
 
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 5 d e  j a a r g a n g  n r .  1 8 . |  2  s e p t e m b e r  2 0 2 0

Volgend nummer 
verschijnt 

16 september 2020
Kopij inleveren voor vrijdag 11 september 12.00 uur

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

Tai Chi / Qi Gong versterkt het immuunsysteem
Maandag 07 september start het nieuwe seizoen 
van Tai Chi Tao De Wolden in zaal de Munnekeweer 
te Ruinerwold. De belangstelling voor Tai Chi is 
begrijpelijk. Het bevordert je totale gezondheid en 
het versterkt je immuunsysteem! Juist nu de hele 
wereld op zijn kop staat, is een les tai chi een onder-
houdsmoment in onthaasten voor jezelf. 
Stress maakt je immuunsysteem zwak. Er is aange-
toond dat de helende Tai Chi / Qi Gong- bewegingen 
er voor kunnen zorgen, dat je stressklachten kunt 
voorkomen en verbeteren; je zelfhelend vermogen 
wordt versterkt.
In de les wordt tijdens de bewegingen aandacht 
besteed aan het leren focussen, grenzen bewaken, 
positief over jezelf denken, doorzetten, balans vin-
den in wat en hoe je denkt, voelt en doet. De posi-
tieve effecten van deze totaalaanpak worden door 
de artsen steeds meer onderkend.
De oefeningen worden in een groep geleerd. De 
sfeer is relaxed. Iedereen oefent op zijn niveau, het 
is geschikt voor alle leeftijden. Bovendien is het 
gewoon superleuk om te doen, je gaat ‘met een 
goed gevoel’ naar huis! Vrijblijvend een keer mee-
doen kan altijd. Dat kan op de maandagmiddag van 
13.30-14.45.  
Voor meer informatie of aanmelding bij Tai Chi Tao 
de Wolden, zie www.taichitaodewolden.nl, janvz@
taichitaodewolden.nl, of bel Jan van Zoomeren, 
0613469651

Bij belangstelling
In de nalatenschap van mevr. J. Oldengarm-Muller 
(bekend als Jentje, de Weidenweg  37) werden veel 
historische manuscripten gevonden. Eén ervan is 

de feestrede van ds. W.A.Kok (1805-1891), die hij  
op 77  jarige leeftijd gehouden heeft in  de kerk van 
Hoogeveen bij zijn 40 jarige ambtsjubileum. Ds. Kok 
was de eerste predikant van de christelijk afgeschei-
den gemeente van Ruinerwold-Koekange. Hartelijk 
dank, dat de kinderen mij dit werkje hebben toever-
trouwd. Met plezier en verwondering heb ik preek 
en levensbeschrijving gelezen. Uit zijn werkzaam-
heden zijn vele kerkgemeenten voortgekomen. Te 
denken valt aan de christelijk gereformeerde kerk, 
de vrijgemaakte kerk en de synodale kerk, die nu 
thuishoort in de PKN. Wat mij bezig blijft houden, 
is zijn inhoud en zijn wijze van verkondiging, maar 
ook de manier, waarop hij is grootgebracht. Ik heb 
veel vragen... U misschien ook? We kunnen samen 
proberen antwoorden te vinden!
Ds. Kok heeft het verhaal van zijn geloof weergege-
ven. Wij proberen dat op onze wijze te doen. Al-
thans, dat heb ik geprobeerd…maar de werkelijke 
vraag blijft evenwel: hoe blijft het verhaal van God 
in kerk en samenleving in leven. Aan de hand van 
het verhaal van ds. Kok en nieuwe verhalen daarna 
wil ik met belangstellenden graag op zoek naar het 
verhaal van iedere huidige gelovige. Voor ik aan 
deze voorbereiding van een of meerder middag en/
of avond begin, zou ik graag willen weten wie mee 
wil doen. 

