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Buurtwerkers in De Wolden
gaan de straat op
DE WOLDEN - Nu de maatregelen vanwege de coronacrisis in een
volgende fase zijn gekomen, vindt Welzijn De Wolden het belangrijk om
zich letterlijk te laten zien en zo in gesprek te blijven met inwoners. In
de afgelopen twee maanden gebeurde dat via een speciaal belteam dat
ouderen in de gemeente belt. Ook konden inwoners telefonisch of per
e-mail vragen kwijt of juist hulp aanbieden. Vanaf 18 mei zijn buurtwerkers
in de dorpen van De Wolden ook de straat weer opgegaan.

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

De medewerkers van Welzijn De Wolden gaan in duo’s, lopend of op de
fiets, door de dorpen. Buurtwerker Berber Jansen legt uit: ‘’We gaan
graag het gesprek aan met inwoners. Om te weten hoe het met ze gaat,
wat er leeft en wat er nodig is om het vol te houden in deze crisis. Maar ook
los van corona vinden wij het belangrijk dat we aanspreekbaar zijn. Niet
iedereen klopt even makkelijk aan bij bijvoorbeeld een maatschappelijk
werker, budgetcoach of een mantelzorgconsulent. Terwijl dat juist altijd
kan, ook als je niet zeker weet wat je nodig hebt. Wij kennen veel organisaties en buurtinitiatieven en kunnen
dus ook doorverwijzen.’’
De buurtwerkers zijn te herkennen aan de jas of het shirt met Welzijn De Wolden erop. ‘’Gewoon even een
praatje maken zonder een hulpvraag is ook mogelijk, uiteraard alleen op minimaal 1,5 meter afstand.’’
Hulp via het Buurtteam
Welzijn De Wolden is ook vertegenwoordigd in het Buurtteam. Zij spreken met inwoners die vragen of hulp
nodig hebben, of mensen die anderen hulp willen bieden. Ze verzamelen alle initiatieven die in de gemeente
tijdens de coronacrisis zijn ontstaan om aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. Het
gaat bijvoorbeeld om hulp bij het boodschappen doen of tuinwerkzaamheden, of de behoefte aan regelmatig
telefonisch contact.
Contact
Voor alle benodigde hulp, zorgen en vragen gerelateerd aan de coronacrisis, en ideeën of initiatieven om anderen
te helpen, neem contact op met het Buurtteam via: tel. 0528-378686 of per mail buurtteam@dewolden.nl.
Voor alle andere zorg- en hulpvragen, kan contact worden opgenomen met Welzijn De Wolden, ook als zaken
niet acuut zijn, maar wel lastig of verontrustend. Neem contact op via tel. 0528-378686 of
per mail info@welzijndewolden.nl.

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
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

JUNIMAAND
JURKENMAAND

20%

korting
op elke
jurk en rok!
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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

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

TAKE AWAY MAALTIJDEN!
WIST U DAT U BIJ ONS, IN DEZE CORONAPERIODE,
OOK WARME MAALTIJDEN KUNT AFHALEN?
Nu de horeca weer geopend is, kunt u bij ons in het café c.q.
op het terras een hapje komen eten. Maar daarnaast kunt u de
maaltijden ook afhalen.
Elk weekend hebben we naast de schnitzel een ander
hoofdgerecht; deze gerechten worden altijd aangevuld met
een peertje, en naar keuze gebakken aardappeltjes of patat.
Bij elk weekmenu hoort een groente. De eventuele sausjes bij
de schnitzel kunt u gratis bijbestellen.

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele manieren van medeleven na het overlijden
van

Roelie Luning-Doren
Roelof Luning
Kinderen en kleinkinderen
Ruinen, mei 2020

Wij willen iedereen die, door middel van een cadeau,
kaartje, bloemen, telefoontje of via de sociale media, ons
hebben gefeliciteerd met ons 65-jarig huwelijk hiervoor
heel hartelijk bedanken. Dit heeft ons heel veel plezier
gedaan.
Klaas en Hillie Snijder-Broekman

Gaarne uw bestelling op tijd doorgeven via 0522-471236
zodat we een afhaaltijd kunnen overleggen.

