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Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen

Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

Buurtschap Oldenhave/Bos 
Ruinen gaat duurzame strijd 
aan met de eikenprocessierups
RUINEN – Zaterdag 29 februari jl. zijn er 50 vogelhuisje, 6 vleermuizenkasten en 3 grote 
insectenhotels in elkaar getimmerd door de gezamenlijke buren van de buurtschap 
Oldenhave/Bos. Dit gebeurde op de boerderij van de familie Schoonvelde in Oldenhave.
De gemeente De Wolden en Landschapsbeheer Drenthe ondersteunen de buurtschap 
van harte. Henk van Tarry, buurtgenoot en initiator van dit project heeft de coördinatie op 
zich genomen.

Vogelhuisjes
De vogelhuisjes zijn als bouwpakket beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer 
Drenthe. Ze werden in elkaar geschroefd en geverfd.

Insectenhotels
De Insectenhotels van 1 bij 1 meter zijn gemaakt van gerecycled hout. Het materiaal was 
aangeboden door de Geke en Geuchien Schoonvelde, de kaasmakers van het Vershuus 
uit Ruinen. De inhoud van de insectenhotels werd verzameld door de buren zelf. Het in 
elkaar zetten en verven was een ingewikkelde klus.

Vleermuizenkasten
De vleermuizenkasten werden volgens tekening ingenieus gefabriceerd door de handige klussers van de buurtschap.

Wethouder Hilda Mulder
Hilda Mulder kwam vergezeld van haar kinderen ‘s ochtends langs om de buurtschap een hart onder de riem te steken. De gemeente 
De Wolden heeft een samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe om de strijd met de eikenprocessierups op een duurzame wijze te 
lijf te gaan. De aftrap van deze duurzame strijd was in Ruinen. 

De buurtschap Oldenhave/Bos heeft de dag onder genot van een drankje geëvalueerd. Iedereen kijkt voldaan en tevreden terug op een 
geslaagde samenwerking. 

Foto’s: Buurtschap Oldenhave/Bos



www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Onafhankelijk Advies! 
Hypotheken!

Verzekeringen!
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

0522 - 472528

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij 
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon 
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING

en vele anderen. 1e gesprek gratis!

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie kadowinkel workshops en touristinfo 
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen 



’t Ruunder Waopen
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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie, 
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

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

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

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

FyXsio Fysiotherapie Ruinen. Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten.  Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie) 
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

Woensdag 11 maart 
Biddag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zondag  15 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. E. Akkerman
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dhr. M. de Vries

Zaterdag 21 maart
‘t Neie Punt 18.30 uur, Mevr. A. Vermaas

Zondag 22 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

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.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl
Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 25 maart 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 17 maart 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



 VERKOOP 
PAASTAARTEN

Zaterdag 4 april a.s. 
komen de leden 
en ouders van 
Judovereniging Jigoro 
Kano bij u aan de deur 

om heerlijke Paastaarten te verkopen.
Ze zijn gemaakt door bakker Steenbergen en 
kosten € 9.50 p/stuk

D.m.v. deze verkoop kunnen wij de 
contributie laag houden en kunnen 
wij leuke en leerzame trainingen 
geven. Ben je 6 jaar of ouder en 
mocht je interesse hebben in een 
leuke sport en vind je sporten 
in kleine groepen leuk, kom 
gerust eens een kijkje nemen op 
woensdag- of vrijdagavond.

Op de site www.jigorokano.nl 
staan de trainingstijden. 
Tot ziens op Zaterdag 4 april 
of op de trainingsavond.

Mededeling 
Apotheek Ruinen

Op woensdag 1 april 
is de praktijk 

gesloten!
Wij gaan over 
op een nieuw 

computersysteem.
Uitsluitend voor spoedgevallen zijn wij 
te bereiken op nummer: 0522-471212

Vraag tijdig uw herhaalmedicatie aan.

Huisartsenpraktijk 
Ruinen - Pesse

Boetiek de Smederije 25 jaar!
RUINEN - In 2020 bestaat Boetiek De Smederije 25 jaar! De klanten 
kunnen hiervan profi teren want dit wordt het hele jaar door gevierd met 
leuke acties. Offi  cieel is het op 1 april 25 jaar geleden dat de vorige 
eigenaresse Siena Hut is begonnen met de damesmodewinkel aan de 
Westerstraat in Ruinen. Op 1 januari 2016 heeft Lieneke Smit het stokje 
overgenomen.