Een hartelijke groet: S. Groen (0522-451219, 
0657069583)

Tai Chi/Qi Gong7
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ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  5 september Taxatiemiddag van antiek en 
Curiosa         van 13.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  6 september Ensemble Corona, 14.00 en 16.00 
uur Kerk Blijdenstein

 ➜  10-13 september Zomerfeest
 ➜  26 september Dressuurwedstrijd Pony’s B t/m 

Z2, 0.900 uur manege
 ➜  27 september Dressuurwedstrijd paarden, B 

t/m ZZ/licht, 09.00 uur Manege 
Ruinerwold

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

Echtscheiding?
Uw scheiding regelen
wij van A tot Z!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator

Te huur
vanaf 6 oktober 2020
Schoolstraat 10 Ruinerwold
gerardenageeth@live.nl

Collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds
In verband met corona hebben wij besloten dat dit 
jaar de collecte voor het spierfonds in Ruinerwold 
en omstreken niet doorgaat. Natuurlijk kunt U een 
donatie online doen, via www.spierfonds.nl/done-
ren. Wij zijn blij met iedere gift!
 
Anneke Vedder

Coronaregels
Wat als wij de regels
nu gewoon eens doen
het scheelt pegels

Want als wij de regels
niet langer negeren als vlegels
dan halen wij allen ons pensioen

Als wij die regels
gewoon nu doen

© Gerdina, www.gerdina.nl



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 6 september 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. L. Karelse
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 13 september 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. D. van der Meulen
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur ds. M. Gaastra (ds. K. de Graaf), geza-
menlijke dienst, Blijdenstein
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds., 15.30 uur ds. 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M. Gaastra en ds K. de Graaf, geza-
menlijke dienst, Hervormde Kapel
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koe-
kange wordt op de komende zondagen de kerk-
dienst online uitgezonden. Vanaf 9.30 uur 
De kerkdiensten kunnen online worden beluis-
terd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken 
via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/
uuqvsev

 

 
   

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

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

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

Uitgebreid assortiment diervoeders:

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

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Kinderyoga en 
tieneryoga 
Na de zomervakantie start Joke Telman van Studio 
Saran met yogalessen voor kinderen en tieners in 
diverse leeftijdsgroepen in Ruinerwold. Joke is een 
gecertificeerde kinderyogadocent. Afgelopen jaar 
rondde zij met succes de kinderyoga opleiding af bij 
Kinderyoga Academie Jip & Jan en bij Arteris Holis-
tisch Opleiding en Kindercentrum.
Met haar lessen biedt Joke kinderen de ruimte om 
in hun eigen kracht te komen met yoga en medita-
tie. Kinderen ervaren hierdoor meer zelfvertrouwen 
en ontspanning. De kinderen worden aan de hand 
van een thema meegenomen op het yoga avontuur 
en komen meer in contact met zichzelf en elkaar. 
De yogatechnieken die Joke verwerkt in haar lessen 
zijn speels, eenvoudig maar zeer doeltreffend. En 
vooral … erg leuk!
De kinderyogalessen kenmerken zich door een 
afwisseling van dynamische bewegingen en rustige 
meditaties. De bekende yogahoudingen worden in 
de les aangevuld met groeps- en ademspelletjes 
die aansluiten bij de belevingswereld van de kin-
deren. Of dit nu de jongere kinderen zijn of tieners. 
Spelenderwijs worden kinderen zich bewust van 
hun lijf, ontwikkelen meer focus en concentratie en 
leren makkelijker en sneller te ontspannen. Verder 
wordt de fantasie en creativiteit gestimuleerd. Wat 
ook heel belangrijk is, is dat de kinderen zichzelf en 
anderen accepteren zoals ze zijn.
Op aanvraag verzorgt Joke ook workshops voor 
buitenschoolse opvang en scholen. Dit kan een 
aanvulling zijn op het reeds bestaande aanbod. Op 
scholen kan de yoga dienen als vervanging van een 
gymles of als activiteit tijdens een projectweek.
Voor meer informatie kun je kijken op www.stu-
diosaran.nl

Weet u dat er onafhankelijke 
cliëntondersteuning in De 
Wolden bestaat?
Wat is dat eigenlijk een cliëntondersteuner?
Cliëntondersteuners weten welke zorg, hulp of wel-
ke middelen u nodig heeft en waar u die kan vinden. 
Zij helpen u met het vinden van de weg op het ge-
bied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, partici-
patie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 
Cliëntondersteuners kunnen meegaan naar (keu-
kentafel)gesprekken en denken met u mee. Naast 
hun kennis en advies bieden ze een luisterend oor. 
Zelf verlenen ze geen zorg of langdurige hulp.

