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WTC RUINEN organiseert voor tweede
jaar MTB Streetrace
RUINEN - Op donderdag 7 juni 2018 zal door WTC Ruinen voor de tweede keer de
MTB Streetrace in Ruinen worden georganiseerd. Een Streetrace is een relatief nieuw
fenomeen, waarbij een kort parcours van ca. 1.5 km wordt afgelegd op mountainbikes.

Scheperswandeltocht
RUINEN – Op zaterdag 9 juni a.s. vindt de 8e
Ruiner Scheperswandeltocht plaats, in korte
tijd uitgegroeid tot een levendig evenement
en een must voor de echte wandelaar.
Ook deze keer gaat de tocht over heide,
velden en door het bos en kunt u genieten
van de prachtige natuur in en rondom
Ruinen.
Het parcours gaat over verharde en
onverharde wegen met daarin opgenomen
een aantal hindernissen. Hierdoor biedt
de Streetrace over het gehele parcours
uitdaging voor de deelnemers en is
heel aantrekkelijk voor het publiek. De
streetrace van Ruinen start en eindigt
op de Brink in het centrum van het oude
brinkdorp nabij het Dwingelderveld.
Zowel wedstrijdrijders als de minder
geoefende mountainbiker is van harte

welkom mee te doen. Ook de jeugd (vanaf
8 jaar) en sportieve recreant kunnen deze
spectaculaire happening dus beleven.
Het parcours kan om 17.30 uur verkend
worden, waarna de wedstrijden om
18.00 uur aanvangen. Meer informatie en
aanmelden via www.wtcruinen.nl.
De Streetrace wordt mogelijk gemaakt
door Rabobank, Intergas- Verwarming en
Gemeente de Wolden.

‘t Ruunder Waopen
online lezen
www.ruunderwaopen.nl

De startlocatie is bij Hotel Kuik, Brink 15 en
er kunnen verschillende afstanden worden
gewandeld: 25, 15, 10 en 5 km. Starten kan
tussen 8.00 en 11.00 uur, de wandelaars
die voor 25 km gaan starten tussen 8.00 en
10.00 uur. Het startbureau sluit om 17.00
uur, dat is de tevens de tijd dat er gefinisht
moet zijn.

FLEX-BV?

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

STOTIJN

notariaat & mediation

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

DESKUNDIG, DOELTREFFEND
EN VOORDELIG

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Belangrijke informatie / service

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.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
Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
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
Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk,
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746 | www.podoloogdrenthe.nl
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
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

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl
RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernmerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

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

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

KERKDIENSTEN
Zaterdag 19 mei
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 20 mei Pinksteren
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. P. van Veen
Zondag 27 mei
PKN-Mariakerk Ruinen10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. R.H. Veldman

Te koop

Grenen televisiekast
Afmetingen h.155/b.116/d 59 cm
4 deurtjes + 2 laden, € 25 00
W. Strijker, 0522 471981

Wat extra zakcentjes verdienen?
Ik zoek hulp om mijn kleine tuin
in Ansen te onderhouden.
Een dagdeel per week in meestal voldoende.
Peter Louw, tel. 0522 215428

Bent u al
zomerproof?
Harsen met
15% korting

Teken vallen niet uit de boom
Het voorjaar is begonnen en we zijn steeds vaker buiten. Als je
veel buiten bent, loop je kans op een tekenbeet. Deze zijn in de
lente en zomer het meest actief. Teken kunnen ervoor zorgen
dat je last krijgt van je gezondheid. Daarom start GGD Drenthe
elk jaar een voorlichtingscampagne.
Niet uit bomen
Veel mensen denken namelijk dat teken uit bomen vallen.
Dit is niet zo. De website www.wijvallennietuitbomen.nl geeft
informatie over hoe een tekenbeet kan worden voorkomen en
wat je moet doen als je wel gebeten bent.
Daarnaast heeft GGD Drenthe een geheugensteuntje gemaakt
voor kinderen tussen 10 tot 12 jaar. Hiermee worden zij eraan
herinnerd dat het belangrijk is om te controleren op tekenbeten
na een dagje buitenspelen. Dit jaar wordt bij een groep kinderen
getest of het geheugensteuntje goed werkt, zodat het volgend
jaar in heel Drenthe kan worden verspreid.

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

T 06 273 285 79

Teken
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen,
heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze
zitten vooral in hoog gras, op struiken, varens of tussen
bladeren. Van daaruit stappen ze over op passerende dieren,
maar ook op mensen. Teken vallen niet uit bomen. Controleer
altijd op teken na een verblijf in natuur of tuin. Het is belangrijk
om teken zo snel mogelijk te verwijderen. Als de teek binnen
24 uur verwijderd wordt, is de kans om ziek te worden vrijwel
uitgesloten. Heb je een teek? Verwijder deze dan direct en houd
de plek van de beet 3 maanden in de gaten. Neem contact op
met de huisarts als je een ring- of vlekvormige uitslag ziet, of
als je last krijgt van andere gezondheidsklachten.