Merken
Ze is verder gegaan met de bekende merken zoals o.a. Enjoy, Dreamstar, 
Angels, Zerres, Roberto Sarto, en Setter.
De modeshows die elk seizoen georganiseerd worden in de winkel in 
Ruinen en in de Buddingehof in Ruinerwold zijn altijd zeer goed bezocht. 
Deze succesformule wordt dan ook voorgezet. Dit voorjaar kan het 
publiek al voor de 49e keer een nieuwe collectie komen bewonderen! 

Wat kunnen we dit voorjaar verwachten op de show?
‘Kleur en aardetinten wisselen elkaar af. Het pak is een blijvertje en ook 
de jurk blijft. Vooral de lange doorknoopjurken krijgen we veel te zien, 
en natuurlijk de jeans en de ruitjesbroek blijven ook nog steeds in het 
straatbeeld’, vertelt Lieneke enthousiast.

Kleurenpallet
Het kleurenpallet dit seizoen bestaat uit: Rood, kaneel, perzik, olijfgroen, 
zand, felgroen, lime gecombineerd met donkerblauw en wit. 

‘Ook deze modeshow bestaat het team uit de vaste modellen Klaasje, 
Willy, Roelie, Marieke, Dineke en Rosan, ladyspeaker Trudy zal het 
publiek weer voorzien van alle informatie over de geshowde kleding.
De jarige boetiek trakteert al bij deze gelegenheid: voor elke bezoeker 
van de modeshow ligt er een leuke attentie klaar!



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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Voor onze tandartspraktijk zoeken wij iemand die in de 
avonduren de praktijk wil schoonmaken. Ben jij van 
maandag t/m donderdag iedere avond ongeveer 1,5 uur 
beschikbaar? Kun je zelfstandig werken en heb je enige 
schoonmaakervaring? Neem dan contact met ons op.

Mail je gegevens naar:
info@tandartspraktijkruinen.nl

Schoonmaker (m/v) gezocht

Tandartspraktijk Ruinen 
Groene Weg 6
7963 BX  Ruinen 
0522-471947

Van Sander

Studieroulette
Een kort stukje over twijfel. Eerst goed nieuws: per april ga ik 
vast in dienst bij het Dagblad van het Noorden als verslaggever 
in Zuidwest-Drenthe. Enorm vereerd en absurd veel zin in. 
Maar hoe anders was het allemaal, zo’n acht jaar geleden. 

17-jarig snotneusje, nauwelijks baardgroei, laat staan 
verstand van de wereld. Alleen een havodiploma en een grote 
bek. Opeens moest ik een keuze maken over ‘de toekomst’. 
Man, wist ik veel. Ik dacht niet verder dan de aankomende 
stapavond op zaterdag. 

Journalist, dat leek me wel wat. Stukken schrijven en met 
spraakmakende en interessante mensen praten. En daar dan 
geld mee verdienen. ‘Is dat wel verstandig?’, hoorde ik al gauw. 
Mensen om me heen schetsten een beeld van weinig werk en 
haast wekelijks ontslagrondes. ‘Kies toch voor zekerheid.’ 

Dus op zoek naar een ander opleiding. Let wel: er zijn meer 
dan 1.280 studies te volgen in dit land!! 

Stekker eruit
Zo belandde ik als jonge leraar in opleiding voor een klas 
pubers. Plannen tikken, evalueren, refl ecteren tot ik er 
hondsdol van werd en tussendoor nog lesgeven. Er was geen 
dag dat ik mezelf niet met tegenzin uit bed sleurde. Met als 
vooruitzicht een aardige kans op een baan. Daarmee op zoek 
naar het huisje, het boompje en het beestje. Maar ik had het 
geschoten: dit nog vijf jaar en ik ga zelf ten onder. De stekker 
eruit. Beter laat dan nooit.

Mijn ouders vertellen dat ik besloot te stoppen met mijn 
opleiding na ruim drie jaar, is zo’n beetje het zwaarste wat ik 
in mijn leven heb gedaan. De schaamte. Het gevoel van falen. 
Althans, zo voelde het. Om over de oplopende studieschuld 
nog maar te zwijgen. Maar ik bleef erbij: terug naar de oude 
liefde voor de journalistiek, al barst de wereld.

Schuldengeweer
Als ik erop terugkijk, is het geschift dat we jonge mensen voor 
die keuzes stellen. We zetten ze een schuldenpistool op het 
hoofd en schreeuwen: ‘Maak nu een volstrekt abstracte keuze 
over je toekomst. En je zorgt maar dat het de goede is!’ Fijn 
statistiekje: de gemiddelde schuld van een student bedroeg 
het afgelopen jaar ruim 13.000 euro. 

