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Zwembad Ruinen sluit een tropisch
zwemseizoen af
RUINEN - Op zaterdag 1 september a.s. sluit Zwembad Ruinen het warme en actieve
zwemseizoen 2018 af. Tijdens deze extreem hete zomer bood het zwembad voor
velen aangename verkoeling in het water, op het nieuwe fonteinplein of op een van de
schaduwrijke lig- en zitplaatsen.

Op de laatste dag van het seizoen organiseert het zwembad, zoals ieder jaar,
stuiverduiken voor leerlingen van de basisschool. Tussen 15.30 uur en 16.00 uur kunnen
zij hun duikvaardigheden laten zien in het diepe bad. Deelname aan stuiverduiken is
gratis, excl. entreekosten. Tevens zullen op deze dag de deelnemers aan de verschillende
soorten zwemlessen afzwemmen: diploma A, B en C, survivalzwemmen 1, 2 en 3 en
zeemeerminzwemmen. Zij hebben deze lessen gedurende het zomerseizoen kunnen
volgen in Zwembad Ruinen.
Volgend jaar als eerste meer informatie ontvangen over alle zwemactiviteiten in seizoen
2019? Volg het zwembad dan op www.facebook.com/ZwembadRuinen

TOUR DE WOLDEN - Muzikale rondreis
door De Wolden
DE WOLDEN - In het kader van het 120-jarig bestaan houdt Koninklijke Muziekvereniging
Apollo uit De Wijk op 15 september a.s. een muzikale tour door
gemeente de Wolden. Hierbij doen de musici meerdere dorpen
aan die een muziekvereniging huisvesten.
Om 13.15 uur zal Apollo in samenwerking met vereniging
Bergklanken voor de kerk in Berghuizen aftrappen. Na dit concert
zullen de leden van Apollo doorreizen naar Ruinen om daar op de
Brink een gezamenlijk concert te geven met SEMPRE SERENO
en CRESCENDO om 14.30 uur. Om 15.45 uur staat het volgende
concert gepland in samenwerking met Woudklank, DES en Con
Amore, dit concert zal plaatsvinden voor het gemeentehuis in
Zuidwolde. De concertreeks wordt om 17.00 uur afgesloten in de
Wijk voor de molen. Bij slecht weer zullen de concerten worden
verplaatst naar locaties binnen.
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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
Thuiskapster Hennie
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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.)
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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

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Glas: in de glasbak		

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

0900–8844

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.: 0522-472333 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
Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947
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

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

KERKDIENSTEN

Zondag 2 september
‘t Neie Punt 10.00 uur Ds. G. Naber - afscheid Anneke Vermaas
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. van Veluw
Zondag 9 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G.J.V. Solinger

TE HUUR GEVRAAGD
NETTE STALLINGSRUIMTE
voor klassieke motorfiets
Dhr. P. Rienks
Telefoon 06 517 160 29

 


 



  



  

 
!"#$# 



Bent u al
zomerproof?
Harsen met
15% korting

( &)"*+",--%  & '  

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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Repair Café in Dorpshuis
Ruinen ’t Neie Punt

