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Volgend nummer 
verschijnt 

19 augustus 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 14 augustus 12.00 uur

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

Gemaskerd
Herkenbaar, die nieuwe trend
een masker om je mond te verstoppen
we raken er al een beetje aan gewend

Herkenbaar, die nieuwe trend
ook van de fietshelm is bekend
dat hij beschermd bij abrupt stoppen

Herkenbaar, die nieuwe trend
een masker om het virus te stoppen

© Gerdina, www.gerdina.nl

Buurtteam De Wolden 
verleent ondersteuning 
bij financiële problemen
Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsver-
band dat bestaat uit gemeente De Wolden, Welzijn 
De Wolden, politie, woningcorporatie Actium, Cosis 
en GGZ-Drenthe.

Bedankt
Bedankt voor alle felicitaties, cadeaus, bloemen en 
héél veel kaarten voor mijn 85e verjaardag!
 
Henny Reinders-Nijstad.

Hebt u geldzorgen of kunt u moeilijk 
rondkomen?
Misschien bent u onlangs uw baan verloren, ligt u in 
scheiding of is er iets anders dat grote invloed heeft 
op uw financiële situatie.

Zit u diep in de schulden? Dreigt er een huisuitzet-
ting omdat u de huur niet kunt betalen? Ook dan 
kan Buurtteam De Wolden u ondersteuning geven 
door u in contact te brengen met schuldhulpverle-
ning. Buurtteam De Wolden kan met u meedenken, 
u adviseren en doorverwijzen naar de juiste instan-
ties.

Vanuit Buurtteam De Wolden werken wij ook met 
disciplines die gespecialiseerd zijn in financiële 
zaken. Deze kunnen samen met u bekijken hoe uw 
financiële situatie eruitziet. Soms blijkt dat u recht 
heeft op een aanvulling van uw inkomen. Met een 
goed overzicht kunt u uw problemen stap voor stap 
oplossen en voorkomen dat uw schulden vererge-
ren.

Buurtteam@dewolden.nl – Tel: 0528 37 86 86
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ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

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

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

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.

‘

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner



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 9 augustus 2020
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. L. Karelse
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 16 augustus 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. 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 ds. R. Gosker
 
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

 

 
   

* 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

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.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.


