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KUNST-, BOEKEN- EN PLATENMARKT
OP DE BRINK IN RUINEN
RUINEN - Op zondag 23 juni a.s. van 12.00 tot 17.00 uur organiseert
Femke Anne samen met Organisatieburo Wildro een kunst-, boeken- en
platenmarkt op de Brink in Ruinen. Na jarenlang Montmartre Ruinen te hebben
georganiseerd zocht Femke Anne naar vernieuwing. Door samenwerking te
zoeken met Wildro ontstond een combinatie van kunst, boeken en platen.
Vorig jaar was het een experiment, maar het bleek meteen een groot succes
en voor herhaling vatbaar.

Foto: Femke Anne
Mariakerk open
De Mariakerk heeft ook dit jaar weer toegezegd om tijdens de markt de deuren voor belangstellenden open te houden.
Streetrace
Jan Koster, van de organisatie van de jaarlijkse Streetrace, vertelde dat de Streetrace oorspronkelijk op een andere
datum zou zijn, maar door de wielerbond naar 23 juni is verzet. Het was even schrikken maar in goed overleg tussen
Femke Anne, Wildro en Jan is afgesproken dat het parcours van de Streetrace weliswaar over de Brink zal gaan maar
dat er ruim voldoende plaats is voor de markt. Zij hopen van harte dat beide activiteiten elkaar zullen versterken en het
weer druk en gezellig zal zijn op de Brink, nét als voorgaande jaren. Met veel deelnemers, bezoekers én volle terrassen
bij de omliggende horecagelegenheden.
Aanmelden / Informatie
Boeken- en platenaanbieders kunnen een kraam huren via www.wildro.nl. Kunstenaars en hobbyisten kunnen zich
aanmelden via info@femke-anne.nl of bij Brink 5. Bellen kan ook, Femke Anne T. 06-143 48 108.
Informatie over de Streetrace: www.wtcruinen.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

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

www.hilkobakker.nl

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur,
zon van 14.00-17.00 uur
www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Kies uit vers bereide maaltijden!
1x in de week, iedere dag, of een paar keer,
alles is mogelijk, zonder abonnement!
Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert,
T. 088-9684028
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,
T. 088-9684067

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 22 mei 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 14 mei 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

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

112

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

0900–8844

Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

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

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

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink – dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl
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
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
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
Natuurlijk Mooi by Conny | Schoonheidsspecialiste
Heeft u last van o.a. pigmentvlekjes, rode adertjes of steelwratjes?
Met de nieuwste techniek bent u er snel vanaf.
Kijk op www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Of bel 06 109 686 33
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 11.00 - 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!
Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 12 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Metselaar
Woensdag 18 mei
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 19 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Drs. E. Renkema