Menu van
4 juni t/m 9 juni
Schnitzel / champignons en uien € 14, =
of een Burrito
€ 16,50
De Burrito is een goedgevulde wrap met pulled
chicken, mais, paprika, kidneybonen etc.
Groente: sla

Olé!

Menu van
11 juni t/m 16 juni
Schnitzel / champignonsaus € 14, =
Spareribs
€ 16,50
Groente: worteltjes

Menu van
18 juni t/ m 23 juni
Schnitzel / champignons en uien € 14, =
Kipsaté
€ 16,50
Groente: boontjes

Menu van
25 juni t/m 30 juni
Schnitzel / pepersaus
Mixed Grill

€ 14, =
€ 16,50

Groente: sla

Heeft u in verband met afhalen problemen met
uw vervoer, dan is het mogelijk om doordeweeks
te bezorgen. U kunt de menu’s ook bekijken op
Facebook via Café Hees / Brinkzicht

TOT SNEL!

Van Sander
Door Ontwikkelingen Omgevallen
Een klein mannetje scheurt op een zwarte fiets door de
Meester Harm Smeengestraat. Staand op de smalle
pedaaltjes. Wie hem voorbij zag schieten, zag misschien
de gouden ‘Batavus’-opdruk op het frame en het blauwe
gymbroekje op zijn hoofd.
Het ventje, dat was ik. Jaar of 8, in de sprint op weg naar de
‘kleine gymzaal’: les van juf Ina.
Elke keer weer hoopte je op apenkooi, maar met een
tumblingbaan was je als koter ook meer dan tevreden. Voor
hen die nooit een gymuitvoering hebben doorstaan: een
tumblingbaan is een kruising tussen de springplank en de
‘lange mat’, maar dan opblaasbaar.
Als je maar tekeer kon gaan, de opgekropte energie van de
hele dag de stilzitten op school maar kwijt kon, dan was het al
lang goed. Ouders ook blij, de kinderen sliepen allemaal wat
makkelijker die avond.
Cabaretier Theo Maassen vroeg het zich ooit al hardop af:
‘Waarom doen we niet gewoon dat wat het fijnste is? Als je
met gym mocht kiezen, koos je altijd voor apenkooi. Waarom
zijn er dan geen apenkooiverenigingen?’ Maar het omvallen
van gymvereniging DOO zet dit in een ander licht.

Gebruik geen folie of plakstrips
tegen eikenprocessierups
DE WOLDEN - Het duurt niet lang meer of de eikenprocessierups
laat zijn brandharen weer los. En die haren jeuken.
Niet alleen de gemeente strijdt tegen de eikenprocessierups,
ook inwoners zijn druk met maatregelen. Ze denken de insecten
te bestrijden door bomen in te wikkelen met folie of plakbanden,
maar dit werkt dat juist averechts. Veel beter is het om de
natuurlijke vijand van de rups de ruimte te geven, zoals vogels,
insecten en vleermuizen.
Folie trekt juist meer
rupsen aan. Daarnaast
zorgt het voor meer
plasticafval, dat is dus
slecht voor het milieu.
Bovendien zit de folie
de bestrijders in de
weg bij het verwijderen van de eikenprocessierups. Ook zien
we soms plakstrippen rond de bomen. Ook dit is geen goed
idee. Doordat rupsen blijven plakken en in paniek raken, laten zij
juist meer brandharen los, hierdoor krijg je juist meer overlast.
Bovendien plakken ook nuttige insecten, vleermuizen en vogels
vast aan de strippen, dit zijn de natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups.
We vragen inwoners daarom GEEN plasticfolie en geen
plakstrips op eikenbomen aan te brengen. Het heeft geen enkel
effect en staat een goede bestrijding alleen maar in de weg.
Hebt u al folie om een boom gewikkeld? Haal het dan weg,
zodat bestrijders hun werk goed kunnen doen.