Vieftig

Geregeld ziej ze staon; de Sara’s en Abrahampoppen die ien een
tuun ezet bint umme an te geven det de bewoner van det huus jaorig
is. Niet gewoon jaorig..nee hiel arg jaorig. Zo jaorig det daor feest
bij heurt; ze bint vieftig eworden; een halve eeuw old. En det mag
bezunder eneumd worden want dan heur ie ieneens bij de oldere
knarren.
Al jog ie oe alle daogen uut de naod, al train ie oe suf umme de
veerdaagse van Nijmegen uut te kunnen lopen, al spring ie alle
morrengs ien een kold zwembad umme baanties te trekken, al varf
ie oen haor gries-werend ien een bezundere kleur, al lijn ie trogge
naor maotie 36, al laoj alle rimpels uut oen vel optrekken tut ie
haoste niet meer kunt lachen.... het helpt allemaole niks. Ien oen
riebewies, paspoorte en identiteitskaorte stiet de waorheid; oen
geboortedaotum. Ie heurt bij de oldere knarren...
Vanof ongeveer die tied kriej ook aandere folders ien de postbusse.
Van reizen veur 50 plussers tut fietsendragers op de auto.
Eerst hej det niet zo ien de gaten; dan deenk ie nog det die mailings
huus an huus edaone wordt; det alleman ze kreg. Vrogger kreej ook
wel folders mar det waren hiele aandere anbiedings. De was van
de Walra..die wollen weten of ie ook veur de uutzet spaarden. Of
van Tomado; die beuden haanddookenrekkies, keukentrappies en
veurraodbussen an veur een zölfde doel. Ie kregen anbiedings veur
verlovingsringen en maondverbaand en veur babyluiers.
En zo tegen daj 50 eworden bint lek het net of de reklame
makers daor stillegies bericht van ekregen hebt. Det mark ie an
de folders. Die gaot over oldedag-veurzienings, reizen veur 50
plussers,spraarpremiemeugelijkheden umme later het pensioen
op te krikken, steunkousen, massageapparaten veur vermeujde
vooten, trapliften en notarissen wilt weten of ie alles veur later wel
goed eregeld hebt.
Eerst kuj er wel umme lachen. Want ie veult oe net zo jonk as toen
de folders veur babyvoeding, trektochten en campingreizen op de
matte völlen. Die wordden vake, net as now, bij het olde pepier
egooid want ie weet ook zunder die folders wel wat aj neudig bint
toch?
Mar toch zit det folder gedoe oe niet lekker. Het feit det ze alles
bliekbaor van oe weet. Det giet alsmar wieder. Aj ien een restaurant
ewest bint stiet er op oen tillefoon een melding; daoruut kuj lezen
det ze geern wilt det ie det restaurant ook onder de andacht van oen
femilie en vrunden brengt,
Ze weet alles. Ook zunder Sara of Abraham. Ik weet niet hoe het oe
giet..mar fiseteren van zo’n 50-jaorige is altied wat dubbel; bint ze er
bliede mit..of lacht ze mit een wat zoer mondtie?
Pas drokten wij de haand van een optimist waor het hiele arf versierd
was mit poppen en borden umdet hij Abraham zag. Hij stunt mit
glinsteroogies te kieken naor al det spul det daor ien de late aomd
hen ezet was. Hij deelde royaal borrels uut en stunt te straolen as
een heldere zunne. En reageerde verbaosd op een vraoge van een
van de bezeukers die wol weten of hij het ook arg vunt..50 worden.
Hij gaf het enige antwoord det op die vraoge past. “Vieftig worden,
arg? Nee man, het is arg aj het niet wordt” En geliek har hij...

RUINEN - Wat doe je met een broodrooster die het niet meer
doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui
waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Dorpshuis
Ruinen ’t Neie Punt aan de Jan Wierengaweg 109 organiseert
elke laatste maandag van de maand Repair Café van 13.0016.00 uur. Het eerstvolgende Repair Café is 24 september a.s.
In Dorpshuis ’t Neie Punt, aan de Jan Wierengaweg 109 in
Ruinen, draait het elke laatste maandag van de maand allemaal
om repareren. Tussen 13.00 en 16.00 uur staan diverse vrijwillige
reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties.
Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het
Repair Café bezoeken nemen van thuis kapotte spullen mee.
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed,
servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans
op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café
weten bijna altijd raad.
Door repareren te promoten, wil Dorpshuis ’t Neie Punt bijdragen
aan het verkleinen van de afvalberg. “Dat is hard nodig”, vindt
Alie ter Bork. "In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook
dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren
bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café
willen we daar verandering in brengen."
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een
nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken
dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt
aanwezig zijn. Alie ter Bork: "Als je samen met een tot dan toe
onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek
hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem
of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren
kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt."
Alie wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen
bespaart en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot.
"Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat
repareren leuk is, en vaak heel makkelijk", aldus alie.
Stichting Repair Café
Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is
een initiatief van Martine Postma, destijds journalist en publicist.
Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op (zie Repaircafe.nl).
Deze stichting biedt ondersteuning aan lokale groepen in de
hele wereld die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De
stichting ondersteunt ook het Repair Café in Ruinen.
Dorpshuis ’t Neie Punt organiseert iedere laatste maandag van
de maand een Repair Café tussen 13.00-16.00 uur.
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Predikant:
Inloopspreekuur

ds. G. Naber, tel. 0522-471543
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 14 september 2018
Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE

