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Verhuizing Fysio

Interne verhuizing

In het Gezondheidscentrum van Ruinerwold wordt
flink verbouwd. In fases krijgt alles een nieuwe/
andere plek binnen het pand. Zo ook onze praktijk
voor fysiotherapie.
Met ingang van maandag 31 januari 2022 is onze
nieuwe praktijkruimte BOVEN in het gebouw.
U kunt ons bereiken via de nieuwe entree aan de
voorzijde van het pand. Daar is een lift die u kunt
gebruiken als u moeilijk ter been bent. Ook is er
natuurlijk een trap aanwezig. Als u assistentie nodig
heeft, vraag gerust. Er is altijd wel iemand die u
even kan helpen.
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Beste klanten
Per 1 januari 2022 ben ik gestopt met mijn bedrijf:
Verkoop en onderhoud van tuinmachines.
Als je 80 jaar wordt en je gezondheid laat te wensen
over, is het mooi geweest.
Ik bedank allen die in mij hun vertrouwen hebben
gesteld en wens u nog veel tuinplezier.
Hartelijke groet
R.H.R. Rudolph Huser
Ruinerwold.

Grauwe wereld
Het lijkt zo grauw en grijs
lage wolken blijven hangen
weer geen sneeuw en ijs
Het blijkt zo grauw en grijs
coaches raken van de wijs
weer praatjes in de wandelgangen
Het blijkt een rauwe prijs
waar geruchten blijven hangen
© Gerdina, www.gerdina.nl

We zien u graag op onze nieuwe plek!
Bernard Boensma & Sarieta Oldenburger

Volgend nummer
verschijnt
6 februari 2022

Kopij inleveren voor vrijdag 4 februari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
➜➜29 januari
➜➜31 januari
➜➜5 februari
➜➜8 februari
➜➜9 februari
➜➜14 februari
➜➜15 februari
➜➜17 februari
➜➜22 februari
➜➜25 februari
➜➜28 februari
➜➜8 maart
➜➜8 maart
➜➜9 maart
➜➜12 maart
➜➜14 maart
➜➜16 maart
➜➜22 maart
➜➜24 maart
➜➜25 maart
➜➜26 maart
➜➜26 maart
➜➜28 maart
➜➜29 maart
➜➜30 maart
➜➜5 april
➜➜11 april
➜➜19 april
➜➜26 april

Inzameling oud ijzer, 09.00 -12.00 uur
Wolddijk 31
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
VCR DS1 – vv Peize DS2, 19.00 uur
Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur Café de
Kastelein
VCR HS1 – SCS HS2, 20.45 uur Sporthal
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
Vrouwen van Nu Ruinerwold, culturele
commissie, 19.45 uur de Klok
Klaverjassen, 20.00 uur
Café de Kastelein
KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis
Berghuizen
Klaverjassen, 20.00 uur
Café de Kastelein
VCR HS1 – Unicus HS2, 20.45 uur
Sporthal
VCR DS1 – Rovoc Ds2, 19.00 uur
Sporthal
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
VCR HS1 – Haulerwijk HS2, 20.45 uur
Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur
Café de Kastelein
Vrouwen van Nu Ruinerwold, 19.45 uur
de Klok
KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur
De Kiosk
VCR DS1 – Sudosa-Desto DS7, 20.30
uur Sporthal
Inzameling oud ijzer, 09.00 – 12.00 uur
Wolddijk 31
Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur
kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
VCR HS1 – AFC HS2, 20.45 uur Sporthal
Klaverjassen, 20.00 uur
Café de Kastelein
slotavond klaverjassen en jokeren,
19.30 uur, kantine VVR
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen
Klaverjassen, 20.00 uur
Dorpshuis Berghuizen

Oud ijzer en recycle actie
Op de laatste zaterdag van de oneven maanden
organiseert belangenvereniging Oosteinde een oud
ijzer en recycle actie.
29 januari, 26 maart, 28 mei, 30 juli, 24 september en 26 november.
Naast metalen kunt u alles waar een stekker aan
zit ook bij ons inleveren waarna wij zorgen voor
een correcte recycling van de materialen. Uiteraard
is het recyclen goed voor het milieu en daarnaast levert het ons uiteraard ook wat op, waar wij op onze
beurt weer bestaande of nieuwe initiatieven mee
gaan financieren.
De laatste jaren hebben wij al diverse goede doelen
van de Speeltuinvereniging, Vrouwen van Nu en
basisschool de Wezeboom ondersteund vanuit de
oud ijzer en recycle actie.
Wilt u als vereniging, organisatie of privé persoon
iets organiseren wat in het belang van Oosteinde is,
dan kunt u een aanvraag bij de Belangenvereniging
indienen. De Belangenvereniging beoordeelt of zij
dan bij wil dragen in de kosten voor dat initiatief.

Wat is de bedoeling:

Op de genoemde zaterdagen kunt u vanaf 9.00
tot 12.00 uur, het oud ijzer e.d. inleveren bij schildersbedrijf Ensing op het adres Wolddijk 31. Naast
oud ijzer kunnen elektrische apparaten (alles waar
een stekker aanzit) ook ingeleverd worden.