Ik heb alles op de koop toe genomen en heb nu werk waarvoor 
ik mijn bed graag uitkom. En mocht er ooit een ontslagronde 
komen die ik niet kan ontlopen, kan ik tegen mezelf zeggen 
dat ik er alles aan gedaan heb. 

Ruimte
Mijn advies aan aankomende studenten: geef je twijfels over 
de toekomst de ruimte. Praat erover, met zo veel mogelijk 
mensen. Kies niet omdat je moet kiezen, kies omdat je iets 
wilt. Neem je tijd, en besteed die nuttig. Een stapje terug, kan 
een enorme sprong vooruit worden. Zekerheid bestaat niet, 
dat is zeker.
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Predikant:  Vacant.   
Ondersteuning pastoraat: Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
     Tel: 06-51370604
  Inloopspreekuur: elke vrijdag 13:00 uur
  tot 14:00 uur in De Bron
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
  Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster:  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 27 maart 2020
bij k.vlietstra@gmail.com

MEDITATIE
Gedachten
Gedachten gaan hun eigen wegen. Niemand kan ze ten 
diepste doorgronden.
Waar komen ze vandaan? Wat is hun doel?

Gedachten kunnen zomaar gaan dwalen. Ze dwalen naar 
vroeger; naar mooie tijden; naar…..
Vaak blijven gedachten haken bij een verschrikkelijke 
gebeurtenis, die niet verwerkt is.
Misschien niet verwerkt kan worden ……

Zulke gedachten beheersen velen. Zij cirkelen om het 
vreselijke, dat mensen elkaar kunnen aandoen!
Mensen, die wreder zijn dan dieren, die niet planmatig te 
werk gaan.

Mensen zijn de kroon van de schepping. Althans zo had 
de Schepper het voor ogen. Helaas beantwoorden zij niet 
altijd aan deze hooggestemde verwachting.

Mensen slaan wegen in, die voorbij God en medemens 
gaan. Aan elkaar voorbij gaan sluit ontmoeting uit. Zonder 
ontmoeting kunnen mensen elkaar niet leren kennen.
Dat is jammer! (meer dan jammer ….)

Want ‘elkaar leren kennen’ is de wortel van begrip en 
vergeving, waardoor mensen zich kunnen verzoenen met 
God en medemens.
Verzoening is bevrijding uit de haat, de wortel van de 
wraak. 

Wraak maakt mensen tot slaven van angst, omdat zij zich 
in hun bestaan bedreigd voelen.
Pak je mij, dan pak ik jou ……. 
Bedreigd bestaan is bijbels: ‘Egypte’.

Hoor dan naar de stem, die zegt: ‘Trek uit dat 
slavenbestaan. Proef de vruchten van verzoening’. 

Wie hiernaar luistert zal de vrede van God ervaren. Zijn 
vrede komt in de gedachtewereld. Merkbaar.
Geest van God werkzaam in een mensenhart. 
Vrede onder de mensen.
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 
13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, 
Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze 
kerkelijke gemeente in de komende weken!

Zaterdag 21 maart – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt.
Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in deze dienst voor.
 

KERKDIENSTEN MARIAKERK

Zondag 15 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor.

Zondag 22 maart – 10.00 uur - Mariakerk
Drs. B. Wiegman uit Assen gaat voor in de dienst

Zondag 29 maart – 10.00 uur uur - Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor.

Zondag 05 april – 10.00 uur – Mariakerk
Ds.H. de Graaf uit Koekange gaat in de dienst voor.

Witte Donderdag 09 april – 19.00 uur – ‘t Neie Punt
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal bediend.
We vieren deze dienst samen met de bewoners rond het 
Neie Punt.
Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen aan het 
Heilig Avondmaal.

Goede Vrijdag 10 april – 19.30 uur - -Mariakerk
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor.
Het kerkkoor verleent haar medewerking.
Dit is een gezamenlijke dienst met de kerk in Ruinerwold.

Paaszondag 12 april – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. B. Urgert uit Elp zal in deze dienst voorgaan.
Het kerkkoor zal ook in deze dienst haar medewerking 
verlenen.