Wat was het spannend he, enkele weken geleden, toen er wekenlang
geen regen viel! Eerst vonden we het met z’n allen best grappig dit
eens mee te mogen maken. We genoten van het goede weer. Maar
in de loop van de tijd kregen we ook te maken met de lasten van
de droogte. Vooral de landbouw begon te zuchten en vroeg zich af,
waar gaat dit heen?
Inmiddels is het gelukkig weer gaan regenen, maar of het genoeg
is? In de loop van de droge weken kwam er in onze landelijke kerk
een interessante discussie op gang. Een discussie rondom de vraag:
mogen we en moeten we nu niet tot God bidden om extra regen?!
Zou het wat uitmaken als we dat gaan doen en hoe werkt dat dan?
Er zijn maar weinig gelovigen die de mening zijn toegedaan dat je
God kunt vergelijken met een soort cola-automaat: je gooit er een
geldmunt in (“wij vragen…”) en het gewenste product, de cola,
floept eruit (“…God draait”). Vrijwel iedereen is het er over eens, dat
het zo niet werkt. Gelukkig niet, zeggen anderen er ook gelijk bij,
want wat zou het een chaos worden in onze wereld als God alleen
maar uitvoering zou geven aan wat wij mensen allemaal één voor
één willen: de wensen zouden allerlei richtingen opgaan en in de
uitvoering behoorlijk over elkaar heen tuimelen en alles overhoop
halen! Nee, de Allerhoogste blijft gelukkig alles soeverein zelf in
handen houden.
Maar goed, zou bidden tot God om regen dan nog wel zin hebben?
Er zijn velen die zeggen: niet doen. Want God heeft daar niets
mee te maken. Het probleem waar wij mee zitten, de droogte, is
een probleem dat wij mensen zelf hebben veroorzaakt op aarde,
door onze slechte levensstijl! We moeten ons niet tot God wenden,
maar we moeten proberen ons zelf te veranderen en bijvoorbeeld
milieubewuster gaan leven! Daar bereik je veel meer mee. –
Daarnaast zijn er die vinden dat de nood nog niet groot genoeg
is, om zo tot God te gaan bidden. Ze zeggen: man-o-man waar
maken we ons eigenlijk druk om?! Beginnen we nu al te piepen en
te klagen vanwege de droogte?! Moet je eens kijken hoe het elders
in de wereld is gesteld, in Ethiopië of Soedan bijvoorbeeld! Probeer