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

wAT vOOr
SOOrT klAChTEN
hEEfT u?
JAMMER
Oonze laand stiet vol mit borden; verbodsborden,
anwiezingsborden, ofzettingen en gao mar deur. Ien het
westen van oons laand waor wij geern fietst stunt ies een
bord mit het opschrift :verboden voor ouderen met fiets met
hulpmotor. Wij hebt er een foto van emaakt. Niet verboden
dus veur jongeren mit fietsen mit hulpmotor. As ik zie
hoeveule schoolkiender mit een fietse mit motertie alle dagen
op de schole an peddelt dan kan het daor op die weg deur de
dunen wel ies drok worden. Allemaol jongeren die net as wij
ook geern fietst en er wél welkom bint.
Er staot ien oons laand ook veule verkeersborden; amit zakt
oe daor de brook ook van of. Aj op een weg bij oons ien
de buurte jaagt dan muj haoste een bij-rieder bij oe hebben
die de snelheid ien de gaten holdt; het ene stok maj 80, het
aandere stok maj 60, een endtie wieder maj weer 80 en
dan een heel ende weer 60. Niet te volgen; laot ze het dan
allemaole 60 maken dan weej as weggebruker waor aj an
toe bint. En dan kan er ook gericht eflitst worden veur de
bekeuring want dan kunt meensen weten hoe hard ze er
magt jagen.
Er bint ook veule zölfgemaakte borden um an te geven det de
bewoners van het huus waor een bord stiet wat te koop hebt.
Eier, tulpen, negosie, jeppels, walneuten, slaot uut eigen
tuun of boonties of dikke bossen bloemen..allemaole kleine
neringdoonden die letterlijk “an de weg tummert”.
Ik zage ook een eigengemaakt bordtie veur een huus staon
mit de tekst: dit is geen parkeerterrein; det volk wil gien
vrömd blik veur het huus hebben staon.
Lest zage wij een bord: schuuropruiming. De deure lös en
de olde zooj uut estald; ze kwamen nog van heel veule olde
rommel of die dag want verscheiden meensen magt geern
sneujen ien spul waor een aander zat van is.
En een hele mooie is gelokkig bewaard ebleven toen de olde
eigenaar uut de tied ekomen was en neeje bewoners het
huus kochten waor altied het bord stunt Wacht hier..hond
hapt. Het bord hangt opneej an det huus as herinnering an
die bezundere bewoner van vrogger.
Dizze weke zag ik ien een buurtie een eigengemaakt bord
staon; daorop stunt te lezen det het stukkie bos of tuun waor
het bord bij ezet was gien hondentoilet is. Daor mug Fikkie of
Hertha dus niet poepen. Ik zage det er ene daor de hond uut
leut; het diertie beurde het poottie op veur een dikke straole.
Even later dreejde en snuﬀelde hij ook wat hen en weer. Det
doet honden veur ze een goed plekkie viendt umme de drol
lös te laoten. En det was now net daor; precies op de stee
waor de anwonenden det bord ezet hadden. Het arme dier
kan het ook niet helpen; de baos keek de aandere kaante op
en Fikkie kan niet lezen. Jammer dan.

Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid
Depressie | Pijnbestrijding | Oververmoeidheid
Orthopedie | Hoofdpijn | Burn-out | Angsten
Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid
NEEM EENS CONTACT MET MIJ OP!
Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold | Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

Adrescontrole: Landelijke
aanpak adreskwaliteit
DE WOLDEN - Het juiste woonadres is van groot belang. Alle
overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen
(BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer,
sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.
De gemeente De Wolden controleert adressen
Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke
Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten
hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij
voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres
in de BRP is adresfraude mogelijk, misbruik van toeslagen, het ontwijken
van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of
(schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.
Huisbezoek
Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt
pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor
privacybescherming. Dit gebeurt door toezichthouders BRP van de
gemeente. Zij moeten zich legitimeren. Het kán dus gebeuren dat uw
adres wordt onderzocht. Dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente
fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten
verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de
BRP-registratie nodig is, dan meldt de gemeente dat aan de bewoners.
Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie
te wijzigen, zonodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan
gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.
Eigen verantwoordelijkheid
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste
registratie in de BRP. Controleer daarom zelf of u op het juiste adres
staat geregistreerd. Dit kan via MijnOverheid.nl, door in te loggen met
uw DigiD.
Adresonderzoek starten
Staan er personen op uw adres ingeschreven die daar niet wonen of krijgt
u post van oude bewoners? Of bent u slachtoﬀer van adresmisbruik?
Vraag de gemeente dan een adresonderzoek te starten.
Landelijke aanpak adreskwaliteit
Deze adrescontrole is onderdeel van de landelijke aanpak om de kwaliteit
van adressen te verbeteren. Veel andere gemeenten doen hier ook aan
mee.
Meer informatie
Als u vragen heeft over het
adresonderzoek, huisbezoek
of uw verhuizing, neem dan
contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 0528.
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E-mail:

