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Winkelen bij Boetiek
De Smederije
RUINEN – ‘Door de coronacrisis konden de modeshows van Boetiek de Smederije
helaas niet doorgaan Maar gelukkig is de winkel nog steeds geopend, maar wel met
andere openingstijden nl. van 12.00 tot 17.00 uur. Er geldt wel een deurbeleid: niet
meer dan 4 personen tegelijk in de winkel in verband met de 1,5 meterregel. Mocht
u verkoudheidsklachten hebben blijft u thuis. Wij maken de klinken en pinterminal
regelmatig schoon en wassen relmatig onze handen’, aldus eigenaresse Lieneke Smit.
Oplossingen
Zoals ook andere ondernemers die deze moeilijke tijd moeten zien door te komen,
gaat zij creatief om met de mogelijkheden die er nog wel zijn. Als je zelf de deur liever
niet meer uitgaat, kun je de gewenste items/outfits ook laten thuisbezorgen. Dit ka na
telefonische afspraak via 0522-473240 tijdens openingstijden of via 06 573 424 02 (ook
via SMS of Whatsapp) of stuur een mailtje naar info@boetiekdesmederije.nl
Lieneke legt uit: ‘Ook als je graag zelf naar de winkel wilt komen maar er zeker van wil
zijn dat er geen andere klanten in de winkel zijn, dan is een 1 op 1-afspraak maken
bij ons in de winkel mogelijk. Dat kan buiten de reguliere openingstijden. Neem dan
telefonisch contact op of stuur een e-mail, dan maken wij in overleg een afspraak.’
De Smederije op social media
‘U kunt ons ook volgen via Facebook’ vervolgt Lieneke. Zelfs als u zelf geen
Facebookaccount hebt. Het adres is www.facebook.com/boetiekdesmederije/ Wij zullen
extra vaak foto’s en informatie delen. Ook is er een groot gedeelte van de modeshow te
zien Zo kunt u nog eens rustig nakijken welke sets er geshowd zouden worden en kunt
u tegelijk inspiratie opdoen. Dit geldt uiteraard zolang er geen beperkende maatregelen
worden opgelegd door de overheid. En natuurlijk als wij koorts of verkoudheidklachten
hebben blijven wij ook thuis. Tot slot hopen wij u gauw te zien in goede gezondheid en
met gepaste afstand’, besluit de onderneemster.

Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen
zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken
hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank
bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen
Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

Onafhankelijk Advies!
Hypotheken!
Verzekeringen!
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen
0522 - 472528
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen. 1e gesprek gratis!

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN

Aangepaste
openingstijden nl.
van 12.00 tot 17.00 uur

Nieuwe collectie!

galerie kadowinkel workshops en touristinfo
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 22 april 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 14 april 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink – dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije.

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

112

* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)

0900–8844

Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023
Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790
Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291
Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79
Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917
Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33
De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.
Op afspraak kan ook!
Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl
FyXsio Fysiotherapie Ruinen. Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten. Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie)
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

KERKDIENSTEN
I.v.m. het Coronavirus worden kerkdiensten op
een andere wijze aangeboden. Kijk op de
websites van de kerken voor informatie.
Mariakerk Ruinen
pkn-ruinen.nl
Ontmoetingskerk Pesse
pknpesse.nl

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel troost doet ons goed
Hartelijk dank voor uw blijken
van medeleven na het overlijden
van mijn lieve man,
onze vader en opa

Klaas Weide

TUINHULP GEVRAAGD
Onderhouden van een kleine tuin
Tijd en dag in overleg
Peter Louw | Kerkdijk 7F Ansen | T 0522 215 428

DNO radio bericht dagelijks
over Coronanieuws uit de regio

Hennie Weide-Bennink

DE WOLDEN - Via aangepaste programmering overdag doet DNO
radio al enkele weken uitgebreid verslag van de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus in de regio Zuidwest Drenthe en Noord
Overijssel.

Bert en Marian
Yvette en Louis
Leonie en Danny

In samenwerking met de gemeenten De Wolden en Staphorst
wordt melding gemaakt van de maatregelen en geven de
colleges van B&W reacties op ontwikkelingen en activiteiten.
Daarnaast reageren organisaties, middenstand, horeca en ook
jongeren op de huidige situatie.