Altijd doen wat het fijnst is, houdt die apenkooivereniging
niet op de been. Ook daar zullen er mensen nodig zijn
die niet elke dag apenkooien, maar de zaakjes eromheen
regelen. Stomvervelend de contributie innen of oersaai het
ledenbestand bijhouden. Dat doe je niet voor jezelf, dat doe
je voor een ander. Voor zij die maar wat graag apenkooien.
Maar bij DOO zag je het schip langzamerhand zinken.
Terugloop van leden, weinig bestuursleden, minder
vrijwilligers, het aantal toernooien en uitvoeringen werd
teruggeschroefd. Er zullen maar weinig mensen zijn die
oprecht verbaasd waren toen ze het nieuws hoorden.
En wie weet is het wel ergens goed voor. Wie weet ﬂoreren
andere sporten nu. Daarbij weet ik ook wel dat gymlessen of
aerobics geen grondrecht zijn. Maar jammer is het wel, als ik
wat weemoedig terugdenk aan mijn talloze tochten naar de
Baete. Steeds stug doortrappend, met het blauwe broekje
op mijn hoofd.Laat het op zijn minst een voorbeeld zijn voor
andere verenigingen.
Als jij niet bereid bent echt op te staan op momenten dat
het moet, kan de toekomst van jouw cluppie in gevaar
komen. Gespreide verantwoordelijkheid begint toch echt
bij jezelf, helemaal in een dorpje als Ruinen. Want wie het
verenigingsleven de rug toekeert, moet later niet klagen dat
er zo weinig te doen is in het dorp.
Niet alleen maar willen apenkooien. Kijk eens verder dan dat.
Doe het voor dat idiote jochie, met dat malle broekje op z’n
hoofd.

Wat u wel kunt doen? Plant verschillende bloeiende planten
in uw tuin, hang nestkastjes op en zorg voor een insecten- of
bijenhotel. Hiermee heeft u niet direct dit jaar resultaat, maar
op langere termijn helpt dit de eikenprocessierups te bestrijden.
Deze natuurlijke vijanden geven wij als gemeente ook de ruimte.
Daarnaast zuigen we op drukke plekken de nesten weg.

Jaargang 37 nr. 6 - 3 juni 2020
Eerstvolgende nummer verschijnt 1 juli 2020
Predikant:		
Ondersteuning pastoraat:
		
		
		
Scriba:		
		
Koster:		
Diaconie:		
		
Website: 		
		
E-mail:		

Vacant.			
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Tel: 06-51370604
Inloopspreekuur: elke vrijdag 13:00 uur
tot 14:00 uur in De Bron
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Anserweg 7, tel. 0522-470204
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Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 19 juni 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.
MEDITATIE
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”
			
Johannes 15: 5 (NBV)
Onze samenleving verandert enorm snel. Wat eens als
fundament gold, is nu verdwenen. Tradities worden
weggewuifd met simpele woorden als: “Uit de tijd”. De
zekerheden zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor
het nieuwe, dat nog geen houvast biedt. Waar geen houvast
is, dáár sluipt de angst binnen.
Angst verschijnt in verschillende gedaantes, namelijk: angst
voor de vreemdeling; angst voor andere geloofsvormen,
angst voor veranderingen, enzovoort. Een bekend
gezegde luidt: ‘angst is een slechte raadgever’. Wie naar
angst luistert, kan geen goede beslissingen nemen. Wie
angstig is, ziet vaak dingen, die niet reëel zijn. Wie in deze
gemoedstoestand beslissingen neemt, zal ze later meestal
betreuren! Deze beslissingen zijn niet goed gefundeerd
.........
In Johannes 15: 5 zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: “Ik ben
de wijnstok en jullie zijn de ranken”. Deze tekst staat in het
licht van Jezus’ afscheid. Het is begrijpelijk, dat afscheid
een mensenleven kan ontwrichten. Vooral wanneer mensen
geestelijk leunen op degene, die afscheid neemt. Na een
afscheid zei iemand: “Het is alsof een stuk van mijn lichaam
is af- gescheurd. Heel pijnlijk en kwetsbaar .........
Pijn valt te dragen, wanneer mensen een goed geestelijk
fundament hebben. Sommigen kunnen de pijn dragen
omdat zij zich gedragen weten door de liefde van
medemensen. Anderen dragen de pijn, omdat zij steun
voelen van de traditie, waarin zij opgegroeid zijn.
De woorden van Jezus gaan nog een stapje verder. Hij heeft
het over de liefde en over de woorden, die overgeleverd
zijn (= traditie). “Liefde” en “overgeleverde woorden” vindt
Jezus heel belangrijk, maar er is nog meer wat houvast
geeft.