ds. G. Naber, tel. 0522-471543			
elke maandagmorgen van				
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
gnaber2@ziggo.nl
gnaber@hetnet.nl
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Anserweg 7, tel. 0522-470204
06 -51508695
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 24 mei 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
“Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het
graf, rolde de steen weg en ging daarop zitten.” (Matteüs
28, vers 2) Deze zin uit de Schrift kwam ik onlangs tegen,
toen ik met de voorbereidingen van Pasen bezig was, met
Jezus’ opstanding uit de dood.
Wij mensen hebben ook vaak met “stenen” te maken. Met
stenen die storen en waar we ons aan stoten. Met stenen
waar wij ons danig aan ergeren. We komen ze tegen op
onze levensweg en ze beletten de flow, de vrije, makkelijke
loop. Stenen staan voor stevige stoorzenders die niet
kapot te krijgen zijn. Ze staan voor wat in ons leven
onwrikbaar blijft bestaan.
Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Je hebt “de steen
van je lot”, de steen van wat je allemaal aangedaan wordt
in je leven, aan ergs, zonder dat je er iets aan kunt doen.
De ziekte, de tegenspoed, al dat taaie en oh zo moeilijke.
Wat moet dat eigenlijk, waarom is het er toch?! Je zou
wel willen dat het uit de weg werd geruimd. - Daarnaast
heb je ook nog andere stenen die je levensweg blokkeren.
De “steen van je verleden” die als een last op je drukt. De
rugzak die je altijd bij je hebt en die je mee moet sjouwen
en die je in de loop der jaren met allerlei dingen hebt
gevuld. En dan is er – zoals bij Jezus, de Gekruisigde – last
but not least de aanstootgevende “steen van de eindigheid
en van de dood”, die ons mensen ook behoorlijk in de weg
kan gaan zitten, een blok aan ons been kan gaan vormen.
En de vraag is dan: hoe komen wij daar weer vanaf?!
Je kunt proberen, zo nuchter mogelijk te blijven en gewoon
eens kijken wat je zélf kunt doen. In een Joods verhaal
wordt ons het volgende aangeraden: kleine stenen ruim
je het best gewoon zelf uit de weg, door ze op te rapen
en weg te gooien. Over grotere stenen probeer je gewoon
overheen te springen, dat wil zeggen: je er overheen te