Ruinen, maart 2020

Dagelijks van 10.00-12.00 uur kan men ook telefonisch reageren
en van 12.00-14.00 uur zijn er interviews met beleidsmakers,
betrokkenen en vele organisaties in het verzorgingsgebied.
Berichten, reacties en activiteiten kunnen gemeld worden via
redactie@dnomedia.nl of via de website www.wijzijndno.nl

Nieuws van WTC Ruinen

Kort seizoen, toch lekker wieleren

Frank Echten

RUINEN - Een heel mooi alternatief voor een dreigend kort
seizoen is de Tacx trainer in combinatie met de website
www.kinomap.com.

Westerstraat 59 7963 BB Ruinen
06-51282183 info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl

Het fietsseizoen dreigt dit jaar een kort seizoen te worden.
Je mag dan wel alleen fietsen, maar de doelstelling van onze
club is gezamenlijk tochten rijden en appelgebak eten. Beiden
zijn nu niet mogelijk. In groepsverband fietsen is tot 1 juni niet
toegestaan en de horeca is gesloten. Die kilometers gaan we dus
niet meer goedmaken.

Hoveniersbedrijf

Hierbij wil ik iedereen bedanken
voor de lieve belangstelling in de vorm
van kaartjes, telefoontjes, bezoekjes en
bloemen, tijdens mijn enkelbreuk in
december 2019.
Liefs, Tineke de Vries

Alleen fietsen is wel leuk, maar toch als je dan onderweg bent
in je eentje denk je sneller: ‘ik ga weer op huus an’. Een heel
mooi alternatief is de Tacx trainer in combinatie met de website
www.kinomap.com. Hier heb je de mogelijkheid om ritten mee
te fietsen van over de hele wereld. De mooiste beklimmingen,
een toertochtje in Nederland, een wedstrijdje in China, het kan
allemaal. Natuurlijk is het geen buitenfietsen, maar het is wel een
mooi alternatief.
Zorg wel dat je in een goed geventileerde ruimte traint en heb
een handdoek bij de hand want je zweet je te pletter. Hopelijk
ben je op deze manier in juni goed in vorm om de draad weer
op te pakken en al die gemiste stukken appelgebak in te halen.
Je hoeft hiervoor geen duur en ingewikkeld apparaat te hebben.
Met een goedkopere eenvoudige trainer gaat het ook best.

Van Sander
God is onze intelligente
lockdown te slim af
Het is oorlogstijd, als ik het mag geloven. Alleen zijn er nu
geen loopgraven of nachtelijke bombardementen. Nee, de
vijand is onzichtbaar. Hij zit op onze huid. Een virus dat te
klein is om met het blote oog te zien, zet onze levens tijdelijk
zo goed als stil. En waar oorlogen vroeger nog werden
uitgevochten voor het geloof, is voor mij een ding zeker: God
gaat ons niet redden.
Sterker nog, de beste ‘man op de wolk’ krijgt zelfs ruim baan
om het alleen maar erger te maken. Zo mogen diensten in
kerken en moskeeën in mindere mate nog steeds doorgaan.
Waarom? Godsdienstvrijheid staat in onze grondwet. En
blijkbaar is die wet ons heilig genoeg om losjes om te gaan
met onze intelligente lockdown. Alsof je niet meer in een
heilige kunt geloven als je je gebedshuis niet meer binnen
mag.
We geven de wetenschap in deze tijd ruim baan. Luister naar
deskundigen, volg het advies op van het RIVM. Het wordt ons
allemaal voorgeschoteld en velen houden zich daar keurig
aan. Maar als de microfoon uit gaat, ﬂuisteren we mensen
toch in dat luisteren naar hun God ook goed is. Dat is dweilen
met de kraan open.
Nu moeten de gebedshuizen zich nog wel aan veel
van de maatregelen houden. En ik dank het Vliegend
Spaghettimonster dat veel geloofsgemeenschappen gewoon
‘vanuit huis werken’ en online hun diensten aanbieden. Maar
ik snap simpelweg niet waaraan zij de uitzonderingspositie te
danken hebben.
Want op deze manier vind ik dat religie niet meer de
privéaangelegenheid is die het hoort te zijn. Mensen die
elkaar moedwillig blijven opzoeken, brengen niet alleen
zichzelf in gevaar, maar ook de mensen om zich heen. Dan
legt God via zijn volgelingen alsnog zijn wil op aan mij als
fundamentalistisch atheïst.
Ik wil niemand op een idee brengen, maar in de regel zou je
een ‘schijt aan corona’-feest kunnen geven als je dat maar
in een gebedshuis doet en het met de Bijbel in de hand
verdedigt. Geen agent of handhaver die je iets kan maken.
Zeer intelligente lockdown.
Begrijp me niet verkeerd. Als het allemaal achter de rug is, zal
ik de eerste zijn die roept dat de kerken weer open kunnen.
Maar in deze tijden moet iedereen, maar dan ook echt
iedereen, een pas op de plaats doen. De weg vrijmaken voor
dit soort achterdeuren in je beleid, is vragen om moeilijkheden.
Op moment van schrijven is nog niet bekend wat er gaat
gebeuren na 6 april. Die persconferentie moet nog komen,
maar ik hoop vurig dat mijn levensovertuiging gelijkgesteld
zal worden aan die van mensen die wel geloven in een God.
Dan hoop ik dat we ons samen gaan redden.