Gratis cliëntondersteuning
Iedere Nederlander heeft recht op cliëntondersteu-
ning. Dit is in de wet geregeld. Zo kan iedereen zo 
goed mogelijk mee (blijven) doen in de samenle-
ving. Met cliëntondersteuning krijgt en houdt u re-
gie over uw eigen leven en zorg. Iedere gemeente in 
Nederland heeft cliëntondersteuning op haar eigen 
manier ingericht. In De Wolden is sinds medio vorig 
jaar de onafhankelijke stichting: ‘Stichting OCO De 
Wolden’ opgericht, met een stichtingsbestuur die 
bestaat uit 5 inwoners uit de gemeente de Wolden. 
Voor Stichting OCO (Onafhankelijke Cliënt Onder-
steuning) zijn 4 clientondersteuners werkzaam en 
deze bieden onafhankelijke, vertrouwelijke, vrijblij-
vende en gratis ondersteuning voor álle inwoners 
van gemeente De Wolden.

Wat kan een cliëntondersteuner voor u beteken?
•	 Voorziet	u	van	onafhankelijke	informatie	en	vrij-

blijvend advies over het zorgaanbod in uw regio.
•	 Helpt	u	bij	vragen	over	wonen,	zorg,	veiligheid,	

onderwijs, werk, inkomen en financiën.
•	 Biedt	ondersteuning,	informatie	en	advies	over	

Jeugdhulp, Wmo, Wlz, Participatiewet en Zorg-
verzekeringswet.

•	 Biedt	hulp	bij	het	vinden	van	een	zorgaanbieder	
passend bij uw situatie.

•	 Bemiddelen	tussen	u	en	de	betreffende	zorgaan-
bieder. Ook wanneer u van zorg wenst te veran-
deren en er met uw huidige zorgaanbieder niet 
uitkomt.

•	 Helpt	u	bij	het	aanvragen	van	een	herindicatie.
•	 Ondersteunt	en	adviseert	bij	klachten	en	geschil-

len.

Neemt u bij vragen vooral vrijblijvend contact met 
ons op!
Namens de cliëntondersteuners van Stichting OCO,
Rowini, Annemiek, Willemien & Marielle
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning:
Stichting OCO de Wolden
Tel : 085 0013 157 



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

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.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.



Concert bij de Markiezin 
van Drenthe
Ensemble Corona in kerk Blijdenstein, Ruinerwold
Zondag 6 september 2020 Aanvang 14:00 en 16:00 
uur (twee optredens met maximaal 30 bezoekers op 
1,5 m afstand)
Toegang €15,- (donateurs €12,50)
Reserveren via markiezinvandrenthe@gmail.com
“Corona en de Zwarte Dood” heet het programma 
van Ensemble Corona (ja echt, zo heten zij al bijna 
20 jaar!)- een programma vol schoonheid en troost 
met muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance.
Op zondag 6 september komen zij met hun nieuw-
ste programma optreden bij de Markiezin in kerk 
Blijdenstein, Ruinerwold. Daar kunt u veilig cultuur 
beleven op het puntje van uw 1,5 m afstand-stoel in 
tijden van Corona. Het ensemble musiceert vanuit 
het koor van de kerk. Het publiek kan reserveren 
voor één van de twee concerten zonder pauze. 
Maximaal 30 personen per optreden, zo is het veilig 
voor iedereen. 

Het programma
Nu de hele wereld siddert door toedoen van covid-19, 
is de nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van 
epidemieën gegroeid: hoe gingen onze medemensen 
in de 14de, 15de en 16de eeuw om met die andere, 
gevaarlijke en lang onbegrepen ziekte, de Pest? Hoe 
was dit in Drenthe? Wist u dat kerk Blijdenstein een 
leprozen raam heeft? Door dit raam konden leprozen 
toch nog een blik op het altaar werpen...
Ensemble Corona koos voor u muziek en vertel-
lende teksten rond ziekte en dreiging, rouw en 
verdriet, het noodlot, bezinning, vreugde en nieuw 
begin. U hoort vocale en instrumentale stukken van 
componisten als Josquin des Prez, Dufay, Lassus, 
Richafort, en gelezen brief- en dagboekfragmenten 
en andere teksten, uit diezelfde tijd. 
Met deze muziek en teksten verbindt deze voorstel-
ling onze hedendaagse harten met de mensenhar-
ten van toen, in een gedeelde beleving: de mense-
lijke kant van de pandemie.
Schoonheid en troost. 