zetten. En is de steen zó groot dat dat niet meer kan, nou
dan gun je hem een vaste plaats in je leven en probeer
je gewoon eromheen te lopen, misschien door op een
andere en nieuwe manier te gaan leven? En is de steen
nóg groter? Is de steen een massieve bergwand voor je
die je benauwt en beperkt, of een hoge, dikke muur om je
heen? Dan zullen God en zijn engelen je moeten helpen.
Dat zullen ze vast op hun tijd ook wel doen! (Psalm 91,vers
12) Waar, wanneer en op welke manier, moet je dan wel
eventjes afwachten!
Ik vind het wel een stoer beeld in de bijbel, van die steen
die het graf van Jezus afsluit en Jezus zo als het ware
opsluit. Er wordt verteld dat een engel van God, de zware
grafsteen eerst wegrolt en dat hij er dan doodleuk op gaat
zitten. Hij degradeert daarmee de steen die als het ware
heel het leven en de opstanding van Jezus blokkeert, tot
een stoel. Hij maakt hem functioneel, dat wil zeggen: hij
maakt uit hem van iets dat in de weg staat, iets waar je
heel leuk op kunt zitten! - Van de ballast in ons leven, die
we met ons meedragen, iets van bagage maken! Van die
zandkorrel die pijn doet, een kostbare parel! Van de harde
druk die op ons ligt, een stralende diamant! Daar gaat
het om, dat noem je levenskunst.Maar eens kijken wat de
Allerhoogste en zijn engelen zich voor óns leven hebben
uitgedacht!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Onlangs heb ik enige tijd doorgebracht op Schiphol. We
haalden er een vriendin af, die met het vliegtuig uit Frankrijk
was gekomen, waar ze een conferentie had bezocht, terwijl ze
zelf een paar dagen eerder helemaal uit Japan in Frankrijk was
komen aanvliegen om die conferentie bij te kunnen wonen. Ze
is namelijk Japanse en woont ook in Japan. Jaren geleden had
ik in een van mijn vorige gemeenten met een kerkenraadslid te
maken die dertig meter naast me woonde, twee huizen verder,
in dezelfde straat, maar die ook vaak voor zijn werk naar China,
Singapore of Australië moest. Als ik hem een mail stuurde, wist
ik nooit waar hij hem ging ontvangen en lezen, vlak naast me
in zijn werkkamer thuis, of toch in zijn hotel in Singapore. Tja,
soms word je je bewust hoe klein de wereld is geworden waarop
we leven. Afstanden tellen haast niet meer! Ook mijn nieuwe
tweedehandse auto brengt me overal heen.
In de negentiende eeuw was je met de koets dagenlang
onderweg naar Amsterdam, nu ben je gemakkelijk in twee uur op
Schiphol. Ik vraag me wel eens af: hoe zullen de ontwikkelingen
verder gaan op dit gebied? Ik ben heel benieuwd. Lukt het
ons wel dit alles bij te benen? Lukt het ons om van die echte,
erbijpassende wereldburgers te worden? Of lukt het ons, ons
daartegen te verweren, als we dat niet willen? Ik ben er nu nog
vooral benieuwd naar hoe de dingen dan gaan.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
In de komende weken trekken wij van Pasen naar
Pinksteren. Van de boodschap dat tenminste één
iemand(Christus) de dood heeft overwonnen , naar de
boodschap dat dat ook voor anderen, voor iedereen
eigenlijk, en ook voor ons is weggelegd, en ervaarbaar
kan worden (in de Geest van Christus). We houden deze
maand veel opgewekte diensten.
Zondag 12 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst
voor.
Zaterdag 18 mei – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt
voor alle omwonenden.
Zondag 19 mei – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen Johannes 13: 31-35, waarin Jezus na zijn
opstanding uit de dood en vlak voor zijn hemelvaart,
een soort afscheidsrede houdt waarin hij zijn volgers
oproept om de liefde te blijven betuigen aan elkaar.
Daarnaast lezen wij Deuteronomium 6: 1-9, de Joodse
geloofsbelijdenis die ons eveneens oproept om lief te
blijven hebben, en wel “met hart en ziel en met inzet van
al je krachten”. Wat is het geheim en de bedoeling van dit
alles? Ds. G. Naber gaat in de dienst voor.
Zondag 26 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Zondag 26 mei gaat mw. G. Bijl uit Uﬀelte in de dienst
voor.
Donderdag 30 mei – 9.30 uur - Mariakerk
Hemelvaartsdag! Een prachtig mysterieus feest. We gaan
dit in de ochtendgebedsdienst vieren met als thema “In de
wolken!”
Zondag 2 juni – 10.00 uur - Mariakerk
Jezus is ten hemel gevaren, maar zijn vervanger, de Geest
van Pinksteren, is er liturgisch nog niet. Vandaar dat deze
zondag ook wel de “wezenzondag” wordt genoemd, we
vieren deze zondag als het ware tussen de bedrijven door.
We lezen de woorden van Jezus: “Ik laat jullie niet als
wezen achter, maar kom bij jullie terug”
(Joh. 14: 15-21.18) en hebben het over volhouden,
volharden en blijven verwachten in tijden van (god)
verlatenheid.
Bijeenkomst met de gezamenlijke kerkenraden
RIJKeR
Op dinsdag 19 maart jl. kwamen de kerkenraden van de
vier gemeenten van RIJKeR (Ruinerwold, IJhorst/De Wijk,
Koekange en Ruinen) bijeen met als doel kennismaken met
elkaar. Dit gebeurde aan de hand van geloofsgesprekken.
Deze avond hebben de kerkenraden zich gebogen over
hun missie als kerk en over de visie van de samenwerking
in de toekomst. Bij missie gaat het om de vraag: waarvoor
zijn we kerk? Van waaruit denken wij? We konden
overeenstemming bereiken over de drie belangrijkste
redenen waarom wij kerk zijn, namelijk ten eerste om het
evangelie van Christus te horen, ten tweede om op zondag
‘gevoed’ te worden door Gods woord voor de komende
week en ten derde om anderen te ontmoeten. Er werd
geconstateerd dat de missies van de vier gemeenten

niet ver uit elkaar liggen. Bij visie gaat het om de vraag:
Hoe ziet de samenwerking tussen deze gemeenten er
in 2030 uit? Dit is een moeilijke vraag en hierbij kwamen
denkbeelden naar voren waarbij er aan getwijfeld wordt of
er in 2030 in elk dorp nog wel wekelijks een eredienst zal
zijn. De noodzaak om samen te werken wordt wel gevoeld.
Door de commissie RIJKeR zullen de gedachtewisselingen
van deze avond in een concept-missie en een
concept-visie worden geformuleerd en aan de kerkenraden
ter discussie worden gesteld. Voor elke organisatie en
dus ook voor de kerk geldt, dat als je je missie en visie
niet scherp hebt, je functioneren ondoelmatig wordt. Elke
vorm van samenwerking moet gebaseerd zijn op een
gezamenlijke visie, m.a.w. de neuzen moeten dezelfde
kant opstaan. Door de kerkenraden en ook die van Ruinen
is de avond als zeer zinvol ervaren. Via regelmatige
berichtgeving in On de Ruiner Toren wordt de gemeente
meegenomen in dit proces. Voor vragen hierover zijn de
leden van de kerkenraad bereid uitleg te geven.
Namens de commissie RIJKeR