Voedselbank start
inzamelactie en stelt
noodpakketten beschikbaar
REGIO - In deze bijzondere tijden gebeuren er ook mooie
dingen. Mensen helpen elkaar waar mogelijk en staan voor
elkaar klaar. Om mensen in nood direct te kunnen helpen stelt
de Voedselbank Zuidwest-Drenthe noodpakketten beschikbaar
voor inwoners uit Hoogeveen en De Wolden die dat nodig
hebben.
Voedselbank Zuidwest-Drenthe
Inwoners die door de situatie van het coronavirus geen, of te
weinig inkomen hebben, kunnen een noodpakket aanvragen
bij Welzijn de Wolden. Er kan van maandag tot en met vrijdag
gebeld worden met Welzijn de Wolden op nummer 0528-378
686.

Doneer houdbare goederen
Er is veel behoefte aan houdbare producten, daarom start
de Voedselbank een actie. In De Wolden doen de volgende
supermarkten hieraan mee: Aldi en Jumbo in Zuidwolde en de
COOP in Ruinerwold en de Wijk. Als u boodschappen gaat
doen, neem dan wat extra houdbare goederen mee voor de
Voedselbank. Er is veel behoefte aan blikgroente, blikken
vlees of vis, mix of saus voor pasta, rijst, macaroni, bak- en
braadolie, houdbare zuivel, koﬃemelk, thee, schenkstroop,
houdbare boter en beleg, maandverband, tampons, luiers en
persoonlijke verzorgingsmiddelen. U hoeft hier niet speciaal
voor naar de winkel te gaan. Als u uw eigen boodschappen
doet, denk dan aan uw medemens. Doe de artikelen in het
winkelwagentje voor de Voedselbank. De vrijwilligers van de
Voedselbank zorgen er dan voor dat dit in de noodpakketten
komt.
Wilt u liever niet de deur uit en wel de Voedselbank steunen?
Dan kan dat met een financiële donatie. Het rekeningnummer
van Voedselbank Hoogeveen is NL12 RABO 0146 149 254.

Helaas….
RUINEN - Het bestuur en regie van de Stichting Openluchtspel
Ruinen heeft besloten dit jaar geen theatervoorstellingen op te
voeren.
De nieuwe en verscherpte maatregelen die de Rijksoverheid
heeft genomen om verspreiding van het coronavirus verder
tegen te gaan hebben hierin de doorslag gegeven.
Het bestuur van de Stichting Openluchtspel Ruinen
betreurt dit zeer, maar volgt de richtlijnen die centraal
zijn voorgeschreven. Deze maatregelen geven spelers,
medewerkers en regisseur onvoldoende tijd om een stuk
goed in te studeren en te zorgen voor een geslaagd avondje
uit. Ondanks dat we het betreuren dit besluit te hebben
moeten nemen, was het -gegeven de omstandigheden- geen
moeilijke beslissing. We leven momenteel in een crisissituatie,
waarin niets is zoals het anders is en konden geen ander
besluit nemen dan we nu hebben gedaan. Het bestuur en
regie van de SOR wensen iedereen veel sterkte, wijsheid en
gezondheid toe. Let op je zelf en op elkaar.
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KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 24 april 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Pasen

“Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem”
(Lucas 24: 31 NBV)
Pasen: De wedstrijd van de grootste brandstapels.
Pasen: Het feest van de grote vuren.
Pasen: Het feest van eieren zoeken en rapen.
Pasen: Helaas het feest gaat dit jaar niet door!
Geannuleerd door het coronavirus.
Coronavirus is dood in de pot ……….
Opeens staren we ons blind op wat niet meer kan. Door
overheidsmaatregelen is de glans uit het leven verdwenen.
Door de desastreuze gevolgen van genoemd virus lijkt de
toekomst somber en hopeloos.
Het is net alsof de dood jouw metgezel is.
De dood heeft overwonnen!
Althans in de betekenis dat “alles is stopgezet”.
Deze mentaliteit druist in tegen de Bijbelse boodschap, die
opgewekt vertelt: “De dood is overwonnen”.
Als gelovige kan ik mij daar iets bij voorstellen, maar moet
wel zeggen, dat ik dan met andere ogen moet leren kijken.
Geheel in stijl van deze tijd lopen twee mensen (lees Lucas
24: 13 -33) te somberen over de gebeurtenissen in hun
leven. Een geliefd mens is aan het kruis gehangen en
gestorven.
Deze mens - Jezus genoemd- had hen de weg naar de God
van liefde gewezen. Hij had hen een open toekomst laten
zien. En nu zijn ze verblind – stekeblind – door het verdriet,
dat hun hart ziek maakt.
Terwijl beide mensen elkaar de put in praten, komt
er plotseling iemand hen vergezellen. Hij ziet hun
levenshouding en vraagt invoelend naar de oorzaak.
Bitter vertellen zij, dat hun geestelijke en politieke leiders

hun hoop hebben gedood door Jezus aan het kruis te
vermoorden.
Tijdens hun verhaal blijven hun harten bitter en hun ogen
stekeblind. Daarna begint de onbekende man heneen
verhaal te vertellen. Een verhaal van hoop, dat afrekent
met het doemdenken, dat alles uitloopt in de onvruchtbare
dood.
Het verhaal is doorspekt met bekende woorden en feiten.
Een vermoeden begint te rijzen. Het kwartje valt – de ogen
gaan open – waardoor ze ontdekken, dat de onbekende
reisgenoot hun geliefde Jezus is.
Zij ontdekken dat het leven niet eindigt, wanneer alles
tegenzit. Wanneer alles tegenzit gloort het licht van de hoop
en staan mensen op uit de as ‘van ach en wee’.
Pasen is ontdekken, dat er een nieuw begin is!
Dus sta op uit de misère van deze tijd en vertrouw de
boodschap van de opstanding.
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van
13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron,
Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

We kunnen voorlopig geen kerkdiensten meer houden in
de Mariakerk. In overleg met de protestantse gemeente
van Pesse hebben we de mogelijkheid gekregen om de
diensten die in de ontmoetingskerk in Pesse gehouden
worden ook via internet te bekijken en te beluisteren.
Ga naar www.pknpesse.nl en maak een account aan.
Via de website van www.pknruinen.nl kunt u precies lezen
hoe dat moet.
De zondagse diensten die om 10.00 uur in Pesse
gehouden worden zonder kerkleden kunt u dan live
volgen.
DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN ROND PASEN
Op donderdag 9 april verzorgt ds. Venhuizen een
meditatie.om 19.30 uur. Deze kunt u beluisteren op
de website van onze gemeente: www.pkn-ruinen.nl bij
kerkdienst beluisteren.
Op Goede Vrijdag, 10 april is de Mariakerk in Ruinen
geopend van 19.00 – 20.00 uur. Hierbij bent u van harte
welkom om een kaarsje te branden en stilte te zoeken.
Ds. G. Venhuizen is aanwezig om een gesprek met
u te voeren. Uiteraard met een afstand van 1,5 m. U
kunt door de vooringang naar binnen lopen en door de
achteruitgang, via de consistorie weer naar buiten gaan.