niet gelijk te klagen, maar verman je en probeer van andere mensen,
van ervaringsdeskundigen te leren hoe je er het best mee kunt
omgaan. Daar bereik je veel meer mee in je leven! Naast deze meer
“ethische” bezwaren bij het bidden om regen tot God, worden ook
“theologische” bezwaren geuit om zo tot God te bidden. God, zeiden
we al, is geen cola-automaat. En hij is ook niet alleen maar een
“Ingrijp-god” die als een soort tovenaar voortdurend de wetten van
de natuur aan het doorbreken is. Het klopt, soms ervaar je als mens
God zo in je leven, vooral als je problemen groot zijn en er dan een
soort van “wonder” gebeurt dat alle problemen zich opeens oplossen
terwijl je dat niet meer had verwacht…, maar God is niet alleen maar
de God van het wonderbaarlijke ingrijpen. Wij mensen hebben tot
taak, zei halverwege de vorige eeuw de theoloog Dietrich Bonhoeffer
eens, in onze wereld te staan “‘alsof God niet bestaat’ (etsi Deus
non daretur).” God wil geen mensen die alleen zijn tovenaarskunsten
aanbidden en afsmeken, maar mondige, zelfstandige mensen die
best in staat (willen) zijn, hun eigen bonen te doppen!
Oké, maar wat blijft er dan over van de vraag of een gebed om regen
nou wel of juist niet had gekund in de afgelopen weken?
Ik persoonlijk zou zeggen: dat een boer in de droogtegebieden
in Afrika wanhopig zijn handen tot God omhoog heft, om tot hem
te bidden, is te begrijpen. Hij kan niet meer anders. Wij hier in
Nederland zijn nog niet zo ver. Wij kunnen nog wel anders. Hier was
en is nog niet alles verloren.
Daarom zou ik willen voorstellen om ons gebed om Regen iets breder
te gaan formuleren en er dan een gebed om Zegen van te maken,
ook om een Zegen-tegen-de-verdrukking-in, voor het geval dat de
misère, de droogte mocht blijven aanhouden.
Laten we daarbij ook weer terugkeren naar wat een gebed en wat
bidden altijd al vooral heeft willen zijn: een kloppend hart!! Laten
wij er niet alleen een noodkreet van maken die maar heel af en toe,
in heel uitzonderlijke, extreme situaties gebeden wordt. Laten wij
van onze gebeden iets maken waar wij vaker aan doen, het liefst
dagelijks. En laten wij er dan iets van maken dat door iemand eens
werd genoemd: een “onderhoud” voeren met het “eeuwig Gij”. Een
onderhoud (uit)voeren. Laat ons elke dag even vertellen wat wij op
ons hart hebben, aan iemand die soeverein bij ons is, ook al is en
blijft hij/zij/het ook verborgen als diegene die ons overstijgt, zoals
het leven zelf. Dit dagelijkse “openhartig vertellen” van wat ons
deert, zal ons goed doen. En op een bepaald moment gaan we een
punt bereiken dat we alles “verteld” hebben wat we wilden zeggen
en zo “kwijt zijn”. Op deze manier gaat ons dagelijks bidden ook
langzaamaan tot een soort stilte leiden. Een Stilte die iets met ons
gaat doen. Iets goeds. Die ons tot rust laat komen. Of tot vrede
brengt met de situatie. Of juist tot nieuwe inspiratie leidt, ons juist
weer nieuw activeert en op nieuwe ideeën brengt en tot de nieuwe
wil en kracht om ons te willen blijven verzetten, of door te zetten, of
te veranderen.
“Onthul aan de Ene je daden, en je plannen zullen worden
bevestigd”, staat er ergens heel mysterieus in de Schrift (Spreuken
16: 3). “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal
het maken”, zei de oude Statenvertaling altijd (Ps 37: 5). In deze
aloude woorden ligt het geheim van het antwoord op de vraag
besloten of bidden om Regen in de afgelopen weken goed was
geweest. Ik zou zeggen: je kunt er beter een bidden om een Zegen
dan om Regen van maken. En dan jezelf al biddende oefenen in het
vertrouwen dat die onmisbare zegen altijd wel weer net voldoende
verrukkelijk op ons mensen neer zal blijven “druppelen”, in welke
vorm dan ook, of het nou opeens ook weer gaat regenen of niet.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE

Het wordt spannend voor mij in de komende tijd. Want met ingang 1
september zal ik niet meer alleen in Ruinen als predikant werkzaam
zijn, maar ook in Ruinerwold. De planning is dat in de komende
maanden mijn werktijd en werkveld voor 20% doorschuift naar
Ruinerwold, waar collega-predikant Kloosterziel inmiddels voor 50%
zijn werkzaamheden heeft doorgeschoven naar IJhorst. Het ziet er
naar uit dat er in de toekomst veel meer samengewerkt gaat worden.
Hoe alles er concreet gaat uitzien, kan ik nu nog niet zeggen. De
ervaring zal leren hoe we een en ander het best in het vat kunnen
gieten. De uitdaging zal zijn, de werkzaamheden en het netwerk
van dierbare contacten met mensen in Ruinen zo veel mogelijk te
behouden, maar tegelijkertijd een dag in de week ook volop ruimte
vrij te maken voor werkzaamheden en volop aandacht te schenken
aan nieuwe contacten in Ruinerwold.
Ik verheug me zeer op de samenwerking!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN

De diensten die wij in de komende maand met elkaar vieren, zullen
stuk voor stuk bijzonder worden. Wat ze zo bijzonder maakt, is vooral
het feit dat de kerkelijke gemeente van Pesse heeft aangegeven,
in de maand september graag enkele zondagen in de diensten
samen met ons in Ruinen te willen optrekken. Hun eigen kerk wordt
op dit moment verbouwd en ze kunnen daar een poos niet goed
terecht. Wij heten de kerkgangers uit Pesse van harte welkom in de
Mariakerk en verheugen ons op de gezamenlijke uitvoering van de
diensten en de ontmoetingen. Daarnaast houden wij op zondag 2
september een bijzondere dienst die niet in de Mariakerk, maar –
voor het eerst op een zondagochtend – in de grote zaal van ’t Neie
Punt plaatsvindt. In deze dienst neemt Anneke Vermaas officieel
afscheid als onze pastoraal medewerker, zie ook onderstaand
overzicht:
Zondag 2 september 10.00 uur: Kerkdienst in ’t Neie Punt
Afscheidsdienst Anneke Vermaas
Op zondag 2 september houden wij onze ’s zondagse eredienst niet
in de Mariakerk aan de Brink in Ruinen, maar in de grote zaal van
dorpshuis ’t Neie Punt aan de Jan Wierengaweg. In de dienst nemen
wij afscheid van mw. Anneke Vermaas als officiële werknemer van
onze kerkelijke gemeente. Vele jaren lang heeft ze met ongekend
veel inzet en kunde aan pastoraat gedaan onder de bewoners van
eerst de Priensenije en later de omwonenden van ’t Neie Punt.
Daarnaast waardeerden velen de ontmoetings- en gesprekskringen
die ze opzette en de vieringen die ze verzorgde, midden in het jaar,
maar ook bijvoorbeeld met kerst. Gelukkig blijft ze voor een deel
voor de omwonenden en ons als kerk als vrijwilliger en deskundige
behouden, maar aan haar officieel dienstverband met onze kerkelijke
gemeente komt op zondag 2 september een eind. Van harte nodigen
wij iedereen die graag zijn of haar waardering kenbaar wil maken
voor het dienstwerk van Anneke Vermaas, uit om naar de dienst te
komen! In de Mariakerk vindt dan ook een kerkdienst plaats van de
Protestantse gemeente Pesse.
Zondag 9 september – 10.00 uur – Mariakerk
Gezamenlijke kerkviering van de Protestantse gemeente Pesse en
de Protestantse gemeente Ruinen, met als gastvoorganger ds. G.J.V.
Solinger uit Koekangerveld, van harte aanbevolen!
Zondag 16 september – 10.00 uur – Mariakerk
Kerkdienst van de Protestantse gemeente Pesse en de
Protestantse gemeente Ruinen, met gezamenlijke viering van het
heilig Avondmaal. Voorganger is ds. G. Naber en de tekst die het
preekrooster aanbeveelt, is Marcus 9: 14-29.

