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Weggeefwinkel Noppes gestart
RUINEN - Door de coronacrisis ging de feestelijke opening van Noppes,
de nieuwe weggeefwinkel aan de Brink in Ruinen, niet door. Inmiddels is
het initiatief van Welzijn De Wolden met in achtneming van de 1,5 metermaatregel toch van start gegaan. Inwoners kunnen er op afspraak terecht
om kleding te brengen of uit te zoeken.
De weggeefwinkel is er voor iedereen die kleding in wil brengen of iets
kan gebruiken. Hergebruik staat centraal, voor de kleding hoeft niet
te worden betaald. Het is ook een plek waar mensen werkervaring
kunnen opdoen en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Dat laatste is in
coronatijd nog beperkt mogelijk. De medewerkers hopen dat mensen
die erom verlegen zitten of mensen die ook nu hun kleding een tweede
leven willen geven, wel langskomen. Voorlopig kan dat via een afspraak.
Zodra de situatie het toelaat, zal de winkel voor minimaal twee dagdelen
per week open zijn.

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

Privé winkelen
Voorlopig is Noppes op doordeweekse dagen op afspraak te bezoeken met één tot maximaal twee personen
tegelijk. Samen met de medewerker zijn er dan maximaal drie personen in het pand waarmee de benodigde 1,5
meter gewaarborgd kan worden. Voor een uurtje privé winkelen of inbreng kan worden gemaild naar
noppes@welzijndewolden.nl of gebeld worden met Gina van den Berg (06-19514793) of Annemiek Echten
(06-10794676).

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

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!

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

VERHUUR

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

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

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

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

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
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

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

KERKDIENSTEN
I.v.m. het Coronavirus worden kerkdiensten op een andere wijze aangeboden.Kijk op de websites van de kerken
voor informatie of op de pagina’s van Om de Ruiner Toren
in deze uitgave.
Mariakerk Ruinen
pkn-ruinen.nl
Ontmoetingskerk Pesse
pknpesse.nl

Waardering voor jonge mantelzorgers in
De Wolden
DE WOLDEN - Om de inzet van jonge mantelzorgers in gemeente De Wolden te
waarderen, reikt Welzijn De Wolden in samenwerking met de gemeente in de landelijke
Week van de Jonge Mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni, bol.com-cadeaubonnen
uit. Zeker in deze tijd van mogelijk extra belasting en minder contactmogelijkheden
met leeftijdsgenoten is er extra aandacht voor deze groep jonge inwoners.
De attentie is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar die
opgroeien met een ouder, broer, zus of iemand anders in de directe omgeving die
zorg nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om extra zorg door ziekte, depressie,
verslaving of een fysieke beperking. In 2019 waren er 64 jonge mantelzorgers bij
Welzijn De Wolden bekend.
De jonge mantelzorgconsulenten van Welzijn De Wolden ondersteunen de jongeren
door te luisteren naar hun verhaal, vragen te beantwoorden of ze te helpen met
oplossingen bij problemen. Daarnaast worden er een aantal keren in het jaar
ontspannende activiteiten en uitjes georganiseerd. De deelnemers krijgen op die
momenten ook de kans om onderling ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden tot 25 mei

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden, maar ook mensen uit hun omgeving worden
uitgenodigd dit te doen. Aanmelden kan tot 25 mei bij Aisha Slot via aishaSlot@
welzijndewolden.nl of tel. 0528-378686.

Kar-Ga-Door 2020 AFGELAST
ZUIDWOLDE - Kar Ga Door, het jaarlijkse evenement met historische voertuigen in
Zuidwolde, zal geen ‘Editie 2020’ krijgen. Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur
besloten dat het festijn dit jaar niet doorgaat.
Jaarlijks op de tweede zaterdag in juli, zijn er veel bijzondere oldtimers, maar ook
handkarren, fietsen, kinderwagens en rijtuigen te zien in het centrum van Zuidwolde. En
tijdens de toertochten ook in de omgeving. Maar dus niet in 2020.
Voorzitter Rutger Wemmenhove: ‘Met pijn in ons hart hebben we dit besluit genomen. De afgelopen jaren hebben we Kar-Ga-Door, na
een pauze van vele jaren, opnieuw opgebouwd en heeft het een plaatsje gekregen in de harten van liefhebbers van oude voertuigen en
ambachten.’
‘We hebben, zonder dat we weten hoe de wereld er in juli uitziet, tijdig een besluit willen nemen,’ vervolgt Wemmenhove. ‘Een
evenement als Kar-Ga-Door vergt veel voorbereiding. Ook voor de deelnemers en bezoekers wilden we tijdig duidelijkheid verschaffen.’
Het bestuur heeft afgewogen dat grote evenementen op dit moment niet wenselijk zijn, omdat ze lijken bij te dragen aan de verspreiding
van Covid-19. Kar-Ga-Door is daarnaast een evenement dat voor een groot deel afhankelijk is van sponsoring. ‘We weten dat de
ondernemers ons een warm hart toedragen, maar nu iedereen alle zeilen moet bijzetten vinden wij het niet gepast om sponsoring te
vragen. We hebben vele opties, waaronder een uitgeklede versie van Kar-Ga-Door, bekeken maar zagen geen mogelijkheid om dit jaar
een goed en veilig festijn te organiseren.’
De organisatie van Kar-Ga-Door richt zich nu al op volgend jaar. ‘Op 10 juli 2021, heten we iedereen graag weer welkom in Zuidwolde.
Het kan niet anders of het wordt dan een extra speciale editie van Kar-Ga-Door’, besluit Wemmenhove.