Paasmorgen 12 april 10.00 uur houdt ds. Venhuizen een
meditatie waarbij beelden te zien zijn. Deze wordt ook op
de website uitgezonden. Wilt u op de hoogte blijven kijk dan
regelmatig op de website.

KERKRENTMEESTERS

Hieronder treft u een overzicht van de Kerkbalans 2020 ten
opzichte van de kerkbalans 2019. Wij hebben er voor de
duidelijkheid ook bij gezet hoeveel leden wij hebben binnen onze
Protestantse Gemeente Ruinen.

DIACONIE

Mede namens onze diaconie is het Informatiepunt Geldzaken De
Wolden nu een permanente voorziening
Het Informatiepunt Geldzaken is een initiatief van Welzijn
De Wolden, de gemeente, Humanitas Thuisadministratie
en Diaconaal Verband De Wolden. Mensen kunnen er
terecht met allerlei financiële problemen en vragen over
geldzaken. Het informatiepunt ging in 2018 als proef van
start. Omdat mensen uit alle lagen van de bevolking geregeld
een beroep doen op de kennis en expertise van de
medewerkers, heeft de samenwerking een permanente
status gekregen.
‘Luisterend oor is soms al genoeg’
Oplossingen kunnen niet altijd worden geboden. ,,Alleen het
bieden van een luisterend oor is soms al genoeg’’, zegt één van
de budgetcoach. ,,We hebben niet altijd één twee drie pasklare
oplossingen, maar het geeft rust als mensen weten dat ze er niet
alleen voor staan.’’
Het informatiepunt biedt ondersteuning bij het treffen van
betalingsregelingen en kwijtscheldingen, geeft inzicht in
inkomsten en uitgaven en leert mensen omgaan met budgetten.
Ook helpen de medewerkers bij het doen van belastingaangifte,
verschaffen ze informatie over minimaregelingen en helpen ze bij
het indienen van aanvragen.
Advies thuis of op locatie
Mensen die met vragen over geldzaken zitten, kunnen bellen om
een afspraak te maken. Deze afspraak is normaal gesproken bij
de mensen thuis, maar kan ook ergens anders. Ook kan via de
telefoon advies worden gegeven. Medewerkers beantwoorden
sommige vragen zelf, maar ze kunnen ook door verwijzen naar de
budgetcoach, vrijwilligers, maatschappelijk werk of de afdeling
schuldhulpverlening van de gemeente.
Het informatiepunt is te bereiken van maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur

De huidige stand van zaken is als volgt:
Als Beroepingscommissie hebben wij 7 maart onze laatste
bijeenkomst gehad. Hierin hebben we alle tien sollicitatiebrieven
besproken en de beslissing genomen om zes van deze tien
sollicitanten uit te nodigen voor een gesprek. We hadden de
kandidaten al uitgenodigd om op zaterdag 4 april met ons te
komen praten. Maar ook hier gooide de corona-crisis roet in het
eten. We hebben helaas moeten besluiten om die vierde april de
gesprekken niet door te laten gaan. Een nieuwe datum hebben
we nog niet gepland, omdat de toekomst rondom Corona
heel onzeker is. Maar natuurlijk hopen we op korte termijn de
sollicitanten te kunnen spreken....
Ruinen, 27 maart 2020
Namens de BC
Chris te Hennepe (secretaris)

ZUSTERKRING

In april geen bijeenkomst van de Zusterkring.