Op zondagochtend 23 september starten wij in de Mariakerk aan
de Brink ons nieuwe kerkelijk seizoen weer op met een feestelijke,
laagdrempelige gezinsdienst, geschikt voor jong en oud! “Een goed
gesprek!”, is het thema van de dienst, het gaat hier tevens om het
jaarthema van het aankomende seizoen! Welkom!! Op deze zondag
houdt de Protestantse gemeente Pesse hun startdienst in Pesse.
Zondag 30 september – 10.00 uur – Mariakerk
Gezamenlijke kerkviering van de PKN Ruinen en PKN Pesse in de
Mariakerk, met als voorganger ds. G. Naber. Tekst van de zondag is
Marcus 9: 38-50.
In Memoriam Jan Frijlink
*17-1-1927
† 14-7-2018
Op 14 juli 2018 is op 91-jarige leeftijd overleden Jan Frijlink, geboren
in Veeningen. Hij trouwde in 1948 met Klaasje Dekker en woonde in
Staphorst. In 1954 werd hun zoon Luuk geboren. Na het overlijden
van Klaasje in 1971 woonde hij samen met Roelfien Benning in
Ruinen. Na het overlijden van Roelfien verhuisde hij naar ‘t Neie Punt.
Op vrijdag 20 juli was de afscheidsdienst in de Hervormde Kerk in
IJhorst waar hij begraven is naast zijn vrouw op de begraafplaats
naast de kerk. Wij wensen Luuk en Lydia, de kleinkinderen en de
achterkleinkinderen nabijheid toe van God en mensen om het gemis
te verwerken.
ds.S. Wiersma-Smelt
In Memoriam Trijntje Scheper – Hut
* 8-4-1925
† 20-7-2018
Op de rouwkaart staat geschreven:
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, is na een
afnemende gezondheid overleden Trijntje Scheper-Hut.
Ze is op de Leeuwte, 93 jaar geleden, geboren. In haar ouderlijk huis
heeft ze altijd gewoond tot aan ruim vijf jaar geleden. Ze was enig
kind en na de lagere school heeft ze de huishoudschool doorlopen.
Op twintigjarige leeftijd heeft ze difterie gehad, haar leven hing aan
een zijden draadje. Gelukkig knapte ze op en pakte ze haar beroep
weer op en ging met veel plezier en genoegen naar andere families
om kleding te naaien.
Ze was zeer zuinig, dat zat diep in haar. Als kind had ze de crisistijd
meegemaakt, en deze eigenschap bleef bij haar tot aan haar dood.
In 1951 trouwde ze met Arend Scheper en trokken bij haar vader en
moeder in. Na drie jaar werden ze verblijd met hun dochtertje Aaltje
Klaziena. Ali werd geboren met een open ruggetje en na zeven weken
overleed ze. Een zeer grote klap voor Arend en Trijntje, een immens
verdriet. Na dit grote verdriet trok zij zich meer terug, met Arend, in
het gezin van vader en moeder. Ze leefde voor haar huis en voor de
tuin. Veertien jaar geleden overleed haar man aan longkanker,
een zeer groot verdriet. Ze kwam bijna niet meer in het dorp, liet
de boodschappen thuis brengen en maakte lange dagen met het
werk in de tuin en in huis. Zes jaar geleden kwam ze in de tijdelijke
huisvesting van de Priensenije te wonen, het ging niet meer. Daarna
aan de Esweg, een huis verbonden aan de Priensenije. Voor haar
een moeilijk besluit en een grote overgang.
Ze had moeite om beslissingen te nemen, ze wilde het graag
‘bij het oude’ houden, dat was vertrouwd, dat gaf veiligheid.Van
lieverlee werd ze eenzaam. Ze moest dingen uit handen geven en
dat was voor haar zeer moeilijk. Ze werd bang dat ze niet meer in
haar huis kon blijven wonen en de wens kwam naar boven om te
mogen inslapen. Trijntje zei zelf dat het leven niet gemakkelijk was
geweest. Ze mocht ervaren dat ze rustig werd als ze God aanriep
en dat ze terug kon vallen op een kracht, diep in haar binnenste. De
dragende kracht van Gods Liefde.Vrijdagochtend 20 juli is ze in alle
rust ingeslapen, geborgen in de Eeuwige. Haar handen zullen ons
niet meer aanraken. Mogen zij vrede vinden, in het vertrouwen dat ze
gedragen wordt op de handen van de Eeuwige.
Mevr. A. Vermaas
Wijsheid begint met verwondering
-Socrates
Redactie Om de Ruiner Toren

MET “FRISSE” MOED!
Geachte klant,
In de afgelopen weken heeft u onze kraam meerdere keren moeten missen op donderdag aan de Brink.
Deels kwam dit door de vakantie, maar een groter probleem voor ons waren de extreme warme zomerdagen
welke in juli en augustus regelmatig voorkwamen en met name op de donderdagen.
Graag leggen wij u uit waarom wij met temperaturen boven de 25˚C verstek moeten laten gaan:
Ruinen is voor ons de “verste” standplaats welke wij betrekken in de week (45 automin. rijden) en op het moment
dat wij onderweg zijn is er geen koeling op onze producten (geen stroom).
Bij temperaturen onder de 25˚C is dit geen probleem; thuis en op de standplaats koelen wij terug tot 0˚C en bij
aankomst is de kerntemperatuur van de producten 5˚C à 6˚C, dit geeft dus geen enkel probleem. Bij temperaturen
boven 25˚C is dit een ander verhaal en komt de kerntemperatuur na 45 min. rijden uit op +10/14˚C. Dit betekent dat
de handel die die dag niet verkocht wordt, de andere dag niet meer te verkopen is, want deze heeft een te grote
“tik” gehad en kan weggegooid worden.
U zult begrijpen dat het afgelopen zomerseizoen er één was die wij gauw hopen te vergeten gezien onze handel.
Ervan uit gaande dat wij nu voor de komende tijd alle hittegolven wel hebben gehad, zien wij u graag terug vanaf
donderdag 30 augustus elke donderdag op de Brink van 11.00 tot 18.00 uur.
Met vriendelijke groet,
René en Jeannet Elken

Op maandag 3 september a.s. gaan we
weer van start met een gevarieerd
fitnessprogramma:
- voor senioren en junioren
- voor gewichtsbeheersing
- zowel binnen als buiten met
elementen van cross-fit, bootcamp,
cardio- en circuittrainingen
Onze prijzen blijven gelijk.
Voor meer informatie zie
www.fysiotherapie-ruinen.nl
of bel ons gerust.