Wat kunt u allemaal bij ons inleveren:

Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium,
rvs. Wasmachines, drogers, oude TV, computers,
laptops, elektrische gereedschappen, elektrisch
huishoudelijke apparaten, fietsen, elektrakabels,
accu’s, cv ketels, koelkasten, diepvriezers
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de belangenvereniging: via de mail belangenvereniging.oosteinde@gmail.com of telefonisch
met Edwin Weide 06–23 79 23 29. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen
dan kunt u ook contact opnemen door een mail te
zenden.
Wij verzoeken u rekening te houden met de geldende Corona richtlijnen.

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 30 januari 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv. ds. G. van Vliet
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J.C. Borst
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. H. Offereins
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds.E. van Veen

Kerkdiensten 6 februari 2022

Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. R.A. Houtman
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. Smit
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mevr T. Zijlstra

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

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

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Gemeente ontvangt
subsidie bouw
flexwoningen
Gemeente De Wolden heeft € 30.000,- subsidie
ontvangen voor de bouw van zogenoemde
flexwoningen voor spoedzoekers. Dit zijn
inwoners die veel moeite hebben met het vinden
van betaalbare woonruimte; denk hierbij aan
ouders in scheiding.

Versnelling woningbouw

De druk op de woningmarkt is in onze gemeente,
net als in de rest van Nederland, erg groot. Om de
druk op de woningmarkt te verlichten wil gemeente
De Wolden inzetten op woningbouwplannen die op
korte termijn te realiseren zijn. Dat kan bijvoorbeeld
door de bouw van tijdelijke woonruimten (flexwoningen) en de transformatie van bestaande gebouwen.
Voor tijdelijke woningen is geen bestemmingsplan
nodig. Een (korte) vergunningsprocedure is genoeg.
Dit scheelt veel tijd. Bovendien worden de woningen
vooraf in de fabriek gemaakt. Ze zijn daardoor snel te
bouwen.

Iedereen bedankt
Namens de Voedselbank en de Lions Meppel wil ik
graag iedereen bedanken die DE punten of buitenlandse valuta heeft achter gelaten
in de verzamel box die ook dit december weer in de
Coop stond.
Er zijn vanuit Ruinerwold ruim 70.000 DE verzameld,
en dat zijn er erg veel!
Jaap Rumph

www.ruinerwold.info
Uitgestelde Algemene
ledenvergadering RIJC
Hierbij nodigt het bestuur van de Ruinerwoldse
IJsvereniging u uit voor de uitgestelde Algemene
Ledenvergadering 27 januari 2022 om 20.00 uur in de
kantine van de ijsclub. Dit onder voorbehoud van de
huidig geldende corona maatregelen. Agenda staat
op de website www.ruinerwoldseijsclub.nl)

Zes woningen

De druk op de woningmarkt is voor alle woningzoekenden merkbaar, maar zorgt met name bij de
spoedzoekers voor schrijnende gevallen. Om voor
deze doelgroep tot een oplossing te komen, ontwikkelt de gemeente samen met woningcorporatie
Actium een plan voor de realisatie van zes tijdelijke
wooneenheden.
Waar de woningen komen en hoe ze er uit gaan zien
is nog niet bekend. De komende tijd werken Actium
en de gemeente de plannen verder uit. De gemeente
denkt aan locaties waar op termijn permanente
woningen kunnen komen. De flexwoningen kunnen
daar staan, tot de plannen voor de definitieve woningen klaar zijn. Vast staat in ieder geval dat de woningen verplaatsbaar moeten zijn. De woningen blijven
maximaal 10 jaar staan. Daarna gaan ze weer naar
een andere locatie. Het is ook mogelijk dat de woningen binnen die 10 jaar op verschillende locaties in de
Wolden staan.

Verkeersbord geschampt

Kiezen voor de gulden middenweg is niet altijd
het beste. Dat blijkt maar eens weer als je dit geschampte verkeersbord ziet bij de rotonde in Ruinerwold. Wie dit heeft gedaan is onbekend!

Uw partner voor:

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.

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

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

tel:

06 125 666 69

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!
Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

06-83212071

Zoals u weet is het pand verkocht. Daarmee wordt ons huurcontract
beëindigd.
We hebben gekeken naar een passend alternatief. Dat hebben we helaas
niet kunnen vinden.
Om U als klant te blijven voorzien van al het LEKKERS van het SMULHUIS starten we nu met een BEZORGDIENST.
Dit gaan we doen vanaf 6 FEBRUARI.

E-mail: info@hetsmulhuus.nl WhatsApp: 0522-745075

En dat betekent dat wij:
1) Vijf dagen in de week gaan bezorgen. (dinsdag t/m zaterdag)
2) Wij ons assortiment gaan uitbreiden.
3) Ook blijven we geschenk pakketten aanbieden en bezorgen.
4) bezorgen is gratis

Tel: 0522-745075

Hoog Rendement Glas
Duurzaam en
Energiebesparend

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

Elke zaterdag
warme erwtensoep.
Het weer wordt weer kouder en
wat is er dan lekkerder dan een
lekker bord warme snert, gemaakt
door Willem van echte bouillon en
boordevol Lekker van Koetsier
rookworst. En natuurlijk ook onze
bekende spareribs en kippenpoten!

Coop S.Koetsier
& Medewerkers
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl
www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111

Boodschappen laten bezorgen?
Kijk op: Cooponline.nl