Ensemble Corona
Valeria Mignaco – sopraan
Heleen Gerretsen – cornetto, blokfluit, teksten
Margo Fontijne – viola da gamba en vedel
Elly van Munster – renaissanceluit en plectrumluit
www.ensemble-corona.nl

Ensemble Corona verovert het hedendaagse hart 
met muziek uit Middeleeuwen en Renaissance.
Dit concert wordt mogelijk gemaakt door Fonds Po-
dium Kunst Balkonscènes en de stichting Vrienden 
van de Markiezin van Drenthe.

Gym en spel activiteiten
Vanaf aankomende dinsdag is er voor mensen 
ouder dan 55 uit Ruinerwold en omgeving weer de 
mogelijkheid om mee te doen aan de gym en spel 
activiteiten in de sporthal om 13.00. 
Het lesuur bestaat uit: inlopen om de spieren te 
activeren, een warming-up met rekken en strekken, 
krachtoefeningen, balansoefeningen, cognitieve oe-
feningen, een spelvorm waarbij er rekening gehou-
den wordt met de leeftijd van de deelnemers en we 

Jubilarissen bij Sempre 
Sereno 
Op maandag 24 augustus zijn tijdens de repetitie 
van de malletband een drietal leden gehuldigd.
Normaal wordt dit gedaan tijdens een concert, 
maar omdat alle optredens afgelast zijn de afgelo-
pen maanden, is ervoor gekozen om de leden op 
een repetitie in het zonnetje te zetten.
Esmee Zandstra en Monica Houdijk zijn 12,5 jaar lid 
en Marieke Luten 25 jaar.
Onder het toeziend oog van hun ouders en leden 
kregen ze alle drie een speld een oorkonde en een 
bosje bloemen uitgereikt.  
De malletband blijft op dit moment repeteren vol-
gens de RIVM regels, en hoopt binnen kort muzikaal 
iets van zich te laten horen.



Atlas Sport Wielerploeg 
organiseert de 
Wiekenroute 
Het goede doel van 2020: Koninklijke Muziekvereni-
ging Apollo
Op zaterdag 19 september organiseert de Wie-
lerploeg van Atlas Sport voor de tweede keer de 
Wiekenroute. Dit is een tocht van  200 kilometer, 
opgedeeld in vier ‘wieken’; etappes van ongeveer 
50 kilometer per stuk. Na elke etappe is er een korte 
pauze in het Atlas Sportcafé.
Deelnemers kunnen zelf bepalen welke etappes ze 
meedoen en hoeveel.

Zorgeloos fietsen
Bij deze tocht hebben we vaste voor- en achterrij-
ders waardoor je zorgeloos kunt fietsen in de groep. 
Verder worden we begeleid door motorrijders van 
de Antrappers. Er rijdt ook een materiaal auto mee 
zodat eventuele pechgevallen onderweg opgelost 
kunnen worden en uitvallers in kunnen stappen. 
Volledig verzorgd dus! 

Onze Apollo-missie
Ook dit jaar koppelen we een goed doel aan de Wie-
kenroute: we vragen van deelnemers een bijdrage 
voor Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit De 
Wijk. Apollo is opgericht in 1898 en nog steeds een 
springlevende vereniging. Apollo heeft een slag-
werkensemble, harmonieorkest en diverse jeugd 

Aanbieding
Bij een inschrijving bij Atlas Sport ontvang je 

1 maand gratis en daarnaast krijg je een mooie 
tas cadeau. Inschrijven of meer informatie? 