In Om de Ruiner Toren van April stond de aankondiging
van een bezoek aan Taizé, deze zomer. Hierbij
nog een herinnering. Taizé is een internationale
kloostergemeenschap in Frankrijk. Elk jaar komen er
duizenden jongeren overal vandaan naar Taizé toe om
er iets bijzonders mee te maken. In de week van 17 tot
en met 25 augustus willen we naar Taizé met jongeren uit
de omgeving van Ruinerwold, Ruinen, IJhorst de Wijk,
Berghuizen en Meppel. Ben je tussen de 17 en 29 jaar
oud en lijkt het je wat? Geef je dan op bij Willemijn van
Schilfgaarde tel. 06-20049826 of email:
wvanschilfgaarde@kpnmail.nl of bij ds. Naber
tel. 06-10768723 of email: gnaber@hetnet.nl
Zij kunnen ook meer informatie geven.
Misschien ben je zelf geen jongere meer, maar zou je ook
als volwassene graag eens met anderen naar Taizé willen?
Meld je dan ook bij ondergetekende aan, want er is ook
een groep volwassenen die in de week na Pinksteren naar
Taizé wil gaan. Of heb je als volwassene of als jeugdwerker
affiniteit met jongeren? Ga dan mee naar Taizé als
begeleider, ook daar zijn we nog naar op zoek. Laten we
samen een mooie reis realiseren voor onze jongeren uit de
regio.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

ZUSTERKRING
Extra bijeenkomst: maandagmiddag 27 mei komen we om
14.00 uur bij elkaar in De Bron voor een gezellige middag.
Woensdagmiddag 12 juni: verrassing.
Spreuk van de maand:

Er bestaat geen wonder voor wie zich niet verwonderen kan.

-M. van Ebner-Eschenbach

Redactie Om de Ruiner Toren

FLEX-BV?
Bij aankoop bril een

ZONNEBRIL*GRATIS
ook multifocaal

uit zonnebrilcollectie*
actie geldig t/m 31 mei 2019

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

Open op

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Dinsdag, donderdag en vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag en zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ‘s avonds op afspraak 0522 473 328
Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen

Onderzoek naar beleving van gezondheid in Ruinen
RUINEN - Eind april is de gemeente De Wolden in samenwerking met stichting Welzijn De Wolden en andere zorgorganisaties
een onderzoek gestart naar de gezondheid bij inwoners van Ruinen. ‘’Gezondheid is een belangrijk thema als je zo lang
mogelijk in je eigen omgeving zelfstandig wilt kunnen blijven wonen en wilt blijven meedoen aan de samenleving. Als gemeente
ondersteunen wij inwoners graag daarbij en dat begint bij de vraag wat mensen nodig hebben’’, aldus wethouder Mirjam
Pauwels.
Het onderzoek gaat vooral in op hoe inwoners hun gezondheid beleven. Zowel lichamelijk als geestelijk, in het dagelijks
functioneren. Maar ook in het actief meedoen in de buurt of het dorp. Hebben mensen voldoende sociale contacten, zijn
ze gelukkig of hebben ze zorgen? Buurtwerker Berber Jansen van Welzijn De Wolden legt uit: ‘’Bewustwording van wat
gezond zijn voor jou betekent vinden we heel belangrijk. We willen mensen meegeven dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen
op lastige situaties, bijvoorbeeld bij lichamelijke of financiële problemen of in periodes van eenzaamheid. Door inwoners te
vragen naar hun ervaringen, hopen we ze te motiveren zelf het initiatief te nemen. Uitgaan van wat je wél kunt levert veel meer
gezondheidswinst op dan alleen kijken naar beperkingen.’’
Start in Ruinen
Inwoners van Ruinen worden vanaf eind april door maatschappelijk werk, thuiszorg, WMO-consulenten of andere
gemeentelijke instanties waar ze al contact mee hebben, benaderd om over hun gezondheidservaringen te vertellen.
Daarnaast gaan buurtwerkers het dorp door om mensen te spreken. Het onderzoek begint in Ruinen. Met de uitkomsten
hiervan wordt bekeken hoe het ook in de rest van De Wolden uitgevoerd kan worden.
Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met Berber Jansen, via telefoonnummer 0528-378686 of
e-mail BerberJansen@welzijndewolden.nl