Fonteinplein Zwembad Ruinen
feestelijk geopend

IEN TOEZEL

Amit kooj woorden tegen die haoste te mooi bint umme
vergeten te worden. Ik deenke an het woord toezel. Aj t
gaoren ien toezel hebt dan kuj niet breien. Aj niet meer
zo vlot op een name koomt dan hej de bovenkamer wat
ien toezel. Aj de administratie ien toezel hebt dan kuj
daor een bulte drokt umme kriegen.
Toezel is ien de warre.
Aj wat older wordt dan kooj allemaole wat ien de warre.
Aj ien een gesprek op een verjaordagsvisite het over
een persoon wilt hebben dan weej ieneens de name
niet meer.
Ken ie det? Dan weej een hielebulte dingen wel van
die persoon. Ien wat veur auto as e jag; det e mit een
vrouw uut Wiester etrouwd is, det e lid was van de
teneelverening, det hij bij de baank warkte..mar een
name..die komp pas as de vesite al lange is of elopen.
Ik kan er barre gelokkig van worden as ik marke det
evenolders det euvel ook hebt. Det is gedeelde smart is
halve smart. Allemaole een beettie ien toezel; dan is het
minder arg toch?

RUINEN - Tijdens de Open Dag in Zwembad Ruinen op zaterdag
28 april opende wethouder Jan van ’t Zand samen met Rini Hut
officieel het nieuwe fonteinplein. Deze nieuwe aanwinst voor het
zwembad is tijdens de wintermaanden gerealiseerd en mede
mogelijk gemaakt door de Vrienden van het zwembad. Na een
spetterend optreden door meisjes van gymnastiekvereniging
DOO trokken de heren gezamenlijk het doek van het plein, waarna
de fonteinen meteen in werking traden.

Ondanks de stevige lentebui die aan de opening vooraf ging
waren er al meerdere belangstellenden die zich op het plein
waagden. En dat niet alleen: jong en oud kwam naar de Open
Dag om baantjes te trekken, in het water te spelen en natuurlijk
om keer op keer van de glijbaan te gaan.

Amit is er een administratie ien toezel. Wij bint al 50 jaor
etrouwd ewest en al die jaoren leze wij de kraante. De
kraante die aj leest veur het plaotselijke neejs en veural
veur de familieberichten. Aans weej jao nargens van;
kuj gien kaortie sturen as det ien een bulte gevallen wel
aordig is.
Van de administratie van die kraante kregen wij een
herinnering. De nota die ze veur het abonnementsgeld
estuurd hadden was, zo stunt ien det pampiertie te
lezen, was niet betaald. Ze hadden de bool ien toezel.
Ikke bellen vanzölf en ik vreuge de man die ik an de
tillefoon krege of e wel ies een herinnering ekregen har
veur een reken die hij niet ekregen har.
Het was nog vrog op de morreng; hij kun er nog niet um
glimlippen. Hij zette mij even ien de wacht. Dan kreej
meziek op t oor. Toen hij dur weer was van die reize per
tillefoonkabel zee hij det het inderdaod een vergissing
was; er was al 50 jaor een automatische ofschrieving.
Det klopt. Ik mug de reken verscheuren.
Ik zee hum det ik now wel arg teleurgesteld bin. Kriej
vlak nao oen feest een breef van oen olde vertrouwde
kraante. Dan deenk ie; och, wat mooi; det zal wel een
bloemenbon of zo wezen veur 50 jaor trouw lezerschap.
Mar aj het kevort dan lös doot dan blek er een anmaning
ien te zitten van een reken die as nooit op de matte
evöllen is.
Umdet ze zölf de bool ien toezel hebt. Mar affein, ze
hebt oons adres. Misschien koomt de bloemen ook nog
wel.

Foto’s: Jans Schulting
Met deze Open Dag opende Zwembad Ruinen het vijfde seizoen
als zelfstandig zwembad. Ook dit jaar biedt het familiezwembad
weer vele activiteiten en evenementen.
Alle informatie is terug te vinden op www.zwembadruinen.
nl. Voor actuele nieuwsberichten kunt u het zwembad volgen
op www.facebook.com/ZwembadRuinen.
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elke maandagmorgen van
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.nl
		gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
’t Neie Punt:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen, tel. 0522-471716 en
06 -51508695
Diaconie:
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
Website:
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:
info@pkn-ruinen.nl
KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag
inleveren vóór vrijdag 1 juni 2018
via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE

Ken je dat, dat werkelijk alle puzzelstukjes in je leven opeens in elkaar
vallen? Dat werkelijk alles klopt? Dat je gelukkig bent en helemaal
enthousiast over het leven en de ander? En dat je het wel zou willen
uitschreeuwen van vreugde hoe goed het met je gaat?
Vier dan Pinksteren!! Want dat is het feest van dit alles! Het feest van de
Geest en van het licht en van het vuur dat op je en in je is gaan zitten
en je hart en gemoed heeft geraakt! Pinksteren is ook het feest van de
gemeenschap! Van je één-voelen met het leven en de mensen buiten
om je heen. Wonder boven wonder besef je, hoe opeens alles klopt
en past en op gelijke toonhoogte met jou zit. Als je ervaart dat er een
vreugdevonk overspringt, dan is dat Pinksteren. Pinksteren waarop
je viert dat het leven je toelacht. Van oorsprong is Pinksteren een
landbouwfeest. De oogst is binnen en daar moet op gedronken worden.
Het wordt een vrolijke boel. Een grote kakofonie van stemmen hoor
je in de feesttent, de stemmen worden steeds luider. En men begrijpt
elkaar op de een of andere manier alsmaar beter. Omdat men steeds
meer drinkt. Wat op een bepaald moment alleen nog maar te horen is,
is: dronkenmanstaal (vgl. Hand. 2: 13), op dit feest.Maar bij de vrienden
van Jezus is er op dat moment wat anders aan de hand. Ze bevinden
zich in de bovenzaal van een huis bij het tempelplein in Jeruzalem, en zijn
eerst nog heel stil. Ze bevinden zich eerst nog in een soort mineur, want
hun voorman, Jezus, heeft men opgepakt en gemarteld en tot de dood
veroordeeld en vermoord. Daar wordt een mens dan niet echt vrolijk van.
De groep likt haar wonden, zit in de rouw en is ook bang voor buiten. Ze
vragen zich af: wat gaan de mensen nog meer met ons uithalen, met hun
zatte kop?!
Maar dan geschiedt er een soort wonder. Opeens waait er een frisse
wind. Het bedroefde gevoel bij iedereen trekt weg en de bangigheid gaat
wijken! Een grote windvlaag vervult opeens het huis. En iedereen die er
toeft, wordt aangeraakt door iets van vuurvlammen. Die vlammetjes gaan
op en in iedereen zitten, raken ieders hart aan en werken aanstekelijk.
Alsof een stilgevallen motor opeens weer gaat lopen! De mensen in dat
huis, ze willen er opeens weer op uit! Ze zijn niet bang meer, ze zouden
iedereen wel willen omarmen, al de feestgangers die naar Jeruzalem zijn
gekomen uit alle windstreken van de wereld. Er zijn veel vreemdelingen
bij, de meeste mensen spreken een andere taal. Maar dat geeft niets. De
vrienden van Jezus proberen zich die taal eigen te maken, proberen zich
die vreemde taal aan te leren en de vreemdelingen gastvrij te onthalen,
in hún leven. Ze zeggen: Welkom jij! Jij met JOUW taal in ons midden!
Mogen we even met jou praten? Wij willen het namelijk graag met jou
hebben over de “grote daden van God”!! We zijn benieuwd: wat zou JIJ
er ons over kunnen vertellen, op jouw manier? Niet abstract, niet ver weg,
niet ver van ons of jouw bed, maar heel concreet, verwoord in je eigen
moedertaal! Dus zo dat het echt van jezelf is en je echt raakt?
In onze moderne tijd stikt het van de “taalproblemen” als wij het hebben
over God. Zoveel mensen zijn al zo van religie vervreemd dat ze met

het woord “God” niet veel meer kunnen aanvangen. Ze hebben dit
woord naast zich neer gelegd. Anderen verpakken het woord “God”
in oud-vertrouwde dogma’s of in een of andere Supertaal alleen voor
ingewijden, en komen dan daarmee voor de dag, wat stoffig de een, en
wat bevreemdend de ander. Nog weer anderen maken er een privézaak
van, een eenzaam gebeuren, zo van: liever ieder alleen voor zich zelf
dan maar, en God voor ons allen, maar daar wordt een mens niet echt
gelukkig van. Want hoe zou je je passie niet willen delen met anderen,
daar is ze toch voor gemaakt?!
Met Pinksteren is er iets heel bijzonders gebeurd. Mensen zaten op
slot. Ze leefden teruggetrokken op zichzelf. Ze werden getreiterd door
anderen. Maar toen kregen ze opeens de Geest! En wilden opeens alles
ànders gaan doen. Niet langer naar binnen gericht, maar naar buiten toe.
Niet terwijl je als mens dicht en op slot zit, veilig ergens opgeborgen,
maar veilig onveilig, terwijl je open staat voor van alles en iedereen.
Benieuwd naar iemand anders leven, naar iemand anders taal, en dan
ook naar iemand anders antwoord op de boeiende vraag: wat zijn in
JOUW beleving de grote daden Gods? Wat is voor jou de “drive” in het
leven, wat geeft jouw de kick, wat is voor jou het vaste fundament om op
te staan en waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken, zoals toen
die mensen op die eerste mooie Pinksterdag? - Vier met ons mee, zou ik
zeggen, het Pinksterfeest, het feest van de nieuwe, frisse wind, en kom
weer zalig verrassend nieuw uit bij jezelf en de ander!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE

Op dit moment maken wij met onze Mariakerk deel uit van het project
“Feest van de Geest”, een kunstmanifestatie waarbij kunstenaars uit de
omgeving een dialoog aangaan met de vorm van een kerkgebouw. Het
overkoepelende thema van alle kerken en kunstenaars uit de omgeving
die dit jaar meedoen is: “Levensadem”! Tot en met 2e Pinksterdag a.s.
is ook onze mooie Mariakerk ’s middags geopend en kan iedereen even
een kijkje nemen bij wat onze kunstenares, Wia Stegeman uit Beilen, er
van gemaakt heeft. Het is een kunstwerk dat bestaat uit allemaal grote
“waterdruppels” die over de kerkruimte heen zijn uitgespreid. Alsof God
zelf er met zijn adem overheen is getrokken en zijn adem een spoor van
vocht heeft gevormd! Je mist wat, als je niet even gaat kijken, echt waar,
van harte aanbevolen!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN

We trekken naar Pinksteren toe, het feest dat bol staat van enthousiasme.
We doen in de komende feestelijke diensten inspiratie op voor de dag
van morgen, welkom!

Zaterdag 19 mei – 18.30 uur - ’t Neie Punt

De maandelijkse viering voor alle oudere omwonenden van ’t Neie Punt,
welkom! De dienst staat helemaal in het teken van het feest van dit
weekend: Pinksteren!

Zondag 20 mei – 10.00 uur – in De Bron –
FEEST VAN DE GEEST

“Levensadem!” is het prachtige thema van deze ochtenddienst op
Pinksterzondag! We vieren met elkaar het feest van de Geest en gaan
in dialoog met Wia Stegeman, kunstenares uit Beilen. Ze helpt ons,
via haar kunst in onze kerk, een verrassende kijk te krijgen op wat de
“levensadem” nou eigenlijk is. Muzikaal wordt het thema “levensadem”
belicht door het kerkkoor, haar dirigente Marthy Buijs, en door onze
organist Harry Bosma. Jij zelf gaat vast ook helemaal op adem komen als
je deze dienst gaat bezoeken, wedden?!

Zondag 27 mei – 10.00 uur - Mariakerk

Wij mensen zijn een product van de aarde en zijn met ons leven verweven
met wat wij hier op aarde allemaal meemaken. Dit “geaard-zijn” bepaalt
vaak wie wij zijn en wat wij op een bepaald moment willen. Toch kennen
wij in geloofsland ook nog de andere notie van het geboren worden “van
omhoog”, dat wil zeggen: uit de Geest. Hoe verhouden zich die twee
werelden tot elkaar? en hoe ziet het geheel er dan uit? We lezen het
verhaal van Nikodemus (Johannes 3: 1-16).

Zondag 3 juni– 10.30 uur – Mariakerk JEUGDDIENST

Op zondagochtend 3 juni organiseren wij als Mariakerk, voor het eerst
in jaren, weer eens een heuse jeugd- en gezinsdienst! Het thema van de
dienst is: “En wat is jouw weg?” Medewerking wordt verleend door de
begeleidingsband Stricta Via uit Hoogeveen. De dienst begint om 10.30
uur, een half uurtje later dan gewoonlijk. Voorafgaande aan de dienst is
er al vast gelegenheid, elkaar in de kerk te ontmoeten bij een kop koffie.
OPGELET: Na de dienst wordt er een maaltijd georganiseerd, voor wie
daar zin in heeft, in de tuin van de pastorie naast de kerk! Iedereen die
mee wil eten, wordt gevraagd zelf ook iets mee te nemen. Maar ook als je
alleen maar jezelf meebrengt, ben je hartelijk welkom! Er is vast genoeg!

KERKRENTMEESTERS Aktie Kerkbalans 2018:
In februari hebben wij de actie Kerkbalans 2018 gehouden en we willen
iedereen bedanken die hiervoor zijn bijdrage heeft geleverd. Ook willen
wij de mensen die zich ieder jaar weer inspannen om deze klus te
volbrengen, hiervoor hartelijk bedanken. Het bedrag wat is toegezegd ligt
dit jaar rond
de € 60.000,= .
ZUSTERKRING
Woensdag 23 mei samen op reis met de bus naar Friesland waar we gaan
varen langs een aantal Friese steden. Tot slot een diner in Joure. Vertrek:
9.30 uur vanaf de Brink. Thuiskomst 18.00 uur.

