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Nieuwsblad voor Ruinerwold en omstreken

Vrouwen van Nu
Ruinerwold
Door de omstandigheden waar wij ons op dit moment in bevinden, kunnen wij ook in Ruinerwold
geen bijeenkomsten organiseren. Het is belangrijk
om binding met elkaar te houden. Zo is ook het idee
ontstaan om een boekwerkje te maken en wel door
onze eigen leden. Iedereen heeft als cadeautje een
pen gekregen van de Vrouwen van Nu waarmee zij
hun bevindingen aan het papier konden toevertrouwen. Het resultaat mag er zijn. Een dikke pocket
in ringbandformaat waarin persoonlijke verhalen
geschreven zijn en waar de creativiteit van de vrouw
in terug te zien is. Met enthousiasme is het boekje
ontvangen en met plezier wordt er in gelezen. Op
deze manier zijn we toch even bij elkaar. We kijken
uit naar het moment waarop we elkaar weer fysiek
kunnen ontmoeten.
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Speeltuinvereniging
de Woldklimmers
Nieuw bestuurslid gezocht (vanuit
Perenbuurt)

De ideale bestuurssamenstelling bestaat uit leden
die in een buurt wonen waar een speeltuin is.
Op dit moment zij wij op zoek naar een nieuw
bestuurslid die woonachtig is in de Perenbuurt.
Lijkt het jou leuk om het Woldklimmers bestuur te
komen versterken?
Stuur dan een mail, of neem contact op met een
van de huidige bestuursleden!
Woon je niet in de Perenbuurt maar heb je wel interesse, laat dan ook gerust iets van je horen.
In november start de Sinterklaas tijd in Nederland.
Helaas is dat dit jaar ook anders.
Sinds een aantal jaren organiseren de Woldklimmers samen met de Pietenclub deze activiteit. Deze
actieve commissie laat zich niet uit het veld slaan
en ze zijn stiekem al bezig om de kinderen ook in
2020 een fijne Sinterklaas te bezorgen!
Houdt Facebook in de gaten voor alle info.
Vragen/ opmerkingen kunt u mailen naar:
dewoldklimmers@hotmail.com
Like ook onze Facebookpagina ‘Speeltuinvereniging
de Woldklimmers’ voor alle weetjes en het laatste
nieuws.

Volgend nummer
verschijnt
25 november 2020

Kopij inleveren voor vrijdag 20 november 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

ACTIVITEITEN AGENDA
Helaas is er door de huidige coronabeperkingen
geen activiteiten agenda.

Buurtbemiddeling in
De Wolden
Met Buurtbemiddeling kunnen conflicten tussen
buren op een laagdrempelige manier aangepakt
worden.
Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd
project. Het is een methode die helpt bij gedoe met
de buren.
Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties
waar beide partijen onderling niet uitkomen.
Denkt u dat Buurtbemiddeling u kan helpen, neem
dan contact op met Buurtteam De Wolden.
buurtteam@dewolden.nl - 0528 37 86 86

ontwikkelingen op de voet en zullen wij waar nodig
u via de website op de hoogte houden.
Het KC team bestaat uit jongerenwerkers en school
maatschappelijk werkers van Welzijn de Wolden en
sportfunctionarissen en cultuurcoaches van Gemeente de Wolden. Ben je een aanbieder dan kun je
je aanbod ook op de website plaatsen. Wil je meer
weten, kijk dan op de www.actiefnaschooltijd.nl en
maak een account aan of schrijf je in.
Ook zijn wij te vinden op de socials
Facebook: facebook.com/actiefnaschooltijd en
Instagram: @actiefnaschooltijd.nl

Hoop doet leven
Een klein sprankje hoop
waar je het niet verwacht
is een twinkelende ster
in de zwarte nacht
Een mini sprankje hoop
een kaartje in de bus
voelt in coronatijd
als een dikke kus
Elk sprankje hoop,
een woord, app, een tweet
om de moed erin te houden
echoot als het mooiste lied
© Gerdina
www.gerdina.nl

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Actief na Schooltijd
Het is een rumoerige tijd waarin het belangrijk is
om in beweging te blijven. Op de website actiefnaschooltijd.nl zijn allerlei activiteiten te vinden
voor kinderen. Ondanks de maatregelen kan er nog
steeds het één en ander. De aanbieders zijn op de
hoogte van de richtlijnen. Uiteraard volgen wij de

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

tel:

