
 
M

ed
e 

m
og

el
ijk

 g
em

aa
kt

 d
oo

r R

uinerwold O n de
rn

ee
m

t  
-  

IB
AN Op ‘t Wold: NL43SNSB0915470543

N i e u w s b l a d  v o o r  R u i n e r w o l d  e n  o m s t r e k e n   |   1 6 d e  j a a r g a n g  n r .  8   |  2 1  a p r i l  2 0 2 1
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verschijnt 
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Kopij inleveren voor vrijdag 30 april 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Beste dorpsgenoten8
a p r i l

Na ruim 28 jaar is er een eind gekomen aan Warenhuis 
Visscher.
Onze wens een andere uitdaging aan te gaan en een an-
dere weg in te slaan heeft ons doen besluiten de winkel, 
na ruim 28 jaar, te stoppen. Een nieuwe uitdaging diende 
zich aan maar een overnamepartner hebben we helaas 
niet kunnen vinden. Onze winkeldeuren zijn daarom 8 
april jongstleden definitief gesloten.
Door de coronaregels, die de regering de winkeliers 
oplegde, was het lastig om met u in contact te  blijven. Wij 
realiseren ons dat ons bericht een aantal van u hierdoor 
heeft overvallen.
Waar deuren sluiten gaan nieuwe open. Onze nieuwe uit-
daging zijn wij inmiddels vol enthousiasme aangegaan.
Graag willen we u hartelijk bedanken voor alle lieve be-
richten die wij mochten ontvangen na het bekendmaken 
van dit nieuws. Ook willen wij u bedanken voor alle jaren 
van vertrouwen waarin wij met plezier voor u mochten 
klaarstaan. We wensen u het allerbeste toe en we treffen 
elkaar ongetwijfeld nog eens.
Hartelijke groet, Reinold en Charissa Visscher

 

25 jaar uitvaartverzorging 

In mei 1996 ben ik begonnen als uitvaartverzorger bij 
een landelijke uitvaartverzekering/verzorger in een fulltime 
baan in Drenthe en de kop van Overijssel. 

Vanaf 1 januari 2011 ben ik als zzp er werkzaam geweest in 
de regio Meppel, Ruinerwold, Koekange. 

Na 25 jaar met veel voldoening als uitvaartverzorger te 
hebben gewerkt, stop ik er per 1 mei mee. 

Vanaf 2011 heb ik voor de facilitaire ondersteuning 
samengewerkt met Uitvaartverzorging Kiers te Frederiksoord, 
een regionale uitvaartverzorger met kennis van zaken. 

Voor een melding van overlijden is Uitvaartverzorging Kiers 
dag en nacht bereikbaar op 0521-381790. 
 

 

 

 

Nog even wachten
Nog even wachten
tot we weer mogen
en de wind zal zachten.

Nog even wachten
op zwoele zomernachten;
mijn uithoudingsvermogen

blijft nog even wachten
op hoger weerstandsvermogen.

© Gerdina, www.gerdina.nl



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  29 mei Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜  31 juli Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

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

 ➜  27 november Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

Doekoe-scholenactie
Coop Koetsier en klanten samen in actie voor sport 
en spel op school
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei 
kunnen klanten bij Coop Koetsier meesparen voor 
gratis sport- en spelmaterialen voor basisscholen in 
de buurt. Coop Supermarkten organiseert dit jaar 
– nadat de campagne vorig jaar niet door kon gaan 
in verband met de coronacrisis – opnieuw de suc-
cesvolle en veelgeprezen Doekoe-scholenactie, in 
samenwerking met Arla Foods en Unilever.
Een recordaantal basisscholen heeft zich dit jaar 
aangemeld voor de vijfde editie van de Doekoe-

scholenactie, met dit jaar als thema ‘Pingel Doekoe 
binnen voor jouw school’. Ruim 950 scholen doen 
mee. In Ruinerwold kan er voor 3 scholen gespaard 
worden voor een ruime variatie sport- en spelmate-
rialen; van voetballen en pionnen tot skippyballen 
en stoepkrijt. Deelnemende scholen zijn:
OBS “de Wezeboom”, CBS “de Arendsvleugel”, en KC 
(Kind Centrum) Ruinerwold.