Zondag 10 juni – 10.00 uur - Mariakerk

Wij denken deze zondagochtend na over wat het betekent, volgens de
Geest van God te leven en in die Geest te handelen. Of beter gezegd,
wij vragen ons ook af: wat gaat tegen het leven in de Geest in? We
lezen Marcus 3: 20-35, een tekst die op het eerste gezicht nogal zwaar
overkomt, want hij heeft het over Satan en over het “lasteren” van de
Geest van God. Waar gaat dit allemaal over?

Breng tot en met 2e Pinksterdag een bezoek aan de Mariakerk en aan
alle andere kerken in de buurt die meedoen met het project Feest van
de Geest. In Ruinen is werk van de kunstenares Wia Stegeman te zien.
In heel Midden- en Zuidoost-Drenthe doen negentien kunstenaars mee.
Zie voor de precieze gegevens op de website www.feestvandegeest.nl
de pagina “Kerk en kunstenaars”. De kunstenaars geven inspirerend en
kunstzinnig uiting aan het thema “Levensadem”.
De kerken zijn geopend op 10, 12 en 13 mei en op 19 mei t/m 21
mei van 13.00 uur tot 17.00 uur. In de kerken is ook een gratis
overzichtsfolder te krijgen van het project!

In Memoriam: Jan Schipper
* 5 november 1925

† 21 april 2018

Op zaterdag 21 april overleed Jan Schipper, op de leeftijd van
tweeënnegentig jaar. Jan Schipper werd in Lhee geboren, maar verhuisde
al vrij gauw met zijn ouders naar Ruinen, naar het plekje op de Achterma
waar hij heel zijn verdere leven zou blijven wonen. Hij genoot zeer van dit
buitengebied van Ruinen, van de natuur daar, maar ook van de mensen,
van de gezelligheid van de buurt. Tot op hoge leeftijd onderhield hij met
velen contact. In 1952 trouwde hij met Roelofje Hut, het buurmeisje,
zou je haast kunnen zeggen, want ze was maar een paar honderd meter
verderop geboren en opgegroeid, aan de Leeuwte. Bijna zestig jaar zijn
Jan en Roelofje met elkaar getrouwd geweest en samen door het leven
gegaan. Zij werden de trotse ouders van twee kinderen: Roelie en Dirk.
Jan Schipper was een man die zeer van gezelligheid hield. Hij hield ook
in de latere jaren van zijn leven alles goed bij, las veel en had een goed
geheugen voor wat betreft de gebeurtenissen uit het verleden. Hij had
nog tot op hoge leeftijd belangstelling voor iedereen en las trouw zijn
kranten en vakbladen over het boerenvak.
Een van zijn grootste passies als agrariër was het fokken van paarden,
waar hij in de zeventiger jaren mee begon. Overal in het land bezocht
hij paardenkeuringen en verzamelde hij thuis gegevens over de
paardenrassen die er waren. Door de jaren heen konden mensen ook
prima bij hem terecht als ze te weten wilden komen hoe het leven en de
wereld er driekwart eeuw geleden heeft uitgezien. Over bijvoorbeeld de
moeilijke oorlogsjaren kon hij honderduit vertellen. Als er fotoboeken aan
te pas kwamen, kon een gesprek wel eens duren tot diep in de nacht. In
de laatste jaren zag je hem vaak met zijn scootmobiel onderweg zijn. Dat
was zijn manier om het contact met mensen te onderhouden, als ze al
niet bij hem thuis kwamen.
Op zaterdag 21 april overleed Jan Schipper, vrij plotseling. In de
afscheidsdienst in Meppel stonden wij stil bij het geloofsvertrouwen van
Paulus dat er een Schepper is die ons mensen trouw in het leven blijft
vergezellen, hoe eindig ons bestaan ook is. Hij schenkt ons elke dag het
vermogen, ons leven weer nieuw op te kunnen pakken, zowel in leven, als
ook in sterven, in tijd en eeuwigheid. Moge de Eeuwige de familie van Jan
Schipper in de komende tijd omringen met zijn troost en met zijn kracht.

Zondag 3 juni 2018
Jeugd- en gezinsdienst
in de Mariakerk te Ruinen
Thema: “En wat is jouw weg?

m.m.v
de begeleidingsband Stricta Via
uit Hoogeveen
Aanvang: 10.30 (!) uur
Voorganger: ds. G. Naber
Voor de dienst is er koffie,
en na de dienst een maaltijd voor wie wil,
in de tuin van de pastorie!
Neem je zelf ook iets lekker mee
om te eten/drinken?