KERKRENTMEESTERS
Aktie Kerkbalans 2020
Inmiddels hebben wij de Aktie kerkbalans weer afgesloten en zodra 
wij weten wat er is binnengekomen zullen wij dit laten weten. Het 
geld dat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig 
ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen. Alle mensen 
die de enveloppen hebben gebracht en opgehaald weer bedankt 
voor hun inzet, het is ieder jaar toch weer een hele klus.
Jaarrekening 2019
In de kerkenraadsvergadering van 11 maart wordt de jaarrekening 
2019 besproken. Ook u krijgt de mogelijkheid om deze 
jaarrekening in te zien. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: 
administratiekrm@pkn-ruinen.nl wij nemen contact op om dag/
tijdstip af te stemmen.
Verwarming Mariakerk
Zoals we de vorige keer al schreven is de verwarming inmiddels 
grotendeels klaar, maar had Enexis nog geen tijd gehad de 
zwaardere kabels aan te passen. In de eerste week van maart is dit 
inmiddels ook uitgevoerd en kunnen we weer warmer in de Mariakerk 
zitten en worden de zondagmorgendiensten weer vanuit onze mooie 
kerk gehouden.
Collectemunten
Er zijn weer collectemunten verkrijgbaar op maandag 6 april a.s. in 
de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 30 maart komen we om 14.00 uur bij elkaar in De 
Bron. Henk Nijkeuter, directeur van het Drents Archief vertelt over de 
betekenis van Pasen en Paasgebruiken. 
Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Commissie RIJKeR
Wie is RIJKeR?
RIJKeR is een samenwerking tussen vier kerken te weten; 
Ruinerwold, IJhorst-De Wijk, Koekange en Ruinen.
Sinds 2017 komt deze commissie regelmatig in vergadering bijeen 
om de toekomst van onze gemeenten te bespreken.
Wie zijn wij als gemeente in 2025? Wat is er nodig om dan te kunnen 
bestaan. Onze gemeenten krimpen en de prognose laat geen positief 
beeld zien. Het is daarom dat de commissie denkt dat de onderlinge 
samenwerking een must is. Kortom de krachten bundelen!

Er is een visie opgesteld die in de kerkenraad is besproken en 
goedgekeurd. 
De visie houdt het volgende in:
Uitgangspunten:
  Het initiatief tot vormen van samenwerking ligt bij de
 afzonderlijke kerkenraden
  Communicatie is erg belangrijk om de samenwerking gestalte
 te kunnen geven en er een draagvlak voor te creëren: via de 
 vastgestelde notulen c.q. directe berichtgeving in de kerkbladen
 houden de leden van de commissie RIJKeR de kerkenraden op
 de hoogte, waarbij de kerkenraden het een en ander
 communiceren met de gemeenteleden.
  Elkaar op de hoogte houden door beleidsplannen en kerkbladen 
 uit te wisselen.
  De inbreng van predikanten in mogelijkheden tot samenwerking
 wordt zeer gewaardeerd (in de profielschets kan opgenomen
 worden dat de predikant bereid moet zijn samen te werken met
 de kerken in de regio).
  De kerkenraden en predikanten worden nauw betrokken bij het
 overleg tot samenwerking door regelmatig een gezamenlijke
 avond te organiseren.
  Als een predikant vertrekt dan zal de vacante gemeente een
 profielschets opstellen en die wordt besproken met de andere
 gemeenten. 
  Elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen
 financiële situatie.

Toegevoegde waarde:
  Efficiëntere inzet van predikanten: op korte termijn wellicht weer
 een detachering van predikanten binnen RIJKeR en op langere
 termijn een mogelijke predikanten samenwerking gebaseerd op
 een combinatie overeenkomst.

  Tijdsbesparing voor predikanten door onder andere organisatie
 van gezamenlijke diensten en gezamenlijke projecten  
 (bijvoorbeeld pastorale toerusting).
  Meer kunnen doen door de beschikbare ambtsdragers door
 gezamenlijk op pastoraal en/of diaconaal gebied op te kunnen
 trekken en gezamenlijk activiteiten te ondernemen.
  Voor de gemeenteleden dat zij zich lid voelen van een grotere
 christelijke gemeente.
  Door dit alles in gezamenlijkheid te doen de eigen gemeente
 financieel gezond te houden.

Over de voortgang van de commissie RIJKeR wordt de gemeente 
geïnformeerd via het Ruuner Waopen of de website.