Tijdens de Doekoe-scholenactie ontvangen klanten 
van Coop bij aankoop van geselecteerde actiepro-
ducten zogenaamde Doekoe-munten. Deze kun-
nen zij – in hun lokale Coop-winkel – doneren aan 
scholen uit de buurt. Hoe meer munten, hoe hoger 
het bedrag dat de scholen aan het eind van de actie 
aan sport- en spelmaterialen mogen besteden. 
Daarnaast maken alle deelnemende scholen kans 
op een speeltoestel van Nijha, ter waarde van 8.000 
euro. De school die het hoogste bedrag binnen 
haalt, wint. Mathijs Koetsier, Bedrijfsleider Coop 
Koetsier&Medewerkers “Sport en spel zijn belang-
rijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Met deze actie hopen we in eigen buurt 
’t verschil te maken, door kinderen aan te sporen 
om samen te spelen en bewegen. Tijdens én buiten 
schooltijd!”

Voor meer informatie op www.coop.nl/doekoe.
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Doekoe-scholenactie van start 
Coop Koetsier en klanten samen in actie voor sport en spel op 
school 
 
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei kunnen klanten bij Coop 
Koetsier meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor 
basisscholen in de buurt. Coop Supermarkten organiseert dit jaar – nadat 
de campagne vorig jaar niet door kon gaan in verband met de coronacrisis 
– opnieuw de succesvolle en veelgeprezen Doekoe-scholenactie, in 
samenwerking met Arla Foods en Unilever. 
 
Een recordaantal 
basisscholen heeft zich 
dit jaar aangemeld voor 
de vijfde editie van de 
Doekoe-scholenactie, 
met dit jaar als thema 
‘Pingel Doekoe binnen 
voor jouw school’. Ruim 
950 scholen doen mee. In 
Ruinerwold kan er voor 3 
scholen gespaard worden voor een ruime variatie sport- en spelmaterialen; van 
voetballen en pionnen tot skippyballen en stoepkrijt. Deelnemende scholen zijn: 
OBS “de Wezeboom”, CBS “de Arendsvleugel”, en KC (Kind Centrum) Ruinerwold. 
 
Tijdens de Doekoe-scholenactie ontvangen klanten van Coop bij aankoop van 
geselecteerde actieproducten zogenaamde Doekoe-munten. Deze kunnen zij – in 
hun lokale Coop-winkel – doneren aan scholen uit de buurt. Hoe meer munten, 
hoe hoger het bedrag dat de scholen aan het eind van de actie aan sport- en 
spelmaterialen mogen besteden. Daarnaast maken alle deelnemende scholen kans 
op een speeltoestel van Nijha, ter waarde van 8.000 euro. De school die het 
hoogste bedrag binnen haalt, wint. Mathijs Koetsier, Bedrijfsleider Coop 
Koetsier&Medewerkers “Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde 
ontwikkeling van kinderen. Met deze actie hopen we in eigen buurt ’t verschil te 
maken, door kinderen aan te sporen om samen te spelen en bewegen. Tijdens én 
buiten schooltijd!” 
 

Voor meer informatie op www.coop.nl/doekoe. 

  PERSBERICHT 



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 25 april 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. L. Karelse \ E. van Veen

Kerkdiensten 2 mei 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. Metselaar

Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via You-
tube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://hergem-
ruinerwold.kerkdienstluisteren.nl kijken:(https://her-
vormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://dekapel-
ruinerwold.com/preken/)

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



·

·

·



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





De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

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.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

  

Coop S.Koetsier&Medewerkers  

www.coop.nl/ruinerwold  Telefoon: 0522-239111 