Reinier Schreuder | Kloosterstraat 10
7963 AH Ruinen | T 0522-472045

MODESHOW
VA N O N Z E N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E

Gratis
entree!

DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018
19.30 UUR

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340
Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

Bellemarkt in Echten
ECHTEN – ‘In deze periode van het jaar wordt er veel georganiseerd, maar dit slaat alles!’, zo meldt de organisatie van de Bellemarkt in
Echten. Op zaterdag 8 september a.s. is er een dagvullend programma samengesteld.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

40 kramen met allemaal kunstenaars in de dop
Ruunder Basalt, mannenkoor met allure
Isa Zwart, sing-songwriter, winnaar van het Drents Liedtiesfestival; met het lied: ‘Mamme see’
Madelief Gal, met haar dromerige muziek was ze winnaar van ‘De Kunstbende’
Luurtsema & Klein, een duo met een passie voor Nederlandstalige muziek
Gerdina, Drents gedichtenschrijfster; zij kan het gevoel van een woord onder woorden brengen
Janet Lopers, schrijfster van verhalenbundel ‘Zaand in de leerzen’, Marga Kool zei over haar: ‘Ik bin bliedemitdizzeneieschriefster’
Henk Eefting, hij schrijft en schildert in het Drents met ‘fingerspitzengefühl’
Expositie van antieke kaarten
‘Huus met de Belle’ zal de hele dag zijn geopend
Echten zal tevens het toneel zijn van ‘Open Monumentendag’, startpunt bij ‘Tea-time’
Georganiseerde wandeltocht o.l.v. een gids
Rondleiding in ‘Huize Echten’

De markt start om 10.00 uur en sluit om 16.00 uur

Bijzondere waarnemingen in
het Dwingelderveld
RUINEN – Een foto van een juffer gevangen in een spinnenweb trekt
de aandacht als je langs de expositiewand in bezoekerscentrum
Dwingelderveld loopt. Het is één van de waarnemingen die
bezoekers van het Dwingelderveld hebben gedeeld in de expositie
‘Eigenlijk is alles hier bijzonder’.
Gekleurde touwen laten op een gebiedskaart zien waar de
waarnemingen zijn gedaan. Er hangen foto’s en verhalen die je
doen verwonderen. Orchideeën, een roodborsttapuit, zonnedauw,
een zonsopkomst en een adder die midden op een wandelpad ligt
te zonnen. Het zijn waarnemingen die de expositie tot een kleurrijk
en levendig geheel maken. De expositie ‘Eigenlijk is alles hier
bijzonder’ geeft bezoekers de gelegenheid hun waarnemingen uit
het Dwingelderveld aan te geven met foto’s, verhalen of vondsten.
Doorlopend draait er op een groot scherm een PowerPoint
presentatie met de 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, want eigenlijk is alles wel
bijzonder.

Heb je zelf iets gezien of meegemaakt in het Dwingelderveld?
Stuur dan je waarneming naar gespotinhetdwingelderveld@gmail.
com. Jouw waarneming wordt toegevoegd aan de expositie en
is te bezichtigen tot 1 november. Het bezoekerscentrum aan de
Benderse 22 in Ruinen is dagelijks geopend tussen 10.00 en 17.00
uur.
Foto: Natuurmonumenten
Okko Vos – Grauwe klauwier