Drukbegrazing bij Anser IJsbaan
ANSEN - Schapen bij Anser IJsbaan? Dan honden aan de lijn graag!
Natuurmonumenten heeft tijdelijk schapen en/of geiten aan het werk bij
de Anser IJsbaan. Ze eten jonge boompjes en pijpestrootje en voorkomen
zo dat het gebied dicht groeit. Maar dan moeten ze wel ongestoord
kunnen werken.
Vorig jaar moest de drukbegrazing stopgezet worden omdat loslopende
honden herhaaldelijk voor paniek zorgden onder de schapen en geiten.
Daarom een dringend verzoek van Natuurmonumenten: hou de hond aan
de lijn als er schapen en geiten lopen in het raster bij de Anser IJsbaan!
Begrazing is keihard nodig Natuurmonumenten heeft de schapen en
geiten keihard nodig bij het beheer van dit natuurgebied. Er was hier
sprake van ‘drukbegrazing’, dus er is geen herder maar er staat een
raster. Er zijn veel schapen en geiten gedurende korte tijd aan het werk
en dat een paar keer per jaar. Zo zorgen deze levende maaimachines er
onder andere voor dat jonge boompjes geen kans krijgen om weer uit
te groeien.
Doen we niets, dan groeien open landschappen dicht. Belangrijke
oorzaak is het teveel aan stikstof door industrie, verkeer en veehouderij.
Dat zorgt voor explosieve groei van boompjes en grassen. Drukbegrazing
is één van de herstelmaatregelen die Natuurmonumenten samen met
andere terreineigenaren en Provincie Drenthe uitvoert. Zie voor meer
informatie www.provincie.drenthe.nl/PAS of op onze site
www.natuurmonumenten.nl/projecten/stikstof-en-pas

Foto: Pauline Joosten

Nationale Molendag
RUINEN - Zoals u misschien al was opgevallen,
staat onze molen sinds enkele maanden op een kaal
terrein. Elk jaar is er veel werk te verzetten om struiken
rond de molen in toom te houden. Een van onze
vrijwilligers had ervaring opgedaan met een project van
Landschapsbeheer Drenthe. Er is contact geweest met
deze instantie en daar zag men wel kans om het terrein
rondom de molen grondig op te schonen. Onze buren,
de campingbeheerder, bleek ook wel enthousiast voor de
plannen. Zodoende kon Landschapsbeheer aan de slag.
Allereerst zijn enkele bomen., struiken en opslag
verwijderd. Vervolgens is de bovenste laag afgeschraapt.
De golving in het terrein bleef behouden. De kale grond
zal naar verwachting en ervaring van Landschapsbeheer
weer in oude glorie een heidegebied worden. We
proberen zo de situatie rond 1960 terug te krijgen. Toen
was de Zaandplatte, waar onze molen zijn naam aan
te danken heeft, een stuk woeste grond, waar leem
en zand gegraven mocht worden. Eventuele opslag
van vogelkers zullen wij blijven verwijderen. Door onze
vrijwilligers zijn ook al veel werkzaamheden gedaan. Er
zijn nieuwe palen geplaatst met daartussen ruim 300
meidoornstruikjes. Ook de toegang bij de ingang van de
molen is aangepakt.
Bent u nieuwsgierig geworden? A.s. zaterdag 11 mei is
het weer nationale molendag. Molen “De Zaandplatte”
is dan de gehele dag geopend. U komt toch ook? Bij
goed weer zal er voor onze molen een kraam met 2e
hands boeken staan. Deze liggen ook in de molen. Ook
heel veel kinderboeken. In de molen zal 1 van onze
vrijwilligers weer knieperties bakken. Veel heerlijke
meelproducten, mosterd en honing staan op de plank in
de belt. U bent van harte welkom, kom gerust een kijkje
nemen. De toegang is gratis, dan gidsen wij u graag
door de molen. Meer info vindt u op onze site
www.zaandplatte.nl Marian Fien, molenaar