Hij neemt het beeld van de wijnstok als voorbeeld. Hij
noemt zichzelf de wijnstok. Een wijnstok, die goede
vruchten geeft, moet in goede grond geworteld zijn.
Jezus is geworteld in de Vader; in God. Wie dit herkent
en gelooft zegt: “Dat is een goede, vruchtbare bodem”.
De levenssappen -de basis van het leven- vinden hun
oorsprong in de levende God. Via Jezus gaan deze sappen
naar hen, die in Jezus geloven. Gelovigen zijn verbonden
met de wijnstok. Niet kunstmatig, maar gegroeid! Er is een
beeld, dat zegt: ‘Gelovigen zijn geënt op de wijnstok, die de
naam Jezus draagt’.
Wie verbonden is met Jezus; met Zijn woorden en Zijn
daden ontdekt een positieve stroom in zichzelf. Deze geeft
vruchten, die bijzonder goed smaken. Nee, niet via de
smaakpapillen op de tong, maar via de Geest. Dit klinkt als
“Een goede smaak hebben”. Geestelijk een goede smaak
hebben, betekent Bijbels: “Mensen vinden hun hoop,
troost, liefde in God en geven deze onder anderen door
via: vriendelijkheid, trouw, goedheid en zelfbeheersing”. (=
vruchten van de Geest)
De samenleving en haar uitingsvormen kunnen veranderen,
maar wie verbonden is met de wijnstok (= ranken) laat zich
niet van de wijs brengen. Hierdoor krijgt angst geen kans
om raadgever te worden.
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
Kerkdiensten in de Mariakerk.

Op de zondagen 7, 14 en 21 juni zijn er nog geen
kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Vanaf zondag 28
juni willen wij weer diensten houden volgens het laatste
protocol. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot
elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen
beschikbaar.
Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats
reserveren. Wilt u een kerkdienst bijwonen op 28 juni of
in juli, dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel.
nr. 0522-471723 of 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor
de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet
gezongen worden.
In de dienst van 28 juni is kerkelijk werker mevr. G. Bijl
uit Uffelte de voorganger.

Kerk open:
In de maand juni is de kerk geopend elke vrijdagmiddag
van 14.00 – 15.00 uur. Er is dan gelegenheid een kaarsje te
branden, de stilte te zoeken.
Ds. G. Venhuizen is in de kerk aanwezig en u kunt met hem
een gesprek voeren of een afspraak maken.
Bij de ingang kan men de handen reinigen. De ingang
is bij de toren, de uitgang aan de achterzijde, door de
consistorie. In de kerk houden we ons aan de afstand van
1,5 m. tot elkaar.

DIACONIE
Collecteren in Coronatijd
Nu er geen fysieke kerkdiensten zijn, kunnen we natuurlijk
ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en
solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze
rare coronatijd misschien nog wel meer dan anders!
De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke
initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen
wij de Voedselbank in de regio, maar ook noodhulp in
Moldavië, Rwanda, Colombia en het Midden-Oosten.
We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor:
plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner
toren, Straatmeisjes in Ghana, Kansarme kastelose
kinderen in India. De Rudolph stichting ( bevordert de
ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste
kinderen door hen een thuis te bieden.
EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA!!!
Voor de zondag van Pinksteren roept Kerk in Aktie
gemeenten op om te collecteren voor coronanoodhulp.
De diaconie van Ruinen en omstreken geeft gehoor aan
deze oproep. De gevolgen v.d coronacrises worden
wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar
hun werk, hebben geen inkomen en daarom ook geen eten.
Een catastrofe dreigt, om deze ramp te voorkomen is in
ieder geval 1,2 miljoen euro nodig.
Hoe kunt u helpen?
Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te
ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie
van de Protestante gemeente in Ruinen rekeningnummer:
NLRBRB0706459865
Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen De diaconie zal
dan een gift overmaken naar dat doel.
Op deze manier kunnen we toch ons steentje bijdragen in
deze rare tijden.
In Memoriam