info@atlassport.nl

www.atlassport.nl

sluiten af met een cooling-down met weer rekken 
en strekken.  
Het motto is je mag maar moet niets!  Wil je bepaal-
de oefeningen niet doen of ben je vermoeid dan ga 
je even aan de kant zitten. 
De activiteiten worden gegeven door Meer Bewegen 
voor Ouderen docent Norbert Baas uit Dwingeloo 
onder verantwoordelijkheid van stichting sport en 
beweeg uit Hoogeveen.  De kosten per les zijn 3 
euro 50 en er worden 30 lessen gegeven van sep-
tember tot april. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Norbert Baas
Sportbegeleiding Norbert Baas 

onderdelen. Jong en oud beleeft veel plezier aan 
het samen maken van muziek. De vereniging heeft 
veel kosten voor bijvoorbeeld uniformen en instru-
menten. Een financieel steuntje in de rug is dus van 
harte welkom. Laten we samen een mooi bedrag bij 
elkaar fietsen voor Apollo!
Want wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoe-
fening voor de geest.

Meetrappen
Iedereen kan meedoen! Alle informatie is te vinden 
op www.atlassport.nl/wiekenroute. Aanmelden 
kan ook via de website. En loop gerust binnen in de 
sportschool. We vertellen er graag meer over.

Waarschuwing
Een van mijn hondjes is 23 augustus overleden door 
iets zeer agressiefs. 
Binnen 24 uur is het hondje, 7 jaar oud, overleden.
De dierenarts gaat uit van vergiftiging. Er is een mel-
ding gedaan bij 114  en de politie. 
Let aub op, als u met uw hond gaat wandelen. 
 
Annelies Mulder



RUINEN -  Binnenkort zal Veldsink De Wolden RegioBank gaan verhuizen van de Westerstraat 54 naar het nieuwe 
kantoorpand aan de Brink 41 te Ruinen. De verwachting is dat wij ons hier per 01-10-2020 definitief zullen gaan vestigen. 
Uiteraard zal er binnenkort nog een officiële opening volgen van het nieuwe kantoorpand waar u nog over geïnformeerd zal 
gaan worden. 

Niet alleen zal dit een fysieke verhuizing van het kantoor betekenen maar ook zullen dan onze bekende gezichten van 
de RegioBank van de afgelopen 9 jaar, te weten Henk Schalen en Hennie Thalen, beide afscheid gaan nemen om te 
gaan genieten van hun pensioen. Onze nieuwe collega, Linda Loijenga, zal het stokje dan van Henk en Hennie gaan 
overnemen op het gebied van alle werkzaamheden omtrent de RegioBank. Dit zal zij in samenwerking gaan doen met 
onze collega Jan Bouwmeester van voorheen RegioBank-kantoor te Dwingeloo.

Sinds de overname in 2019 door Veldsink Adviesgroep is de naam van het kantoor gewijzigd naar Veldsink De Wolden 
en is tevens onze dienstverlening uitgebreid waarbij er een nieuwe vestigingsmanager en financieel adviseur is bij 
gekomen in de vorm van Mirjan Bos. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen en/of afspraken omtrent hypotheken, 
verzekeringen, kredieten of andere soorten van financiële planning. Zij wordt daarin ondersteund op kantoor door 
binnendienst collega Debby Roodakker.

Ook op het gebied van verzekeringen is er een uitbreiding gekomen in de vorm van particulier adviseur Iris Meijering 
welke ook bij u op afspraak komt voor vragen omtrent uw schadeverzekeringen of op gebied van schademeldingen. 
Tevens wordt ook zij hierin ondersteund door onze binnendienst collega Debby Roodakker. Zo heeft u voor al 
uw zaken een vast contactpersoon binnen één kantoor en kunnen wij u op alle gebieden voorzien van onze 
dienstverlening. Uiteraard willen wij Henk en Hennie ook persoonlijk nog even aan het woord laten in dit artikel met 
een afscheidsbericht en willen wij u hierbij ook graag voorstellen aan onze nieuwe collega Linda Loijenga met een 
welkomstbericht. Wij hopen u gauw te mogen verwelkomen in ons nieuwe pand waar de koffie altijd klaar staat! 

Veldsink De Wolden RegioBank gaat verhuizen

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

T. 0522 - 472 528
Westerstraat 54 | 7963 BD  Ruinen
Maandag t/m vrijdag open van 09:00 tot 16:00 uur

Beste Ruuners en inwoners van de omliggende dorpen,

Er is een tied van komen en een tied van goan!!  Voor mij is het laatste van toepassing
Ik zal per 18-09-20 de RegioBank gedag gaan zeggen om van mijn pensioen te gaan 
genieten. De afgelopen 9 jaar heb ik hier altijd met heel veel plezier gewerkt.  Vanaf het 
begin heb ik mijn best gedaan om onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden en net 
dat stukje extra service te verlenen.