“Lunchmaaltijd”
op zondag 3 juni 2018
in de tuin van de Pastorie

bij de Mariakerk

Aanvang: 11.30 uur
(na de ochtenddienst)
Welkom!
Kom er ook gezellig bij! De formule is vrij makkelijk: iedereen neemt
iets mee om te eten of te drinken en samen hebben we vast meer
dan genoeg. Als je van te voren even aangeeft wat je meebrengt - via
gnaber@hetnet.nl of telefonisch (via whatsapp) via het nummer 0610.76.87.23 -, weten we ongeveer wat eventueel nog ontbreekt, om
het zelf aan te vullen. Je hoeft alleen iets mee te nemen als je het ook
leuk vindt dat te doen, en niet te lastig! Ook diegenen die niets bij zich
hebben, zijn zondag 3 juni heel hartelijk welkom. Er is vast meer dan
genoeg voor iedereen!
“Overwin de toornige met zachtheid, de boze met goedheid, de vrek
met gulheid, de leugenaar met waarheid.”
- Mahabharacam
Redactie Om de Ruiner Toren

Cliëntervaringsonderzoek
Wmo en Jeugd
DE WOLDEN - Op 1 januari 2015
zijn de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet
ingevoerd en werden we als gemeente
ook verantwoordelijk voor onder
anderen begeleiding en dagbesteding
(Wmo) en voor de jeugdhulp.
Wij zijn drie jaar verder en zijn
benieuwd naar de ervaringen van onze
inwoners. Begin mei ontvingen mensen
die in 2017 jeugdhulp of een Wmovoorziening hebben ontvangen een
uitnodiging om deel te nemen aan het
onderzoek. U hebt per post een brief
met vragenlijst en een online inlogcode
ontvangen. U kunt de vragenlijst
zowel schriftelijk als digitaal invullen.
Meedoen aan het onderzoek is geheel
vrijwillig en heeft geen gevolgen voor
de zorg en ondersteuning die u (of uw
kind) ontvangt. Met deze informatie
kunnen we onze dienstverlening
verbeteren.
Privacy
Het onderzoek wordt, in opdracht
van de gemeente, uitgevoerd door
het onafhankelijke onderzoeksbureau
ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor
dat alle onderzoeksgegevens strikt
vertrouwelijk worden behandeld en
dat uw privacy gewaarborgd blijft. De
gemeente weet niet welke antwoorden
u hebt gegeven.

D.I.O. drogisterij de Brink
Brink 19 Dwingeloo
0521-591887
D.I.O. drogisterij Zuidwolde
Hoofdstraat 72 Zuidwolde
0528-356989

www.ruunderwaopen.nl

Gerrie Hempen-Prent fractievoorzitter
Gemeentebelangen De Wolden
DE WOLDEN – Dinsdag 1 mei jl. is Gerrie Hempen-Prent uit Echten door de
fractie van Gemeentebelangen gekozen tot fractievoorzitter. Hiermee volgt zij
Ronald Brouwer op die zich beschikbaar gaat stellen als vice-voorzitter van de
raad en
vice-fractievoorzitter wordt. Gea Leffers-Heeling neemt, net als de afgelopen
jaren het secretariaat en penningmeesterschap van de fractie voor haar
rekening.
Volgens Gerrie Hempen-Prent, die de afgelopen tijd de functie van vicefractievoorzitter heeft ingevuld, heeft de fractie bewust gewacht tot na de
raadsvergadering van 26 april jl. “In die vergadering zijn de wethouders
aangesteld. Vervolgens zijn er nog twee nieuwe raadsleden beëdigd, onder
wie Gerbrand Gol, ook de laatste vier jaar al raadslid voor Gemeentebelangen,
en nieuwkomer Petra Haanstra. Onze fractie is dus nu pas compleet,” aldus
Hempen-Prent. “Het is een grote eer voor mij om door de fractie tot voorzitter
gekozen te worden. Ik vind het een uitdaging om leiding te mogen geven
aan deze enthousiaste groep aanpakkers. Ook al ben ik dan het gezicht van
de fractie naar buiten toe, ik weet dat we er samen onze schouders onder
gaan zetten! De komende jaren staan er weer mooie uitdagingen te wachten,
zoals de nieuwe omgevingswet. Daarnaast zien we er naar uit om samen met
inwoners aan de slag te gaan met onder andere de thema’s dienstverlening en
duurzaamheid.”
Gemeentebelangen heeft altijd constructief meegewerkt aan het welzijn van
de gemeente De Wolden en haar inwoners. De fractie is de grootste van
gemeente De Wolden, met acht zetels in de raad en twee wethouders in het
college. Gerrie Hempen-Prent is sinds 2014 raadslid voor Gemeentebelangen.