Oproep monument-eigenaren:
viert u de Open Monumentendag
met ons mee?
Op 14 september staat de Open Monumentendag weer op
de agenda. Bent u eigenaar van een monument of een pand
met een bijzondere historie? Of een ander architectonisch
interessant gebouw? Stel uw monument dan open en vier met
ons de landelijke Open Monumentendag.
Het thema van de Open Monumentendag in 2019 is ’plekken
van plezier’. Dit gaat over de plekken waar mensen voor
en mét plezier naartoe gingen en gaan. Dat kan van alles
zijn! Het barst in onze gemeente van de monumenten van
ontspanning, vermaak, plezier en vrije tijd. Meedoen aan de
Monumentendag is dé kans om uw monument in het zonnetje
te zetten en uw verhaal met anderen te delen. Gemeente De
Wolden maakt er graag samen met u dit jaar iets speciaals
van!

Meedoen?
Wilt u uw monument openstellen? Voor aanmelding of meer
informatie kunt u contact opnemen met het comité De Wolden
via m.vander.laan@dewoldenhoogeveen.nl of 14 0528.
Wilt u meedenken met de organisatie?
Gemeente De Wolden grijpt de Open Monumentendag dit jaar
nog meer aan om al het moois van De Wolden op de kaart te
zetten. Het thema leent zich uitstekend voor een combinatie
van monument en bijvoorbeeld muziek of toneel.
Wilt u meedenken met de organisatie? Graag!
Neem dan contact op met het comité De Wolden via
m.vander.laan@dewoldenhoogeveen.nl of 14 0528.

Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting
De collecte van de Hartstichting heeft in Ruinen
€ 2.531,16 opgebracht.
Alle gevers en collectanten Hartelijk dank!

VERHUUR

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

Pinkenpop gaat alweer voor
vierde editie!

allemaal zelf ervaren zaterdag 1 juni vanaf 15:00 uur tot 01:00 uur
op het festivalterrein Ruinderdijk 21 in Ansen. Kaarten zijn nog in
de voorverkoop beschikbaar via de vernieuwde website:
www.pinkenpop.nl

ANSEN - Na het grote succes van voorgaande jaren zal dit jaar
alweer de vierde editie van het Pinkenpop festival plaatsvinden.
Met een bomvol programma dat ook deze editie vermaak biedt
voor jong en oud.

Tot ziens op 1 juni , Pinkenpop 2019!
Organisatie Pinkenpop

Dit jaar vindt Pinkenpop voor het eerst in de maand juni plaats
én zal er voor het eerst op twee podia gespeeld worden!
Deze twee podia zullen bespeeld worden door maar liefst zes
verschillende bands. Met 12AM, In MY Tree, Jack Bottleneck,
Jick Munro & The Amazing Laserbeams, Van Deele en 5th Wheel
heeft de organisatie weer een gevarieerde line-up weten vast te
leggen. Van stevige Rock- en Folkmuziek, tot een lekker stukje
Country en Americana en van soloartiest tot zevenkoppige band,
Pinkenpop 2019 staat garant voor veel en goede muziek.
Naast de muzikale omlijsting biedt het festival vermaak voor jong
en oud. Zo is er voor de jonge festivalgangers een blagenparadijs
met veel vertier en is er ook dit jaar voor de wat oudere
festivalganger genoeg stof tot nadenken. Uiteraard wordt er ook
deze editie aan de inwendige mens gedacht en zal de kermis
zeker niet ontbreken.
Naast alle voorbereidingen voor editie 2019 heeft de organisatie
ook nog tijd gevonden om de vernieuwde website te lanceren,
deze website is zeker een bezoek waard!
Er zijn nog steeds losse kaarten in de voorverkoop te koop, deze
zijn via onze vernieuwede website te bestellen.
Natuurlijk is er tijdens het festival nog veel meer te zien en
te beleven dan in dit nieuwsbericht beschreven is. Dit kunt u