Het is nu aan mijn collega’s om dit op dezelfde, of misschien op een iets andere voet, 
voort te zetten. Het concept RegioBank werkt hier zeker in het dorp en omstreken wat 
ook wel is gebleken uit de groei die ik de afgelopen jaren heb gezien van ons kantoor. 
Ik ga genieten van mijn vrije tijd, samen met man, kinderen en kleinkinderen. Ik kom 
vast en zeker nog wel in Ruinen, waar ik ondertussen al heel veel leuke contacten heb 
opgedaan, dus dat komt wel goed. Ik wens al mijn trouwe klanten deze afgelopen jaren 
het allerbeste en hopelijk tot ziens! 

Hennie Thalen

Even voorstellen als opvolger van Henk en Hennie voor de RegioBank.

Mijn naam is Linda Loijenga.  Ik ben 37 jaar en woon in Meppel. Zelf ben ik al enige jaren 
werkzaam in het bank- en verzekeringswezen en heb hier al enige ervaring mogen 
opdoen. Vanaf 24 augustus zal ik werkzaam zijn als Adviseur RegioBank op het kantoor 
in Ruinen. Voor mij een hele nieuwe uitdaging waar ik met veel plezier naar uitkijk!! Ik 
hoop dat ik het stokje van Henk en Hennie op een waardige manier kan overnemen 
zodat jullie met veel plezier naar onze bank blijven komen. Hopelijk mag ik jullie gauw 
verwelkomen op ons kantoor in Ruinen!

Linda Loijenga

Beste RegioBank klanten,

Ik weet nog dat we op maandag 4 juli 2011 zaten te wachten op het binnenkomen de 
eerste klant van het nieuw geopende RegioBank-kantoor in Ruinen.  Een spannend 
eerste uur, de eerste klant zie ik nog zo binnenlopen omstreeks koffietijd! Wat hebben 
wij hierna veel vertrouwen gekregen van heel veel nieuwe klanten die daarna 
volgden. Ik wil iedereen dan ook graag bedanken voor dit vertrouwen. Nu ik de 60 
ben gepasseerd, wil ik het na 43 jaar Spaarbank Ruinen / Bondsspaarbank / SNS bank 
en RegioBank, rustiger aan gaan doen. Marjan en ik genieten veel van de kinderen en 
kleinkinderen en wij zijn graag en vaak met de caravan op pad. Helemaal stilzitten is er 
nog niet bij en ik heb mij ingeschreven als zelfstandige. De laatste 9 jaar heb ik voor veel 
klanten de belastingaangifte verzorgd. Aangezien dit officieel geen onderdeel is van 
mijn werkzaamheden bij de RegioBank blijf ik deze belastingaangiften verzorgen. 

Daarnaast ga ik ook oudere mensen ondersteunen op het gebied van hun administratie, 
belasting en formulierenhulp.  Ook indien nodig Testamentair Executeur en 
Levenstestament. Onze opvolgers wens ik een heel plezierige werkomgeving en succes 
toe in onze nieuwe locatie aan de Brink 41. Iedereen enorm bedankt en tot ziens! 

Henk Schalen

Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 
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HET FEEST GAAT DOOR, MAAR LET OP! 
 

WE HEBBEN EEN AANGEPAST PROGRAMMA CONFORM DE NU 
(persconferentie van 6 augustus jl.) GELDENDE RIVM-REGELS! 

 
 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 
Scholendag 
Groep 1 t/m 4 van 09.00 – 11.00 uur: Brandweer-spel-en-doe-feest; 
Groep 5 t/m 8 van 12.30 – 14.00 uur: Leger-Bootcamp! 
Dit wordt een super gave dag! 
 
Jeugd-avond 
Van 18.00 - 19.30 uur is er op het feestterrein een Leger-Bootcamp 
voor de jeugd. (Voortgezet onderwijs) Geef je wel even op via het SZR 
06 nummer: 06-82316537. 
 