Bert van Zanten,
Lid van de commissie RIJKeR

FEEST VAN DE GEEST
Dit jaar zijn er weer kunstenaars die van Hemelvaartsdag tot tweede 
Pinksterdag hun kunstwerken speciaal gemaakt over het thema: “ In 
vuur en vlam”  exposeren in de kerken.
Ook de Mariakerk doet weer mee.
Wanneer u  wilt meehelpen om deze expositie tot een groot succes 
te maken, kunt u zich opgeven bij Klarie Lensen-Vlietstra, tel.nr 0522-
472039 of  k.vlietstra@gmail.com.
We ontvangen altijd veel mensen, waaronder ook de kinderen van de 
basisschool, 

Van de kerkeraad. 
Per 1 januari is ons kerkenraadslid Henk Vrijhof gestopt als diaken, 
en daardoor geen lid meer van de kerkenraad.
Wij danken Henk voor het werk wat hij al die jaren heeft gedaan voor 
onze gemeente. Wij wensen hem alle goeds toe.

Bert van Zanten (voorzitter)

UITNODIGING
Moeilijke keuzes rond het levenseinde

Ringbijeenkomst van een aantal kerken in midden en zuidwest 
Drenthe 

Voor deze bijeenkomst is Mw. Petra de Kruijf uitgenodigd.
Petra de Kruif was geestelijk verzorger in het Wilhelmina Ziekenhuis 
te Assen. Zij heeft zich gespecialiseerd in vraagstukken waarbij de 
grens tussen leven en dood grillig en grijs is. De avond begint om 
19.30 uur. 

Mevrouw Petra de Kruijf houdt een inleiding over moeilijke keuzes 
rond het levenseinde en er is gelegenheid tot het stellen van vragen 
en het bespreken in groepjes van een casus. 
Om 21.45 uur wordt de avond afgesloten. Informatie te vinden 
op: https://www.wza.nl/pati%C3%ABnt/moeilijke-keuzes/
Kijk dan bij de genoemde onderwerpen zoals: “niet reanimeren”
 
De avond vindt plaats in de Kruiskerk te Diever, Kruisstraat 1a 7981 
AR. Datum: dinsdagavond 31 maart om 19.30 uur
Welkom. Graag even bericht van aanwezigheid.

Met vriendelijke groet, 
Antoon G. de Groot 
Coördinator Stuurgroep Ring Midden en ZuidWest Drenthe 
Beilervaart 79 - 9411 VC Beilen 
M.: 06 29 33 14 33 – E.: antoon@agcon.nl

 
Spreuk van de maand

“Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens 
en de mens verandert de wereld.”
                          - Albert Einstein

Redactie Om de Ruiner Toren
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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
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Advertorial

Stotijn notariaat geeft lezing over levenstestament in 
Hoogeveen en Ruinerwold
Steeds meer mensen vragen zich af of een levenstestament of algehele notariële volmacht ook voor hen van belang is. Stotijn notariaat & 
mediation hield hierover de laatste jaren regelmatig lezingen.  De belangstelling voor dit interessante en actuele onderwerp is hiermee dan 
ook gewekt en nog steeds groot. Op maandag 23 maart a.s. organiseert Stotijn notariaat wederom een gratis toegankelijke lezing in het 
clubgebouw van Muziekvereniging Wilhelmina in Hoogeveen en op woensdag 25 maart a.s. in het voormalige Raadhuis in Ruinerwold. 

Situaties als wilsonbekwaamheid door dementie of een beroerte, we denken er liever niet over na. Evenmin over het idee dat u in coma 
kunt geraken. Het zijn situaties die ons overkomen en overvallen. Met een Levenstestament of Algehele Volmacht zorgt u ervoor, dat 
wanneer zich zoiets voordoet, er in juridische zin voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voor uw naaste familie, financiën, uw onderneming 
enzovoort. Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, 
waardoor u zelf niet meer kunt handelen en u bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken 
– privé of zakelijk – te regelen. Ook wanneer u bepaalde zaken niet zelf meer wílt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor 
u doet, biedt een Levenstestament uitkomst. Het is hierbij erg belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. Met een levenstestament 
houdt u zelf de regie over uw eigen leven, zaken en financiën, doordat u daarmee vastlegt wie voor uw zaken regelt wanneer u dat zelf 
niet (meer) kunt.  

U voorkomt gedoe, kosten en formaliteiten en dat de zaken 
die je hebt geregeld anders lopen dan je zou willen. Je 
voorkomt dat je vermogen op slot gaat of dat het op gaat 
aan AWBZ en zorgbijdragen. Een goed Levenstestament 
is essentieel, net als een ‘normaal’ testament. Een 
Levenstestament kan altijd worden gewijzigd of herroepen 
door een nieuwe notariële akte. Het document kan niet 
zomaar thuis worden verscheurd, zoals bij een codicil wel 
het geval is. 