opa en oma in Ansen wonen.
In dit dorp ontmoette ze Jan Hooijer op een dorpsfeest.
Deze ontmoeting had grote gevolgen: Ze trouwden op 26
mei 1954. Stiena verhuisde naar de boerderij van Jan aan
Voor de Broeken.
Ze kreeg twee dochters: Jenny en Zwaantje. Ze was blij
met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ze genoot
van hen wanneer ze bij haar op bezoek kwamen.
Stiena had een actief leven. Naast het werk op de boerderij
was ze tot op haar 86e levensjaar lid van de gymvereniging
DOO. Puzzelen was voor haar hersengymnastiek. Als
vrijwilliger heeft ze jarenlang de Bron helpen schoonmaken.
Vanwege lichamelijke ongemakken werd de boerderij
verlaten en verhuisde ze met haar man naar een
appartement in de Korhoen. Tot eind 2018 heeft ze
daar met plezier gewoond. In januari 2019 moest Jan
naar een zorgappartement verhuizen en Stiena wegens
gezondheidsproblemen naar het groepswonen van ’t Neie
Punt.
Heel pijnlijk om na zoveel gelukkige jaren samen te zijn
geweest nu gescheiden te moeten wonen.
Op vrijdag 1 mei is haar leven in besloten kring herdacht.
In deze viering is God dank gezegd voor deze mens, die in
onze gemeenschap heeft geleefd. Daarna is haar lichaam
toevertrouwd aan de aarde van de begraafplaats te Ruinen.
Ds. Gerard Venhuizen

Vrijwilliger gezocht voor De Fakkel Hoogeveen
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!
Houdt u van God, houdt u van mensen én heeft u minimaal
een dagdeel in de week beschikbaar?
Overweegt u dan eens om ons team te versterken!
Wij vragen voldoende lees- en rekenvaardigheid om klanten
te kunnen helpen en adviseren.
Natuurlijk is het ook belangrijk dat u begrijpt hoe onze kassa
en de zoeksystemen werken. Maar in het begin is er altijd
een ervaren teamlid om u op weg te helpen.
We werken door de week altijd in teams van twee personen.
De zaterdagen worden afwisselend door ons ingevuld. Eens
in de twee, drie maanden hebben we een vergadering om
als team te bespreken wat er in de winkel gaande is.
Lijkt het u wat?
Stuur dan een mailtje waarin u wat over uzelf vertelt
naar verkoop@defakkelhoogeveen.nl. Wij nodigen u graag
uit voor een gesprek waarin we nader met elkaar kunnen
kennismaken.

Stiena Hooijer – Neve
Geboren op 4 mei 1927 - Overleden op 27 april 2020
Stiena is op een boerderij in Leggeloo geboren. Ze had een
onbezorgde jeugd. Toen ze 14 jaar was stierf haar vader.
Haar leven stond toen op de kop. Ze moest haar moeder
helpen bij het runnen van de boerderij.
Dit was niet vol te houden waardoor moeder als
huishoudster moest gaan werken. Stiena ging toen bij haar

Spreuk van de maand
“Een vriendelijk woord kost niets en is het mooiste van alle
geschenken.”
			