Je hebt tijd genoeg om je nog even te douchen voordat we verder 
gaan met het programma van deze vrijdag! 
 
De Mega-Quiz-avond! 
Deze avond wordt ook weer via live-stream verzorgd. Met voor  
iedere leeftijd wat wils! En natuurlijk met een leuke prijs!  

 Aanvang 20.30 uur 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 

Optocht 
Wat? Toch een optocht? Nou… een alternatieve optocht! Met dank  
aan Stichting Historie Ruinerwold zullen wij deze ochtend via live- 
stream een compilatie laten zien van alle voorgaande optochten.  
Werkelijk schitterend om te zien!            Aanvang: 10.00 – 12.00 uur 

 
Kinder-BINGO 
Speciaal voor alle kinderen van het dorp is er een kinder-BINGO en  
we hebben leuke prijzen! Ook dit wordt weer via een SZR  live- 
stream verzorgd.      Aanvang: 16.00 uur 

 
Familie-BINGO 
De zaterdagavond-familie-BINGO! Met leuke prijzen. Ook dit wordt  
weer via een SZR live-stream verzorgd.   Aanvang: 20.30 uur 
 
 
Geef je op! dit kan via onze site: www.zomerfeestruinerwold.nl 

 
We hopen dat jullie allemaal mee doen met dit bijzondere  
zomerfeest: “Corona-editie 2020”. 

 
Blijf gezond en houd bij al jullie voorbereidingen de, dan geldende, 
RIVM-regels in acht!  
 
https://www.dewolden.nl/dossiers/informatie-
coronavirus/nieuwsoverzicht 
 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

 
 



Maak kennis met Andre Strijker - Coordinator van Buurtteam De Wolden

Andre is coördinator van Buurtteam De Wolden –Buurt-
team Noord en Zuid- en daarnaast contactfunctionaris 
van de dorpen en kernen gelegen aan de noordzijde van 
de A28.
Als contactfunctionaris ondersteunt hij de dorpen en 
kernen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid en 
heeft een verbindende rol naar de gemeentelijke orga-
nisatie.
Dit gebeurt door het bouwen aan en onderhouden van 
functionele netwerken binnen de gemeentelijke organi-
satie en (maatschappelijke) instellingen binnen dorpen 
en kernen.
Buurtteam Noord en Zuid zijn beiden ook een netwerk-
organisatie waarbij het belangrijk is om elkaar te ken-
nen en van elkaar te weten wat er speelt in de wijk.
Ook is André contactpersoon voor het fonds Initiatief-
rijk De Wolden. Een stimuleringsfonds voor maatschap-
pelijke initiatieven, gericht op het verbeteren van de 
leefbaarheid, van de sociale vitaliteit en de sociale 
infrastructuur van De Wolden.
Wilt u in contact komen met Andre ?
buurtteam@dewolden.nl - 0528 - 37 86 86

Buurtteam De Wolden kan ook ondersteuning verlenen bij financiële problemen

Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsverband dat bestaat uit gemeente De 
Wolden, Welzijn De Wolden, politie, woningcorporatie Actium, Cosis en GGZ-Drenthe. 

Hebt u geldzorgen of kunt u moeilijk rondkomen? 
Misschien bent u onlangs uw baan verloren, ligt u in scheiding of is er iets anders dat 
grote invloed heeft op uw financiële situatie.

Zit u diep in de schulden? Dreigt er een huisuitzetting omdat u de huur niet kunt betalen? 
Ook dan kan Buurtteam De Wolden u ondersteuning geven door u in contact te brengen 
met schuldhulpverlening. Buurtteam De Wolden kan met u meedenken, u adviseren en 
doorverwijzen naar de juiste instanties.

Vanuit Buurtteam De Wolden werken wij ook met disciplines die gespecialiseerd zijn in 
financiële zaken. Deze kunnen samen met u bekijken hoe uw financiële situatie eruitziet. 
Soms blijkt dat u recht heeft op een aanvulling van uw inkomen. Met een goed overzicht 
kunt u uw problemen stap voor stap oplossen en voorkomen dat uw schulden 
verergeren. 

Buurtteam@dewolden.nl – Tel: 0528 37 86 86