Meer informatie over de lezingen, aanmelden, data en 
plaats vindt u op www.stotijnnotariaat.nl/lezing
Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze lezing.
Doet u dat liever telefonisch, bel dan 0522 – 440 473.



25e Krokusconcert Ruinen 
Voorjaarsklanken in de Mariakerk

RUINEN - Zondag 15 maart a.s. wordt in de Mariakerk aan de Brink 
te Ruinen voor de 25e keer het jaarlijkse krokusconcert gegeven. 
Op 11 februari 1996 werd door de toenmalige Stichting Sociaal 
Kultureel Werk Ruinen voor het eerst een concert georganiseerd 
onder de naam MIDDAGCONCERT. Het werd gehouden in de 
huidige Mariakerk, toen nog de N.H.-kerk in Ruinen. Er deden maar 
liefst 8 koren uit Ruinen en omgeving mee. 

Van het eerste uur zijn: Kerkkoor Ruinen, Vrouwen van Nu (toen 
nog Plattelandsvrouwen) en de Geuzingers. Vanaf dit jaar werd 
trouw ieder jaar dit concert georganiseerd. In 2005 trok Stichting 
Sociaal Kultureel Werk zich terug en kwam de organisatie in 
handen van de koren zelf. De naam veranderde in Krokusconcert. 
Het aantal deelnemende koren wisselde in getal om uiteindelijk op 
het huidige aantal van 5 te komen, Popkoor 2000, mannenkoor De 
Geuzingers, het Kerkkoor, koor Vrouwen van Nu en mannenkoor 
Basalt die ook dit jaar hun medewerking verlenen. 

Door het gevarieerde programma belooft het weer een middag te 
worden met voor iedere muziekliefhebber wat wils. Het geheel is 
voor diegene die niet in staat is om te komen ook te beluisteren via 
de website www.pkn-ruinen.nl 
De organisatie is in handen van de gezamenlijke koren uit 
Ruinen. Aanvang van het concert: 14.30 uur, de toegang is gratis, 
na afloop zal er een collecte gehouden worden bij de uitgang. De 
kerk is open om 14.00 uur.

Nieuwe coördinator taalpunt De Wolden 
De WOLDEN - Vanaf 13 januari jl. is Annet Hofstra de nieuwe coördinator van het Taalpunt De Wolden. Zij is de opvolger van Job van 
Haaften die eind december 2019 gestopt is. De taalcoördinator is ervan overtuigd dat iedereen, ongeacht leeftijd of opleiding, zijn 
taalvaardigheid met hulp kan verbeteren. 

Annet Hofstra is al meer dan 30 jaar actief in het onderwijs en sinds 2018 voor taalpunten in Zwolle en Hoogeveen: ‘’Ik vind het belangrijk 
dat mensen weten dat je altijd beter kunt worden in het schrijven, lezen of spreken van de Nederlandse taal. Ook het leren werken met 
computer of smartphone hoort daarbij. Het is als met alle dingen die je leert. Als je het niet goed onderhoudt, verlies je je vaardigheid 
en wordt het steeds lastiger om te doen.’’ 

Meer zelfvertrouwen 
Inwoners kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij het Taalpunt. Daarnaast verwijzen bibliotheken, Welzijn De Wolden, gemeente en 
vrijwilligersorganisaties mensen door en geven bekendheid aan het aanbod. Het gaat om praktische vragen: van hulp bij het leren voor 
een theorie-examen, het begrijpen van bijsluiters van medicijnen, het kunnen lezen van de krant tot het bijhouden van een agenda. ‘’Het 
is net waar je tegenaan loopt. Eigenlijk gaat het altijd om zelfredzaamheid. De begeleiding draagt vaak bij aan meer zelfvertrouwen. 
Deelnemers voelen zich prettiger, of zelfs gelukkiger. Daar doen we het voor.’’ 

Begeleiding door vrijwilligers 
Het Taalpunt werkt met vrijwilligers, ook wel taalcoaches 
genoemd. ‘’Wanneer iemand zich voor hulp aanmeldt, doe ik 
zelf de intake om te bespreken wat hij of zij graag wil bereiken. 
Daarna koppel ik de deelnemer aan een vrijwilliger. Belangrijk 
is dat het klikt. De contacten zijn wekelijks en de begeleiding 
kan variëren van een paar maanden tot een paar jaar.’’ 