06 125 666 69

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 15 november 2020

Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. J. Tiggelaar
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds. A. Kruizinga
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds B. vd Brink
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. M. Paas

Kerkdiensten 22 november 2020

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. L. van ‘t Foort
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra
Vanuit de Gereformeerde kerk RuinerwoldKoekange wordt op de komende zondagen de
kerkdienst online uitgezonden. Vanaf 9.30 uur. De
kerkdiensten kunnen online worden beluisterd
via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken via
Youtube, via de link: https://tinyurl.com/uuqvsev
Wie de kerkdienst op Blijdenstein wil mee luisteren of kijken dit kan via: Luisteren, dit kan op
https://hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nlKijken, dit kan via de website van de kerk (https://
hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net) waar het te vinden is onder de knop “
kerkdienst live meeluisteren
I.v.m. de laatste corona-aanwijzingen is besloten
om de diensten in de Kapel tot nadere tijd op te
schorten.
In plaats daarvan is het mogelijk via internet (https://dekapelruinerwold.com/preken/) de diensten te volgen. Deze kunnen vanaf dezelfde tijd
(of later) beluisterd worden als de voorgaande
diensten. (09.30 uur)

Enquête
Dorpsvisie
Oosteinde
2020			
Beste dorpsbewoner(s)
in Oosteinde,
De leden van Belangenvereniging Oosteinde hebben in het afgelopen weekend bij iedereen in Oosteinde een enquêteformulier in de bus gestopt. Wij
willen met deze enquête opnieuw een beeld krijgen
van uw ervaringen, wensen en ideeën over het wonen en leven in Oosteinde.
Net als in 2010, willen wij graag weten hoe u over
ons dorp denkt! Dit beschrijven we in
de nieuwe dorpsvisie, die de komende tien jaar
richting geeft aan de activiteiten van
Belangenvereniging Oosteinde. Door deze enquête
in te vullen bepaalt u mede wat hier in
komt te staan.

En dat heeft zin! In de bijlage ziet u de resultaten
van de vorige dorpsvisie, waarvoor de
inwoners van Oosteinde ook de thema’s hebben
bepaald. Zoals u kunt lezen is een groot
gedeelte succesvol gerealiseerd.
Deelname aan de enquête kan volledig anoniem of
u kunt uw gegevens achterlaten,
bijvoorbeeld als u kans wil maken op één van de
drie prijzen t.w.v. €50,-, te besteden bij een
van de ondernemers in Oosteinde. En voor alle duidelijkheid: ook dan worden uw antwoorden
uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet herleidbaar bij de resultaten gepresenteerd.
Resultaten worden bekend gemaakt tijdens jaarvergadering van 8 maart 2021 in De Kolonie.
Zet de datum alvast in uw agenda!
Alvast bedankt voor uw medewerking. Uw mening
telt!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Belangenvereniging Oosteinde.

Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!
Hesselterweg 37
7961 NH Ruinerwold

tel: 0522 - 48 21 97
www.garageburgwal.nl

Meppel
0522 25 28 50
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

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

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

Uw partner voor:

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

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

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

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

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400

SPAAR NU MEE VOOR
UW EIGEN
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Ruinerwold
Hoe werkt het?

1. Bij elke € 10,- aan boodschappen ontvangt u 1 spaarzegel
2. Haal uw spaarkaart in de winkel. Met 20 spaarzegels heeft
u al een volle spaarkaart!

3. Bij inlevering van één volle spaarkaart + € 15,- bijbetaling ontvangt
u één uniek speelkleed met een winkelwaarde van € 49,99.

De spaaractie loopt van 01-11-2020 t/m 31-12-2020.
Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold
0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl
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Sint in Ruinerwold
Heb jij de poster al zien hangen? En nog belangrijker…Staat 15 november al groot in de agenda?
Sinterklaas kan niet wachten om jullie via de
livestream te ontmoeten!!!
Geef je op via dewoldklimmers@hotmail.com en
bestel een goodiebag voor €5,- per gezin!

• Goodiebag
• kosten € 5 per tas
• Youtube link via kanaal van de
Buddingehof
• opgeven via:
dewoldklimmers@hotmail.com
• Onder vermelding van:
adres + aantal kinderen

Vermeld in de mail: Het adres waar Piet de postbode de goodiebag aan de deur kan hangen, en
hoeveel kinderen er meedoen.
Alles is te volgen via het YouTube kanaal van de
Buddingehof
Tot 15 november!