-Daphne du Maurier

Redactie Om de Ruiner Toren

GEZOCHT
ERVAREN SCHOONMAKER(S)
voor vakantiehuis in Ansen (duo is een optie)
- Circa 3-4 uur per keer
- In het hoogseizoen 2x p/w
- Uitstekende vergoeding
Reacties graag naar
e-mail: buitenplaatsdwingelderveld@gmail.com
of bellen/appen tel. nr.: 06 413 099 51

Houd 1,5 meter
afstand
Samen verslaan
we Covid-19

Museum De Wemme opent haar
deuren
ZUIDWOLDE – De Wemme is weer open! Vanaf maandag 1 juni is het museum weer
geopend met drie tentoonstellingen.
De eerste is ‘Dankzij de Vrijheid’, waarin we laten zien hoe het naoorlogse leven er
uitzag. We beginnen de expositie met de bevrijding en gaan daarna verder in de tijd.
Aan bod komen o.a. vervoer, communicatie, kinderspelen, hygiëne en landbouw.
Ook komt de koude oorlog ter sprake. Te zien zijn echte bevrijdingsrokken, oude
radio’s, een Messerschmitt, een lavet, een nagebouwde bunker van de BB en
natuurlijk het Tientje van Lieftinck. Ook is er een levensgroot electrospel, dat met
wegwerphandschoenen aan gespeeld mag worden (corona-proof dus!).
De tweede tentoonstelling is ‘Karren en meer’. We laten een bijzondere selectie van
onze karren zien, met rondom elke kar een kleine verzameling van zaken die met die
kar te maken hebben. Tenslotte is in de boomgaard werk te zien van Marie Louise
Minke uit Balkbrug. Zij maakt beelden van vooral beton en metaal. In de vitrines
binnen is ander werk van haar te zien.
Een medewerker van het museum vertelt:’ We hebben kinderen van ongeveer elf
jaar en ouderen, die na de oorlog ook zo’n elf jaar oud waren, laten interviewen. Van
deze interviews zijn opnames gemaakt en er is een boekje samengesteld: ‘Kinderen
van Nu interviewen Kinderen van Toen over de tijd na de oorlog’. Het boekje is voor
achtstegroepers, die op bezoek komen, gratis mee te nemen.’
Het museum heeft in verband met de coronacrisis dit jaar voorlopig gewijzigde
openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur. De toegangsprijs
is € 3,50. Kinderen tot 12 jaar en mensen met een Museumkaart mogen gratis naar
binnen. Vanzelfsprekend houden we ons aan de regels die nu gelden. Een van die
regels is, dat iedereen van te voren moet reserveren. Dat kan per telefoon : 0528
37 33 32 of via een e-mail aan info@dewemme.nl. Er mogen maximaal 20 mensen
aanwezig zijn in het museum.

Danilo Wattez lanceert
nieuwe hit
‘Zingen op Ibiza’.
Danilo Wattez, bekend van de vlottere Nederlandstalige muziek, wil
ondanks het afblazen van allerlei festivals en optredens vanwege
Co- rona, toch vrolijkheid onder het publiek brengen. Hij wil
door op de ingeslagen weg. De jongeman uit het Drentse Elim
maakte in het ver- leden al naam als veelbelovend wielertalent
en boekte daarmee vele successen (o.a. Nederlands Kampioen
baanwielrennen en derde op het NK wielrennen op de weg).
Vanwege blessureleed en daarmee gepaard gaande langdurige
herstelperiodes, besloot hij het over een andere boeg te gooien.

Een paar jaar geleden al, viel het tijdens een feest georganiseerd
door zijn vader op, dat Danilo goed bij stem was. Met het
welbekende num- mer van Danny de Munk: ‘Krijg toch allemaal de
kolere’, wist hij het gevoel te raken van menig toehoorder. Iemand
uit het publiek vroeg zich hardop af, waarom ze dit nog niet eerder
hadden gehoord.
De man kende een studio, waar een paar maand later Danilo’s
eerste eigen nummer, ‘De zon in mij’, werd geproduceerd. De
ar- tiest zette door en werd vooral op regionale festivals geboekt
in Zuidwest Drenthe, waar de nieuwe nummers ‘Als je lacht’ en
‘Weekend’, goed werden ontvangen. Zo goed zelfs, dat Radio- en
TV-zenders in den lande dit ook oppikten en de hits uitzonden.
Ook op streamingdiensten als Spotify, en natuurlijk op YouTube,
zijn de nummers te zien en te beluisteren.