Aanwezig in bibliotheken 
De diensten van het Taalpunt zijn gratis. Voor informatie en 
intake is Annet Hofstra op dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur in de eerste even week van de maand aanwezig in de 
bibliotheek van Zuidwolde. Op donderdagmiddag komt ze op 
afspraak naar de bibliotheek van Ruinen, Ruinerwold of De Wijk. 
Informeer bij de balie of mail naar info@taalpuntdewolden.nl.

Foto: Jans Schulting

Woonhuissubsidie
DE WOLDEN - Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een 
aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt 
de subsidieaanvraag.

De eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kunnen de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande jaar. 
Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 neemt 
u mee in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

Aanvraagportaal
Op de website van de Rijksdienst leest u meer over de regeling en hoe u de subsidie aanvraagt. Het portaal is beschikbaar van 
1 maart tot en met 30 april op http://www.cultureelerfgoed.nl/woonhuissubsidie
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notariaat & mediation
Stotijn

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

LEVENSTESTAMENT EN ALGEHELE 
NOTARIËLE VOLMACHT

● Hoe houdt u zelf de regie bij wilsonbekwaamheid? 
    (Denk bijvoorbeeld aan dementie).

● Wie regelt uw zaken en behartigt uw belangen wanneer u dat
      zelf niet meer kunt?

● Wat zijn de voordelen van levenstestament/algehele volmacht?

● Waarom is dit belangrijk voor iedereen (ook wanneer u 
      getrouwd bent)?

Rosalie van den Berg, Rik de Jonge en Johan Stotijn ontvangen u 
graag en geven antwoord op al uw vragen.

U BENT VAN HARTE WELKOM 
OP MAANDAG 23 MAART IN HET CLUBGEBOUW VAN 

MUZIEKVERENIGING WILHELMINA: Groenewegenstraat 27B in Hoogeveen.

OF OP WOENSDAG 25 MAART IN DE RAADZAAL VAN HET RAETHUIS: 
 (oude gemeentehuis) Dijkhuizen 7 in Ruinerwold.

LEZING BIJWONEN? TELEFONISCH OF PER E-MAIL AANMELDEN KAN 
TOT 12:00 UUR OP DE DAG VAN DE LEZING.

Aanvang telkens om 19:00 uur 

(inloop vanaf 18:45 uur).

Wees welkom!

Toegang, 

koffie en thee

 zijn gratis. 

Dijkhuizen 7, Ruinerwold

Stotijn notariaat & mediation nodigt u graag uit voor een informatieve lezing over:



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november 2019 tot 1 april 2020 woensdag 
t/m zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de schoolvakanties is 
het Bezoekerscentrum dagelijks van maandag 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

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 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum 
NP Dwingelderveld, Benderse 22

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
Groepen kunnen op afspraak altijd het Pasmans Huus bezichtigen. Bel 
voor het maken van een afspraak: 0522-472631 of 0522-472485.

Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 
143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-17.00 uur.

’t Neie Punt
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 uur. Neem 
uw eigen tablet, telefoon of laptop mee.

’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.

’t Neie Punt
Mocht u, om welke reden dan ook het kwartaalblad ‘Neie Punten’ niet 
ontvangen, dan kunt u altijd een exemplaar ophalen bij ’t Neie Punt, 
Galerie Femke Anne of Marskramer Luten.