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/bcdwingelerveld
Mariakerk geopend voor bezichtiging.
T/m 19 september elke dinsdag, woensdag en donderdag van
14.00 – 16.00 uur.
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De
toegang is gratis. De molen is 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:
16 september
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden augustus en september:
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 16.30
uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Vrijwilligersfestival voor alle
vrijwilligers in De Wolden!
DE WOLDEN - Bent u actief als vrijwilliger in De Wolden? Kom
dan op vrijdagavond 19 oktober naar het Vrijwilligersfestival van De
Wolden in Buitencentrum De Poort te Ruinen!
Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar heel veel
vrijwilligers actief zijn. Zonder deze vrijwilligers staat alles stil.
Om de vrijwilligers eens flink in het zonnetje te zetten is er een
Vrijwilligersfestival, voor jong en oud, georganiseerd.
Het festival begint om 19.30 uur en er valt heel wat te beleven!
Zo kan er o.a. een muzikale quiz worden gespeeld samen met
de Pauwergirls, is er een workshop graffiti spuiten, is er speciaal
voor de mannen een barbier aanwezig, zal Magic John de
nodige goocheltrucs verzorgen, kan men zich onderdompelen in
Caribische sferen bij de smoothiebar, zijn er de nodige versnapering
tussendoor en veel meer!
I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober aan te melden voor
het festival via de website van ViP De Wolden www.vipdewolden.
nl per mail info@vipdewolden.nl of telefonisch 0528 – 378686.
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Wil je graag wat
meer informatie over het Vrijwilligersfestival? Neem dan contact
op Aïsha of Leonoor van ViP De Wolden via info@vipdewolden.nl
of tel. 0528 -378686.

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
TIP Toeristisch Info Punt / Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
t/m 1 oktober:
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 9.30-17.00 uur,
zondag 13.00-17.00 uur
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
’t Neie Punt
Repair Café iedere laatste maandag van de maand van
13.00-16.00 uur
Art-to-Go Ruinen
Kunstexpositie en – verkoop van kunstenaars uit Ruinen en
omgeving in het voormalige gemeentehuis van Ruinen van
8 augustus t/m 30 september. Openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

SEPTEMBER
Zondag 2 september
13.00 uur

Tractortoertocht Pesse
Vanaf De Wenning

Vrijdag 7, zaterdag 8 en
zondag 9 september
9.00 uur

Runer Paardendagen, Kloosterstraat
Organisatie PC & LC De Vrederuiters

Zaterdag 8 september
10.00-16.00 uur

Bellemarkt, Echten
Diverse activiteiten in Echten
(zie ook artikel elders in dit blad)

Zaterdag 15 september
14.30 uur

TOUR DE WOLDEN
Muzikale rondreis door De Wolden
Gezamenlijk concert door Crescendo,
Sempre Sereno en Apollo op de Brink
i.v.m.120-jarig jubileum van
de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit
De Wijk (bij slecht weer wordt het concert
verplaatst naar een binnenlocatie)

Zondag 16 september
13.30-21.00 uur

Brummelfestival, Neuzendijk Ruinen
Gezellig festival met muziek, theater en
kindervertier 13.00 uur terrein open

Zondag 23 september
15.30 uur

Optreden van het celloduo
“Two of a Kind”
Organisatie: muziek in de Mariakerk.
Mariakerk Ruinen

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

Muziek in de Mariakerk
RUINEN - Op 23 september a.s. om 15.30 uur is er een optreden van het celloduo “Two of a Kind” in de Mariakerk in Ruinen. Hanne
Steffers en Sebastiaan van den Bergh spelen werken van verschillende componisten. Een greep uit het repertoire; Telemann, Offenbach,
Glière, Kodály, Ligeti. Het definitieve programma wordt nader bekend gemaakt.
Over de musici. Hanne Steffers begon al op jonge leeftijd mee te spelen als celliste in het Jeugd Symfonie Orkest Drenthe. Later
werd ze toegelaten tot het Groot Entree Orkest en werd gecoacht door Johan ven Eersel, vervangend solo cellist van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Na haar afstuderen aan het Conservatorium in Utrecht is zij docent aan de Muziekscholen in
Amersfoort en Dronten. Sebastiaan van den Bergh begon eveneens op jonge leeftijd met de cello, had les in Italië bij Severio Gliozzo en
na de verhuizing naar Nederland bij Rob Hageman en Rosalie Seinstra. Studeerde vervolgens af bij Jeroen den Helder in Amsterdam en
ronde zijn masterstudie af aan het Conservatorium in Rotterdam.