DeWoldenvervoert in actie voor
een rolstoelauto
DE WOLDEN - Het is al lange tijd een wens van
DeWoldenvervoert om ook rolstoelgebonden mensen te kunnen
vervoeren. De realisatie daarvan is een stuk dichterbij gekomen
nu zich een buitenkans aandient. ‘Wij hebben onverwacht een
goede tweedehands rolstoelauto tegen een aantrekkelijke prijs
aangeboden gekregen van Rieks Fieten van de dakpannenhandel
in Hoogeveen. Nu moeten we alleen nog aan het benodigde geld
zien te komen’, aldus Bé Bols.
De inwoner van Zuidwolde is van de nieuwe stichting
Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen, waaronder
DeWoldenvervoert valt. ‘Met de eigen auto’s van de chauffeurs
kunnen we geen rolstoel gebonden personen vervoeren, want
een rolstoelauto hebben wij niet’, zegt Bols. ‘Maar daar kunnen
we nu verandering in brengen.’ De vrouw van Rieks is onlangs
overleden. Door de ritjes met hun rolstoelauto heeft zij, ondanks
haar ziekte, de laatste jaren toch nog wat van het leven kunnen
genieten. In gedachtenis daaraan wil Rieks dat de auto persé
voor rolstoelers behouden blijft. Hij zou de auto wel zelf kunnen
blijven rijden, maar hij kan het niet over zijn hart verkrijgen de lift
eruit te slopen.
Dit is volgens Bols goed nieuws voor thuiswonende
rolstoelers, die de faciliteiten missen waarover de bewoners
van verzorgingstehuizen wel kunnen beschikken. ‘Ook het
WMO-vervoer is voor de ‘thuiswoners’ niet altijd de oplossing.
Recreatief vervoer bijvoorbeeld is daarvan uitgesloten.’ Met de
rolstoelauto kunnen ze er wel op uit. Deze aangepaste auto biedt
plaats aan twee rolstoelen, waarvan, heel bijzonder, er één naast
de bestuurder staat. ‘Dubbel genieten dus en er kunnen ook nog
eens twee begeleiders mee’, vertelt een blije Bé Bols.

De stichting is bezig met een donatieprogramma, dat in de
vorm van een Vrienden van-stichting opgezet wordt. ‘We
proberen nu zo snel mogelijk de benodigde €12.500,- voor
de aankoop en de eerste exploitatie bij elkaar te krijgen. Dan
kunnen we nog voor de zomer met de rolstoelers op pad. Om de
kilometerprijs betaalbaar te houden, hoeft de exploitatie ervan
niet sluitend te zijn’, voegt Bols eraan toe. ‘Ook daarvoor is het
donatieprogramma bedoeld.’ Met de gemeente De Wolden is
hierover uiteraard ook overleg gaande. Bols: ‘Wij zijn hierover
positief gestemd. We hopen een bijdrage van enkele duizenden
euro’s te krijgen.’ Ook het Nationaal Ouderenfonds wil de
stichting faciliteren bij de aanschaf van de rolstoelauto met de
verzekering, vrijstelling van wegenbelasting en zo nodig een
aanvullende lening.

Iedereen die dit initiatief sympathiek kan een bijdrage storten op
NL31 RABO 1478 679 913 t.n.v. Stichting Hoogeveenvervoert
inzake Vrienden van. DeWoldenvervoert is te bereiken op
0528-745615, op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur en via
info@dewoldenvervoert.nl.

Bijzondere waarnemingen door
bezoekers van het Dwingelderveld
RUINEN - Tijdens een bezoek aan Nationaal Park Dwingelderveld
doe je als wandelaar of fietser vaak bijzondere ontdekkingen.
Bezoekerscentrum Dwingelderveld stelt haar expositieruimte
beschikbaar voor de bijzondere waarnemingen van bezoekers. Van
8 mei tot 1 november delen bezoekers hun waarnemingen uit het
Dwingelderveld met elkaar. Iedereen kan zijn of haar waarneming
inleveren bij de balie van het bezoekerscentrum of via mail aan:
gespotinhetdwingelderveld@gmail.com. Het bezoekerscentrum
aan de Benderse 22 in Ruinen is dagelijks geopend tussen 10.00
en 17.00 uur.
De planten, dieren, weidsheid en afwisseling tussen bos en hei
maakt ieder bezoek aan het natuurgebied bijzonder. Een adder die
midden op een wandelpad ligt te zonnen, een leeuwerik die haar
mooiste melodie laat horen of een vosje dat wegsluipt. Het zijn
waarnemingen waar je als bezoeker vaak versteld van zult staan.
Maar er zijn ook onvermoede bijzonderheden te ontdekken. Er zijn
talloze libellen, kevertjes, mossen en kruiden waar je als bezoeker
vaak aan voorbij loopt. Ook deze waarnemingen zijn het delen
waard.