PERSBERICHT
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VOLMACHT | LEVENSTESTAMENT?
Ons kantoor is geopend voor besprekingen en
voor de ondertekening van akten.
Wij volgen daarbij de richtlijnen die het
RIVM heeft gesteld in verband met het
Corona-virus.
Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid
voor telefonische besprekingen en
voor audio-visuele besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:

Stotijn

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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BLIJF OP DE HOOGTE
RUINEN - Evenementen en activiteiten zijn door het Coronavirus Covid-19 in ieder geval tot 1 september
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 plaatsje verdienen in ’t Ruunder
Waopen. Denkt u iets bijzonders te doen in deze tijd, laat het de redactie weten. Wij schenken hier
graag aandacht aan in ’t Ruunder Waopen. Heeft u een mooi gedicht geschreven, wilt u iemand in ’t
zonnetje zetten? 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/activiteiten
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Loop de alternatieve Avond4daagse in Coronatijd
Drenthe gezond en de Koninklijke Nederlandse Wandelbond geven alternatief voor de Avond4daags

Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en naar de opvang, maar evenementen zijn door het coronavirus tot 1 september afgelast. De meeste Avond4daagses vallen in deze periode en gaan dus niet door. Drenthe gezond
geeft samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) de mogelijkheid aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen. Samen met het gezin kunnen kinderen in één week, tussen 1 mei en 1 juli, vier verschillende routes lopen van 5 of 10 kilometer. Met een app kunnen de routes geregistreerd worden en dan krijgen de deelnemers
een oﬃcieel wandeldiploma van KWBN.
Drenthe gezond wil inwoners van Drenthe gezond laten opgroeien en ouder worden, ook in deze tijd waarin het misschien
wel extra belangrijk is. Daarom kijken we vanuit Drenthe gezond naar de mogelijkheden om gezond gedrag zoveel mogelijk
te stimuleren. Waar we elk jaar aandacht vragen voor een gezondere Avond4daagse kijken we nu hoe we toch kunnen
stimuleren dat kinderen gaan wandelen, uiteraard binnen de maatregelen van de Rijksoverheid. En dus komen we met de
alternatieve Avond4daagse. Wandelen houdt het immuunsysteem gezond. Je kan lekker een frisse neus halen. Je leert je
eigen woonomgeving op een andere manier kennen. Nadat je actief bent geweest slaap je beter. Bewegen zorgt ervoor dat
je je beter kan concentreren.
De voorwaarden
1. Wandel tussen 1 mei en 1 juli de Alternatieve Avond4daagse. Dit doe je door in deze periode in vijf achtereen
volgende dagen, 4x een afstand van 5 of 10 kilometer te wandelen. Er mag 1 rustdag tussen zitten.
2. Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse is, mag je ook overdag lopen
3. Houd je aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Loop dus alleen of met je gezin, houd 1,5 meter afstand
en als je ziek of verkouden bent blijf dan binnen.
4. Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als bewijs dat je 4 verschillende dagen 4 verschillende routes hebt
gelopen Upload je bewijs op [https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse/] en ontvang van de
KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland) en Drenthe gezond een oﬃciële wandeldiploma.
Gebruik van de app ImageRun
Om tot vier verschillende routes te komen adviseren wij de applicatie Image Run/eRoutes te gebruiken. Hier kan men routes
uitzetten met een gewenst aantal kilometers vanaf een gewenste locatie. Je krijgt altijd drie opties. Onderweg wijst de app
de weg en registreert de wandeling. Met een screenshot geldt bewijs voor de gelopen route.
NB. De Alternatieve Avond4daagse kan op deze manier ook prima worden gewandeld door kinderen die buiten Drenthe
wonen.

AIRCO CHEC

K

Laat uw airco
op tijd controleren

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3

PCA Gewoon Goed!

7921 VM Zuidwolde
Telefoon: 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