Foto: www.pinkenpop.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 april tot 1 oktober en in alle schoolvakanties
dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens feestdagen gelden
afwijkende openingstijden Van 1 november tot 1 april. woensdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Activiteiten Bezoekerscentrum
Dwingelderveld: voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf
noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld
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.
Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maanden mei en juni op dinsdag- woensdag- en
donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon
0522-472631/ 0522-472485
FIETSEN
Fietstochten TIP onder deskundige leiding van mei t/m september
De eerste fietstocht is 7 mei en vervolgens iedere dinsdag om 13.30 uur
vanaf de Brink voor de Mariakerk.
Fietszondagen
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink voor de
Mariakerk 12 mei, 23 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september
Voor beide activiteiten geldt: deelname gratis en voor eigen risico,
consumptie voor eigen rekening. Info: TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie
Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08 of Harmpje Smit
T. 0522 471 946

MEI/JUNI
Zaterdag 11 mei

Karstenhoeve Ruinerwold
Boerendrokte
Dinsdag 14 mei
’t Neie Punt
14.30 uur
Blijf in de benen.
Tips en tricks om fit te blijven!
Di.14 t/m vrij.17 mei Avond4daagseRuinen
Start Buitencentrum de Poort
Zaterdag 18 mei
Café Hees/Brinkzicht
21.00 uur
Kwak in de Bak – lente-editie
Zondag 19 mei
De Bastogne Ansen
10.30 uur
Koffieconcert door Muziekver.
Crescendo Ruinen
Maandag 20 mei
’t Neie Punt
19.00 uur
Optreden Keizangers
Zaterdag 25 mei
’t Neie Punt
Internationaal Eetcafé,
kom genieten van een Griekse maaltijd
Opgave: eetcaferuinen@gmail.com
Zondag 26 mei
Café Hees/Brinkzicht
14.30 uur
Zomerconcert Röhrkapel,
zaal open 14.00 uur
www.rohrkapel.nl
Zondag 26 mei
Muziek in de Mariakerk
15.30 uur
Duo Puur: fluitiste Petra den Dolder en
harpiste Annegreet Rouw
Kerk open 15.00 uur
www.muziekindemariakerk.nl
Zaterdag 1 juni
Terrein Ruinerdijk, Ansen
16.00-02.00 uur
Pinkenpop
www.pinkenpop.nl
Zondag 2 juni
Brink Ruinen
Vanaf 13.00 uur
Mooi Ruinen Run
www.loopgroepruinen.nl
Zaterdag 8 juni
Ruiner Scheperwandeltocht
8.00-17.00 uur
Start Hotel Kuik
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl,
www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten Evenementen in deze
rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees
Zomeravondbridge in Hotel Kuik
Iedere dinsdagavond van 7 mei tot en met 27 augustus van 19.45 tot
23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de speeldag, tel. 06-30244004.
TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.3017.00 uur, zondag 14.00-17.00 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 Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken
in ’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404 of Geert
Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend binnenlopen en
meedoen.
’t Neie Punt Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00
uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee (i.s.m. de bibliotheek).
’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van
14.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij
internetten.

Concert Duo Puur in
de Mariakerk
RUINEN - Zondag 26 mei a.s. om 15.30 uur in de Mariakerk te
Ruinen is er een optreden van het Duo Puur, harp en fluit.
Fluitiste Petra van den Dolder en harpiste Annegreet Rouw
vormen sinds 2006 het Duo Puur.
Het duo ontstond op het ArtEZ Conservatorium in Enschede
waar beiden zijn afgestudeerd. Ze herkenden elkaar in het
enthousiasme mensen te laten delen in hun liefde voor
klassieke muziek. Ze spelen al jaren samen met veel succes.
Op het programma staan werken van o.a. Andriessen,
Piazolla, Satie en Mozart. De kerk is open om 15.00 u, aldaar
toegangskaarten verkrijgbaar. Reserveren niet nodig.
Kijk ook op www.muziekindemariakerk.nl

MEIMAAND BROEKENMAAND

20%

Geldig t/m 31 mei 2019

korting
op elke
broek!