FEEST VAN DE GEEST

Dit jaar gaat het Feest van de Geest niet door.
We hopen het volgend jaar te houden en wel in dezelfde periode.
Dus van Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag 2021.
Verslag Alphaweekend 7 en 8 maart 2020
Op vrijdagavond 6 maart vertrokken we met het team naar
Denekamp voor het Alpha weekend bij “Huize Elisabeth” een
klooster en conferentieoord. Zaterdagochtend verwelkomden we
de deelnemers met koﬃe en gebak. Na deze gezelligheid was het
tijd voor de eerste inleiding “Wie is de heilige Geest?”
Bijzonder om er weer opnieuw bij stil te staan dat de heilige
Geest de plaatsvervanger van Jezus is op aarde en onze helper
en trooster is. ’s Middags werd er gesproken over: “Wat doet de
heilige Geest?” Zaterdagavond was er een gezellig samenzijn,
waarin er tijd was voor ontmoeting, een goed gesprek maar ook
om mee te doen aan een sjoelcompetitie� een heerlijke tijd om
elkaar beter te leren kennen.
Na een goede of minder goede nachtrust was er gelukkig een
moment van “beweging in lofprijs ” om wakker te worden en
konden we fris en fruitig door naar de zondagochtend inleiding
“Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?” Het was
weer geweldig om te ervaren dat de heilige Geest zo krachtig
aanwezig was dit weekend. Door de kracht van de heilige Geest
veranderen levens. Na een korte zondagochtendviering en zingen
in de kapel was het tijd om na te praten en afscheid te nemen
van elkaar. We kijken terug op een prachtig Alpha-weekend! Wat
maakt een Alpha (weekend) zo bijzonder?” vroeg iemand mij.
Ik wil dat proberen samen te vatten in een paar woorden:
Samen optrekken met elkaar, eenheid ondanks al onze
verschillen, samen eten, plezier hebben, al je vragen mogen
stellen, zelf ontdekken of “er meer is”, nieuwe vriendschappen,
gezelligheid, verdieping en nog veel meer. Wil je meer weten
over Alpha, stel dan je vragen gerust op het volgende mailadres:
alphahoogeveen2@gmail.com of bel naar: ‘ 06-516 006 84
Hartelijke groet namens het Alpha-team
Magda Boer

Spreuk van de maand
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (2)
In een vorige editie van Om de Ruiner Toren heb ik de leden van
de Beroepingscommissie aan u voorgesteld. Ook stond daarin
titel van onze vacaturetekst: Wij zoeken de I voor onze TDI-motor.
En tot slot schreef ik toen, dat de sluitingstermijn om te reageren
op deze vacature 29 februari was. Tot zover het ‘oude’ nieuws.

“Van wat we krijgen, kunnen we bestaan, maar van wat we geven,
kunnen we leven.......”
-Arthur Ashe
Redactie Om de Ruiner Toren

Textielinzameling, donatie
aanvragen

GERANIUMACTIE
Per stuk € 1,75 / 8 stuks € 12,00
VACATURE

DE WOLDEN - In gemeente De Wolden wordt textiel
ingezameld door stichting Sympany. Een deel van
de inkomsten van het ingezamelde textiel geeft de
gemeente terug aan goede doelen binnen de gemeente.

Bestellen via

De gemeente wijst de goede doelen aan. Wilt u als
goed doel of instelling een donatie (gift) aanvragen?

Bestuur Vrienden
Crescendo
Hendrik
Smid van T
06 224 843 84 of 0522 472 344
Aanvragen donatie
Harry Zegeren
T 06 511 213 97
Het aanvraagformulier en alle voorwaarden staan
Hubo
tuinin &
park
T 0522
471 581
op onze website onder dewolden.nl/goededoelen.
Bij ons 90-jarig
jubileum
2010,
is de stichting
Vrienden
van
Crescendo opgericht. Met dank aan deze stichting hebben wij
bij ons jubileumconcert op 29 februari jl. een fantastisch bedrag
Wij bezorgen uw bestelling vanaf 18
gesponsord gekregen. Hiervan hebben we inmiddels mooie jasjes
aangeschaft en een muziekstuk “De Heerlyckheid Ruinen” laten
componeren. Hier zijn we de stichting erg dankbaar voor.

Ook kunt u het formulier ophalen bij de receptie in
het gemeentehuis in Zuidwolde. De aanvraag kunt
u tot 31 mei 2020 insturen. Aanvragen die na deze
datum binnenkomen, worden niet meegenomen in de
beoordeling. Ook moeten alle noodzakelijke bijlagen bij
uw aanvraag worden meegestuurd.

april a.s. op woensdag of zaterdag

Uw bestelling afhalen is tevens mogelijk bij
Hubo tuin & park, Voor de Blanken 3 Ruinen
Kwekerij Ruunderdiek, Meppelerweg 62 Ruinen

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Jan Coeling,
Johan Baas en Jan Mos. Zij hebben dit de afgelopen 10 jaar met
veel plezier gedaan, maar vinden het nu tijd om het stokje over
te dragen aan een nieuw bestuur. Het zou erg jammer zijn als de
stichting de Vrienden van Crescendo ophoudt te bestaan. Daarom
zijn we op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden. Er wordt ongeveer
3 keer per jaar vergaderd, de tijdsinvestering is ongeveer 8 uur
per jaar.
Bent u donateur of wilt

u donateur worden?
Debijdonateurskaarten
worden
in het najaar bij u bezorgd
Voor vragen kunt u terecht
Jan Coeling, tel. 06 515 280
68.