MAART/APRIL/MEI
Woensdag 11 maart Open Dag 
8.30-14.00 uur Scholen de Wolden
Zaterdag 14 maart ’t Neie Punt, NL-Doetdag.
14.30 uur We gaan een groot insectenhotel maken
 voor in de tuin van het dorpshuis.
 Wie wil er meehelpen?
Zaterdag 14 maart NL-Doet – 
Vanaf 9.00 uur Klussen in Zwembad Ruinen. Doe ook mee!
Zaterdag 14 maart Open dag Brandweer Ruinen
14.00-17.00 uur Kloosterstraat 5 Ruinen
Zondag 15 maart Krokusconcert Mariakerk Ruinen
14.30-16.30 uur mmv Vrouwen van Nu, Kerkkoor,
 Popkoor 2000
 De Geuzingers en Ruunder Basalt
Maandag, 16 en 23 maart ’t Neie Punt, Wijncursus
19.30 – 22.00 uur Vinoloog Karel de Boer neemt je in 3 avonden
 mee in de boeiende en diverse wereld van
 wijn. Je leert bewuster proeven en je eigen 
 voorkeuren beter kennen en onderbouwen.
 Opgave: info@dorpshuisruinen.nl
Maandag 16 maart Dia-avond door de Historische Vereniging
20.00 uur Zaal Hees, Brink 47 Ruinen
Vrijdag 20 maart Nachtvlinders spotten
19.30-02.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 21 maart Kinderkleding- en speelgoedbeurs
19.30-21.00 uur De Bastogne Ansen
Woensdag 25 maart ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmeren. We gaan een insectenhotel maken
 voor jezelf.Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Vrijdag 27 maart Bingo door Supportersvereniging VV Ruinen
21.00 uur Voetbalkantine
Zaterdag 28 maart Vroege Vogel Excursie
06.00-8.30 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Zondag 29 maart VV Ruinen-SV Pesse, na de wedstrijd live
14.00 uur muziek van Duo Sonic
 Voetbalkantine
Zondag 29 maart Demonstratie etsen door Harm Echten
13.00-16.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 4 april Vroege Vogel Wandeling IVN
06.00-8.00 uur Parkeerplaats Bezoekerscentrum
 Dwingelderveld Benderse 22 Ruinen
Maandag 6 april ’t Neie Punt, cursus biologisch tuinieren
20.00-22.00 uur info en aanmelden: info@dorpshuisruinen.nl
Dinsdag 7 april Straten & Maten Volleybaltoernooi Vios Ruinen
 Sporthal de Marse,
 opgave voor 13 maart
 actiecommissie@viosruinen.nl
Woensdag 8 april Straten & Maten Volleybaltoernooi Vios Ruinen
 Sporthal de Marse opgave voor 13 maart
 actiecommissie@viosruinen.nl
Woensdag 8 april Volle maan huifkartocht
21.00-23.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 11 april Vroege Vogel Excursie
06.00-8.30 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Zondag 12 april Lammetjesdag Natuurmonumenten
13.00-16.00 uur Schaapskooi Achter ’t Zaand, Lhee
Dinsdag 14 april ’t Neie Punt, muziekmiddag met Hennie Kuier
14.30 uur Komt allen!
Woensdag 15 april Straten & Maten Volleybaltoernooi Vios Ruinen
 Sporthal de Marse
 opgave voor 13 maart
 actiecommissie@viosruinen.nl
Vrijdag 17 april Straten & Maten Volleybaltoernooi Vios Ruinen
 Sporthal de Marse
 opgave voor 13 maart
 actiecommissie@viosruinen.nl
Vrijdag 17 april Nachtvlinders spotten
19.30-02.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Zondag 19 april Verrekijker Demodag
14.00-16.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Vrijdag 24 april Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZ-licht pony’s
v.a. 17.00 uur en paarden
 L.R. & P.C. De Vrederuiters,
 Kloosterstraat 5 Ruinen
Zaterdag 25 april Dressuurwedstrijd klasse B t/m M2 pony’s
v.a. 9.00 uur L.R. & P.C. De Vrederuiters,
 Kloosterstraat 5 Ruinen
Zondag 26 april Dressuurwedstrijd klasse B t/m M2 paarden
v.a. 17.00 uur L.R. & P.C. De Vrederuiters,
 Kloosterstraat 5 Ruinen
Maandag 11 mei ’t Neie Punt, muziekmiddag met de
14.30 uur Keizangers uit Echten
Maandag 11 mei ’t Neie Punt, cursus biologisch tuinieren
20.00-22.00 uur info en aanmelden: info@dorpshuisruinen.nl
Dinsdag 12 mei Avond4Daagse Ruinen
t/m vrijdag 15 mei De start van de 5 en 10 kilometer is bij
 Buitencentrum De Poort aan de Kloosterstraat.
 Starten kan tussen 18:00 - 18:30 uur m.u.v. de
 laatste avond. De 10 kilometer start deze
 avond tussen 17:30 = 18:00 uur en de
 5 kilometer om 18:30 uur. De laatste 2,5
 kilometer start om 19:00 uur bij ‘t Neie Punt.
LET OP!
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: 
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf 
noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld
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.

Hersengym
RUINEN – Er was op 27 februari jl. weer hersengymcompetitie. De 
uitslagen zijn: 1. VWOS 108 pnt. 2. Smitties 106 pnt. 3. Taxi Rudi 104 pnt.
Publieksprijzen: Henriet Smit, Jan Rolf Staal. De finale is donderdag 
12 maart, aanvang 20.00 uur in ’t Neie Punt, met de volgende teams: 
Smitties, Taxi Rudi, JAR, Armweide 1, De Akkers, Jordaan.




