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Volgend nummer 
verschijnt 

25 augustus 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 20 augustus 12.00 uur

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

Boottocht15
s e p t e m b e r

De Zonnebloem afdeling De Wolden 
start met een boottocht
Het is vanwege de corona lang stil geweest bij de 
Zonnebloem in De Wolden. Door alle beperkingen 
was het niet mogelijk om iets te organiseren. Met 
Pasen is er nog een attentie rondgebracht en er was  
nog wat contact door eens te bellen, of een kaartje 
te sturen. Er is voorzichtig hier en daar weer een 
bezoekje afgelegd, maar het bleef lastig voor zowel 
de deelnemers als de vrijwilligers.
Nu de regels  weer wat versoepeld zijn willen we 
een nieuwe start maken met een volledig verzorgde 
bootreis op 15 september.  Alle deelnemers van de 
Zonnebloem in De Wolden hebben persoonlijk een 
uitnodiging ontvangen. Ook de vrijwilligers hebben 
er zin in en zien er naar uit om elkaar weer te ont-
moeten en er een heel gezellige dag van te maken. 
De RIVM regels zullen in acht worden genomen. Het 
is nog even spannend of de bootreis door kan gaan, 
maar als het niet verantwoord is wordt deze uitge-
steld naar volgend jaar.
Voor de rest van het jaar zijn er nog plannen voor 
enkele gezellige activiteiten. Nu maar hopen dat 
corona niet opnieuw spelbreker zal zijn.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, dus 
heeft u hier vragen over dan kunt u bellen met Lam-
mie Boerman tel: 0611435050

Proementied
Tot in de proementied
tot kiek, tot ooit
misschien komp dat nooit
leef het nou en geniet

En bint de proemen riepe
dan smult wij dervan, dagenlang
barre goed veur d’ andrang
aoveruren veur de rioolpiepe

© Gerdina, www.gerdina.nl

Bedankt
Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die wij 
bij ons 65 jarige huwelijks dag mochten ontvangen 
zeggen wij U allen een hartelijke dank

Jan en Gre Mos, Havelterweg 53

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Zorgen wij gewoon voor!

Voor meer informatie over thuiszorg 
van Noorderboog kijk op de website 
of bel 0521 – 38 55 90.

www.noorderboog.nl/thuiszorg

ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 21 september Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
19.45 uur  avond door Bestuur, de 
Klok

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

 ➜ 25 september Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve



  

Coop S.Koetsier&Medewerkers  

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

          

   Fruitjuweeltjes bij Coop 
 
De familie Schwering uit Marknesse teelt heerlijke, fris-zoete, aromatische aardbeien onder de naam 

Fruitjuweeltjes. Omdat de aardbeien rijper geplukt worden, zijn ze voller en zoeter van smaak. De ideale 

aardbei om het hele seizoen van te genieten! 

                    

 
 

 



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 15 augustus 2021
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
14.00 uur ds. Smit dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 22 augustus 2021  
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
14.00 uur ds. Oosterbroek dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra

Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via 
Youtube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://
hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl 
kijken:(https://hervormde-gemeente-ruinerwold.
protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://deka-
pelruinerwold.com/preken/

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

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

Wij zijn bereikbaar vanaf Westerweiden/Hoge Akkers

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

het hele jaar door

Nieuw: Bloem- en tuinzaden

Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

  Diervoeders
  strooisel
  landbouwplastic
  Plosplanpalletkorrel
     



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 

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