Aangepaste actie i.v.m. Coronavirus

GERANIUMACTIE
Per stuk € 1,75 / 8 stuks € 12,00

Bestellen via

Hendrik Smid
T 06 228 443 84 of 0522 472 344
Harry Zegeren
T 06 511 213 97
Hubo tuin & park T 0522 471 581
Wij bezorgen uw bestelling vanaf 18 april a.s. op woensdag of zaterdag

Uw bestelling afhalen is tevens mogelijk bij
Hubo tuin & park, Voor de Blanken 3 Ruinen
Kwekerij Ruunderdiek, Meppelerweg 62 Ruinen
Bent u donateur of wilt u donateur worden?
De donateurskaarten worden in het najaar bij u bezorgd

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

Tien maatregelen Drentse
gemeenten om ondernemers
te steunen die in de problemen
komen door corona
DE WOLDEN - De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10
maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de
problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen
toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor
informatie over de maatregelen.
“Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en
regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we
allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat
we als gemeenten eensgezind hierin op te treden en ondernemers zoveel
mogelijk helpen.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en
voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging
van Drentse Gemeenten.
Het gaat om de volgende maatregelen:
1. Drentse gemeenten betalen hun facturen snel
We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.
2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke
belastingen
Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling
van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar
geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan
om terrassen, buitenstalling en marktgelden.
3. De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven
worden opgeschort
De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun
huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort.
De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen
betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek
indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen.

Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar
0,01%.
4. Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a.
schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen
Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt
voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in
gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.
5. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke
kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit.
De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording
indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven
van kracht.
6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen
Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen
verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden
ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in
te dienen, onnodig subsidie mislopen.
7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten
Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden
– ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het
winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om
boodschappen te doen.
8. Opschorten van venstertijden bevoorrading
Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk –
voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een
optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.
9. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan
hiermee door
Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het
juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen,
of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.
10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en
banen krijgen een hogere prioriteit
Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn
voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit
en gaan daarover in overleg met de aanvrager. De steunmaatregelen zijn
een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd
heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het
toepassen van de maatregelen.

Overname Schoorsteenvegen

OVERNAME SCHOORSTEENVEGEN
Geachte
klant,klant,
Geachte
Ik heb een gedeelte van mijn bedrijf overgedragen.
Het schoorsteenvegen wordt overgenomen door heer
Stefan
Fekken.
Ik heb
een gedeelte van mijn
Mijn vaste klanten kunnen gewoon zelf contact met hem
bedrijf overgedaan.
opnemen als ze van zijn diensten gebruik willen maken.

Dit is het schoorsteenvegen het komt nu in handen van de heer Stefan
Stefan
FekkenMijn
start een
bedrijf
op in het
vegen van
schoorstenen
reinigen met
van hem
Fekken.
vaste
klanten
kunnen
gewoon
zelfen
contact
zonnepanelen.
is 06 416 246
20
opnemen Zijn
als telefoonnummer
ze van zijn diensten,
gebruik
willen blijven maken.
Ik hoop dat u hier gebruik van gaat maken en dank u voor het genoten vertrouwen in mijn
Hij start
bedrijf blijf
opikinmijhet
vanmet
schoorstenen
en
werk de afgelopen
25 een
jaar. Voorlopig
nogvegen
bezighouden
riool ontstoppen en
goten
reinigen e.d.
zonnepanelen
reinigen. Zijn telefoonnummer is 06 - 41 62 46
Groeten,
Ik hoop
Klaas van Dalen

dat u hier gebruik van gaat maken en dank u voor
het genoten vertrouwen in mijn werk, de afgelopen 25 jaar.

