Opening van het feest!  
Op deze avond zullen we via live-stream op ons Youtube kanaal nog  
eens duidelijk uitleggen wat jullie de komende dagen allemaal te  
wachten staat!  
Per dag en per onderdeel krijgen jullie een uitleg.  
“Let the games begin!”   Aanvang: 20.00 uur 

 
 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 
Scholendag 
Groep 1 t/m 4 van 09.00 – 11.00 uur; 
Groep 5 t/m 8 van 12.30 – 14.00 uur. 
Het programma is een verrassing, maar gaaf wordt het zeker. 
 
Jeugd-avond 
Van 18.00 - 19.30 uur is er op het feestterrein een programma voor 
de jeugd. (Voortgezet onderwijs) Geef je wel even op via het SZR 06 
nummer: 06-82316537. 
 
Wat? Daar kunnen we nog niets over zeggen, maar je hebt tijd genoeg 
om je nog even te douchen voordat we verder gaan met het 
programma van deze vrijdag! 
 
De Mega-Quiz-avond! 
Deze avond wordt ook weer via live-stream verzorgd. Veel kennis en  
doe-opdrachten! Met veel verschillende onderdelen, dus voor iedere  
leeftijd wat wils!    Aanvang 20.30 uur 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 

Optocht 
Wat? Toch een optocht? Nou… een alternatieve optocht! Met dank  
aan Stichting Historie Ruinerwold zullen wij deze ochtend via live- 
stream een compilatie laten zien van alle voorgaande optochten.  
Werkelijk schitterend om te zien! Aanvang: 10.00 – 12.00 uur 

 
Doe-dag  
Deze hele dag hebben jullie de tijd om de doe-opdrachten die jullie  
op de donderdagavond en de vrijdagavond hebben ontvangen uit  
te voeren.  

 
Kinder-BINGO 
Speciaal voor alle kinderen van de deelnemende groepen is er een  
kinder-BINGO! Ook dit wordt weer via een SZR  live-stream  
verzorgd.     Aanvang: 14.00 uur 

 
60+-BINGO 
Speciaal voor alle 60-plussers van de deelnemende groepen is er  
een 60+-BINGO! Ook dit wordt weer via een SZR live-stream  
verzorgd.      Aanvang: 16.00 uur 

 
De Zaterdagavond 
Deze avond staat in het teken van jullie eigen feest. Dus hier  
kunnen jullie je eigen, veilige, 1,5 meter draai aan geven!  
Partytime! En! Het bestuur komt naar je toe deze zomer. Ook op  
deze avond komt een delegatie van het bestuur bij de teams langs  
om jullie doe-opdrachten te “beoordelen” en “de sfeer te proeven”. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG 13 SEPTEMBER 

De GRANDE FINALE! 
Voor 15.00 uur dienen alle video team compilaties binnen te zijn bij 
ons. De uitslag wordt dan in het “zes-uur-journaal” bekend 
gemaakt.  
Aansluitend de feestlocaties compilatie show. 
Hier kunnen jullie dan van genieten tijdens jullie eigen,   
veilige 1,5 meter coronaproof after-party. 
Aanvang: 18.00 uur 

 
 
Geef je op! Dit kan via onze site: www.zomerfeestruinerwold.nl 

 
 
We hopen jullie allemaal te zien op dit bijzondere zomerfeest: 
“Corona-editie 2020”. 

 
 
Blijf gezond en houd bij al jullie voorbereidingen de, 
dan geldende, RIVM-regels in acht!  

 
https://www.dewolden.nl/dossiers/informatie-
coronavirus/nieuwsoverzicht 

 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

 


