
 
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 .  1 7   |   2 5  a u g u s t u s  2 0 2 1   

Volgend nummer 
verschijnt 

8 september 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 3 september 12.00 uur

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

Gezellig sporten na de vakantie

De vakantie is weer voorbij en denk je ook al aan 
wat te gaan doen om in beweging te blijven? Mis-
schien is badminton wat voor jou. Een leuk idee om 
samen met een vriend of een goede buur te begin-
nen. Een avondje in de week lekker badmintonnen. 
Sportief, actief en nog gezellig ook. We spelen elke 
Woensdag avond in sporthal de Buddingehof. Van 
20.15 uur tot 22.30 is de zaal voor ons. Bc Ruiner-
wold doet ook met een aantal leden mee aan de 
dorpencompetitie, een competitie met omlig-
gende steden en dorpen. Lijkt het je leuk om eens 
te komen kijken, de eerste drie keer mag je gratis 
meespelen en we hebben wel een racket ter be-
schikking. Voor elk nieuw lid hebben we een leuke 
club drinkfles. Kijk ook maar eens op onze website 
voor meer info.
www.badmintonclubruinerwold.jouwweb.nl 

Na de zomerstop
Terug van weg geweest
met nieuwe moed
een vertrouwde groet

Ben je thuis gebleven
was het toch even
een minder moeten

Kan ik uit de voeten
met nieuwe kracht
en wacht

Op wat komen gaat
pak de draad
gewoon weer op

© Gerdina, www.gerdina.nl

BC Ruinerwold25
a u g u s t u s Hartelijk dank 

voor de kaartjes, bloemen en attenties die ik mocht 
ontvangen bij mijn thuiskomst.

G. Wobben Huiskes



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 7 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 11 september Taxatiemiddag van 13.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜ 11 september Open Monumentendag,  
11.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 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

 ➜ 28 september Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 9-10 oktober Kiekiesdagen St.Historie,  
14.00 – 17.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 16 oktober Antiek en Curiosa-veiling
 ➜ 19 oktober Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 25 oktober Vrouwen van Nu Ruinerwold,  

19.45 uur, Eéndagsbestuur, de Klok
 ➜ 9 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 25 november Vrouwen van Nu Ruinerwold,  

19.45 uur, Huite Zonderland, de Klok
 ➜ 27 november Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 

Oosteinde
 ➜ 30 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 21 december Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 21 december Vrouwen van Nu Ruinerwold,  

19.45 uur,  avond in Kerstsfeer, 
de Klok

 ➜ 4 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 14 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
19.00 uur, 90 jarig bestaan, de Klok

 ➜ 24 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
jaarvergadering, 19.45 uur, de Klok

 ➜ 25 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 15 februari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 17 februari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
culturele commissie, 19.45 uur, 
de Klok

 ➜ 8 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 24 maart Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
19.45 uur de Klok

 ➜ 29 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜ 19 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

Taxatiemiddag bij 
Museumboerderij De 
Karstenhoeve.
Op zaterdag 11 september 2021 is er van 13.00 uur 
tot 16.00 uur weer de mogelijkheid uw antiek en 
curiosa te laten taxeren. Taxateur dhr Enno de 
Boer uit De Wijk is deze middag in de Karstenhoeve 
aanwezig om wat over uw eigendommen te vertel-
len en de waarde vast te stellen. Aanmelden is niet 
nodig en de taxatie is gratis. U kunt uw goederen 
ook inbrengen voor de antiek- en curiosaveiling 
die gepland staat op zaterdag 16 oktober a.s. Het is 
uiteraard ook mogelijk uw goederen rechtstreeks 
voor de veiling aan te bieden.
Wij volgen de voorschriften van het RIVM.
Voor info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 
0522-481447.

Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.



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 

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 29 augustus 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J. W. Muis 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. S. Hovestad-de Jong
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. de Jong dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 5 september 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. de Jong dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten

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 diensten zijn te volgen op (https://deka-
pelruinerwold.com/preken/)

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Weer terug naar school!





www.ruinerwold.info

Wandelnetwerk ook in 
laatste deel De Wolden 
aangelegd
In gemeente De Wolden was het al langer mogelijk 
om te wandelen via het wandelknooppuntennet-
werk, maar vanaf nu kan dat ook in Ruinerwold, 
Ruinen, Berghuizen, Echten, Ansen en buitenge-
bied. Daarmee is het wandelnetwerk in De Wolden 
nu helemaal klaar en dus gemeentedekkend. Op 3 
september wordt dit laatste deel van het netwerk 
officieel geopend, maar er kan nu al gebruik van 
worden gemaakt.

Via het wandelnetwerk kunnen wandelaars gemak-
kelijk zelf een kortere of langere route uitstippelen. 

Open Monumentendag, 
Museumboerderij 
De Karstenhoeve
Het thema dit jaar is “Mijn monument is jouw mo-
nument”. Uiteraard doen wij ook dit jaar weer mee 
en zijn we zaterdag 11 september van 11.00 uur tot 
16.00 uur geopend en kunt u gratis onze prachtige 
boerderij en expositie “in de lappenmand” bezoe-
ken.

Voor info: info@karstenhoeve.nl  , telefoon: 0522-
481447.
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larij-
weg 21, Ruinerwold.

Bovendien loop je vooral over onverharde paden en 
ontdek je zo de mooiste (minder bekende) plekjes 
in de omgeving. Vanaf eind juli is de wandelkaart te 
koop bij de lokale Tourist Info kantoren. Of plan je 
route online via wandelnet.nl/wandelrouteplanner.

Het initiatief voor realisatie van het laatste deel van 
het wandelnetwerk in De Wolden, lag bij Johan van 
den Berg. Een werkgroep met vrijwilligers bepaalde 
in overleg met grondeigenaren en belangenorgani-
saties de tracés van het wandelnetwerk. Recreatie-
schap Drenthe maakte het bestek en plaatste de 
palen. Financieel is het netwerk mogelijk gemaakt 
door gemeente De Wolden, Provincie Drenthe, 
Stichting Ruinen 1865 en Recreatieschap Drenthe.



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
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



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.

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

  

Coop S.Koetsier&Medewerkers  

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

          

    KOOLZAADOLIE 

De pure koolzaadolie van Geert Lindenhols is een pure, eerlijke, zuivere koolzaadolie! Niet geëxtraheerd of 
geraffineerd, maar koudgeperst. Een puur natuurlijk product dus. 
Deze gezonde vervanger voor olijfolie groeit op de akkers in Zuidwolde en mag niet ontbreken in de keuken. 
Lekker van Koetsier heeft dit product geselecteerd omdat voor een goede maaltijd goede ingrediënten 
moeten worden gebruikt. Nu dus te koop bij Coop Koetsier. 

                            

                    

 
 

 