Ik blijf mij voorlopig nog bezighouden met riool ontstoppen
en SLG
goten
reinigen
e.d.
Per 1 april jl. heb ik, Stefan Fekken van
cleaning
de
schoorsteenveegwerkzaamheden van Klaas van Dalen
uit Ruinen overgenomen.

Groeten Klaas van Dalen.

‘U krijgt bij mij dezelfde service en kwaliteit die u
gewend bent bij Klaas’
Wij bellen u voor het maken van een afspraak.
Om zelf een afspraak te maken kunt u bellen naar 06 416 246 20 of per e-mail
stefan@slgcleaning.nl
Ook nieuwe klanten zijn uiteraard van harte welkom!
Behalve schoorsteenvegen en inspectie kunt u ook bij ons terecht voor:
 Zonnepanelenreiniging
 Glazen wassen
 (Kunststof ) kozijnen reinigen
 Dakgootreiniging
Voor al onze diensten en prijzen kunt u terecht op onze website www.slgcleaning.nl

T 06 416 246 20 | E stefan@slgcleaning.nl | W www.slgcleaning.nl

PMN
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BLIJF OP DE HOOGTE
RUINEN - Evenementen en activiteiten zijn door het Coronavirus Covid-19 in ieder geval tot
1 juni a.s. verboden, daarom komt de pagina ‘Wat is er te doen in Ruinen’ tot nader bericht te
vervallen.
Er worden ook in Ruinen misschien mooie initiatieven genomen die een redactioneel plaatsje
verdienen in ’t Ruunder Waopen. Denkt u iets bijzonders te doen in deze tijd? Heeft u een mooi
gedicht geschreven, wilt u iemand in ’t zonnetje zetten? Wij schenken hier graag aandacht aan in
’t Ruunder Waopen. Schrijf uw ervaringen op en mail ze naar de redactie:
ruunderwaopen@hotmail.com
Voor informatie over Ruinen kunt u ook terecht op de websites of fb-pagina’s van:
www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen.nl/activiteiten
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Drenthe krijgt meldpunt rond zorg
REGIO - Zorgbelang Drenthe heeft sinds woensdag 25 maart een meldpunt waar inwoners hun zorgen
kunnen uiten over ervaren knelpunten in de zorg. Ook kunnen inwoners het meldpunt gebruiken om
mooie initiatieven in de zorg die zijn voortgekomen uit de coronacrisis te melden.
Daarnaast wil Zorgbelang Drenthe met een enquête informatie verzamelen over de gevolgen van de
coronacrisis op het leven van de inwoners in Drenthe.
Het doel van het meldpunt is om te onderzoeken welke behoefte, zorgen en/of vragen er leven onder
de inwoners, die gebruik maken van zorg. Voorbeelden van meldingen kunnen zijn dat behandelingen
zijn uitgesteld, een afspraak in het ziekenhuis niet door gaat, de wachttijden toenemen of dat er
onvoldoende zorg kan worden geleverd door uw zorgverlener.
Signalen
U kunt bij ons een melding maken als u vragen of signalen heeft over de beschikbare zorg. Welke
onrust ervaart u? Welke mooie initiatieven heeft u ervaren? Is zorg op dit moment voor u uitgesteld of
onvoldoende beschikbaar? Of heeft u geen of beperkte toegang tot zorg? Wij bundelen alle meldingen
en signalen en geven die via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door aan het landelijk crisisteam
van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn. Uw meldingen zijn ook voor zorgaanbieders,
provincie, gemeenten en zorgverzekeraar van groot belang.
Melding maken
U kunt een melding maken door te mailen naar: meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl of via de website
van Zorgbelang Drenthe. Een melding kan ook telefonisch via 050-7271505 (tijdens werkdagen van
09.00 tot 16.30 uur).
Enquete
Zorgbelang Drenthe wil graag weten hoe inwoners van de provincie Drenthe deze tijd ervaren. Wat
vindt u van de maatregelen? Welke gevolgen heeft de uitbraak van het coronavirus voor u? En welke
positieve of negatieve effecten van de uitbraak ziet u in uw omgeving? Daarom hebben we een korte
vragenlijst opgesteld. Alle inwoners van Drenthe kunnen hieraan deelnemen. De vragenlijst is in te
vullen op nl.surveymonkey.com/r/Corona-uitbraak.