Foto: Natuurmonumenten Okko Vos
De expositie ‘Eigenlijk is alles hier bijzonder’ geeft bezoekers
de gelegenheid hun waarnemingen uit het Dwingelderveld op
kaart aan te geven met foto’s, verhalen of vondsten. Doorlopend
draait er op een groot scherm een PowerPoint presentatie
met waarnemingen. Er hangt een zestal canvasdoeken met
foto’s uit het natuurgebied en verhalen van vrijwilligers van
Natuurmonumenten over wat zij bijzonder vinden. Ook de
waarnemingen van minder opvallende planten en dieren worden in
de expositie tentoongesteld door middel van foto’s en teksten.

Ingmar Hut 06 15563048
info@carcleaninghut.nl
www.carcleaninghut.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten
is aanmelding vooraf noodzakelijk:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op www.
schaapskudderuinen.nl

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de gids
van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en laarzen aan
en een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de natuurontwikkeling
in het gebied en natuurlijk komen de seizoenen aan bod, met de planten
en dieren die daarbij horen. 14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum
NP Dwingelderveld, Benderse 22

Korenmolen de Zaandplatte,
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Fietstocht van mei t/m september
Iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf de Brink
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink:
27 mei, 24 juni, 22 juli, 12 augustus, 16 september

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond van 1 mei tot en
met 28 augustus van 19.45 tot 23.00 uur. Entree € 1.50 per persoon.
Aanmelden vóór 15.00 uur op de speeldag via tel. 06-30244004

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden mei en juni: dinsdag, woensdag en donderdag (m.u.v.
Hemelvaartsdag) van 14.00 tot 16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon
0522-472631/ 0522-472485

‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen
Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet om een
app te installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd kunt u terecht
bij de vrijwilligers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen.
Elke 4e maandag van de maand zijn ze er ‘s middags van 13.00 – 16.00
uur en helpen zij u graag verder met bovenstaande, óf andere kleine,
vragen rondom het gebruik van uw tablet, smartphone of laptop. Het
inlooppunt is kosteloos.

MEI/JUNI

Woensdag 30 mei
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Timmerclub
Opgave: geahooijer@planet.nl

Donderdag 31 mei
10.00-12.00 uur

’t Neie Punt
Bekkema Mode Kledingverkoop

Donderdag 31 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 10 km 17.30 uur, 5 km 18.30 uur 		
Buitencentrum de Poort
en 2,5 km 19.00 uur bij ’t Neie Punt

Maandag 4 juni
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
We gaan bloemen maken!
Opgave: geahooijer@planet.nl

Donderdag 7 juni

2e Streetrace Ruinen voor Mountainbikes
ca. 1,5 km
Start 18.00 uur Brink
(parcours verkennen 17.30 uur)

Woensdag 16 mei
19.00-21.00 uur

‘t Neie Punt
Voorinschrijving Avond4daagse Ruinen

Donderdag 17 mei
19.00 uur

’t Neie Punt
Vakantiecursus Engels

Donderdag 17 mei
19.30 uur

’t Neie Punt
Themabijeenkomst
‘Omgaan met Dementie als naaste’
Opgave bij m.feddema@zzwd.nl
of in ’t Neie Punt

Vrijdag 18 mei
19.30 uur

’t Neie Punt
Disco voor groep 8

Zaterdag 18 mei
18.30 uur

’t Neie Punt
Kerkdienst

Woensdag 23 mei
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt
De Jonge Onderzoeker,
Graffiti voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 9 juni
8.00-11.00 uur

8e Scheperswandeltocht
Startlocatie Hotel Kuik,
afstanden: 25, 15, 10 en 5 km

Zondag 27 mei
15.00 uur

’t Neie Punt
Welnessmarkt

Woensdag 13 juni
14.30 – 15.45 uur

Zondag 27 mei
15.30 uur

Muziek in de Mariakerk
Kamerkoor Moderato Cantabile
“Vespers” van S. Rachmaninoff,
o.l.v. Nana Tchikhinashvili

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Timmerclub
Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 18 juni
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Schilderen voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 28 mei
13.00 – 16.00 uur

’t Neie Punt
Repair Café

Vrijdag 22 juni
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Kookclub. Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 28 mei
20.00 – 22.00 uur

’t Neie Punt
Bridgeles. Inl.: info@dorpshuisruinen.nl

Maandag 25 juni
19.00 uur

Maandag 28 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 5 en 10 km Buitencentrum de Poort
tussen 18.00-18.30 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Linedance voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl
of info@dorpshuisruinen.nl

Woensdag 4 juli

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
ZOMERBINGO voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl

Dinsdag 29 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 5 en 10 km Buitencentrum de Poort
tussen 18.00-18.30 uur

Woensdag 30 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 5 en 10 km Buitencentrum de Poort
tussen 18.00-18.30 uur

17.30 uur

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl
en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com

MEIMAAND BROEKENMAAND

20%

Geldig t/m 31 mei 2018

korting
op alle
broeken!