Even wat positief nieuws van Zwembad Ruinen
RUINEN -Met het mooie weer was 25 april jl de perfecte dag om open te gaan maar helaas....maar we blijven positief en kunnen het
volgende melden:
* De baden worden gevuld met water en kan de kan haar werk gaan doen.
* Zolang het zwembad nog niet geopend is, blijft de voorverkoopprijs voor abonnementen gehandhaafd. *Mochten we seizoen 2020
niet opengaan dan worden aangeschafte abonnementen door geschoven naar seizoen 2021 of geld retour. Dit wordt pas beslist als
het zover mocht komen. Wij blijven als werkgroep positief dat het niet zover zal komen.
* Er is een nieuwe trap en balustrade geplaatst rondom de lifeguard toren. Veiligheid voor en door de lifeguards die bezoekers zo beter
in de gaten kunnen houden. *De kiosk heeft ook weer een metamorfose ondergaan. Meer werkruimte voor de vrijwilligers die zo de
gasten beter kunnen bedienen.
* Zolang het bad niet geopend is blijven we op 1,5 meter afstand van elkaar hard doorwerken om zwembad Ruinen er weer tiptop eruit
te laten zien.
* De 3 openluchtbaden van gemeente De Wolden werken nauw samen met gemeente, RIVM en brancheorganisatie om te kijken of op
korte termijn meer duidelijkheid komt over een mogelijke openingsdatum.
* Om ons te steunen kunt u vriend van het zwembad worden via de website; alle kleine beetjes helpen.
* Weet dat wij er alles! aan doen om veilig open te kunnen en blijven positief, u toch ook?
Wordt vervolgd!

Van Sander
Vier jaar geleden overleed mijn oma. Het was op. Niet langer
de pijn en vernedering die de kanker met zich meebracht.
Ondanks alles bleef zij regisseur: genoeg geweest. Vol
vertrouwen stapte zij de dood tegemoet en vertelde ze ons
met een glimlach dat we sterk moesten zijn. ‘Mooi was die
tijd’, prijkt nu nog op haar steen. Kanjer.
Ik beloofde mezelf (en haar) wekelijks, waar het kon dagelijks,
het graf te bezoeken. Ze mocht niet alleen blijven, hield ik
mezelf dapper voor. En eerlijk gezegd hielp het mij de boel
te verwerken. Maanden gingen voorbij, en ik bracht veel tijd
door op dat kerkhof. Toch kwam er de klad in die belofte.
Eerst om de twee weken, en vier jaar later ben ik nog maar
om de paar maanden bij het graf te vinden.
Gelukkig heb ik nog familie om mij heen en is de verzorging
van haar laatste rustplaats niet alleen in mijn handen. Het ligt
er netjes bij.
En zo heeft iedere grafsteen een uniek verhaal, maar ik durf
het aan dat het bij veel stenen daar op een gelijkwaardige
manier is gegaan. Vlak na overlijden is het graf een plek
voor bezinning en verwerking. Later is het, hoe cru ook,
onderhoud. Sommigen kiezen voor het gemak van plastic
bloemen, anderen kiezen voor sobere aankleding. Dan blijft
het te overzien.
Heel vroeger werden rustplaatsen toegewezen voor de
eeuwigheid. En ook die stenen hebben hetzelfde lot
ondergaan. Alleen is voor die overledene de familie inmiddels
ook bijgezet/begraven, of is er geen interesse meer om de
boel netjes te maken. Wat rest zijn scheefstaande, verweerde
grafzerken die het aangluren niet waard zijn. Voor mij is
waardig sterven een groot goed, maar ik vraag me af hoe
dat doorwerkt als de gedenksteen er voor pampus bijhangt.
Om dit soort excessen tegen te gaan, zijn graven
tegenwoordig ‘te huur’ bij de gemeente. Voor een aardig
bedrag mag je voor twintig of dertig jaar rusten, om het tegen
die tijd weer te verlengen. Gebeurt dat niet, wordt een graf
geruimd. Een systeem waar ik best in kan komen. Een mens
is immers langer dood dan levend, dus er dreigt op termijn
ruimtegebrek. Vraag op kerkhoven in grote steden wat voor
problemen dat kan opleveren.
Toch staan er in Ruinen veel van die onooglijke stenen.
Waarom staan die er nog? Ik kan me niet voorstellen dat
nabestaanden hier nog naar omkijken, laat staan dat ze nog
in leven zouden zijn. Het is natuurlijk iets waar een gemeente
voorzichtig mee moet omgaan, maar wat mij betreft ook best
een beetje lef voor mag tonen. Deze stenen doen namelijk
af aan alle gedenkplaatsen die wel aantoonbaar worden
gehouden.
Als ik oud mag worden, zal ik misschien ook voor de keuze
komen te staan. Wat te doen met het graf van oma: verlengen
of ruimen? Oma zou zeggen dat ik sterk moet zijn. Er komt
immers een generatie na haar, en op termijn ook na die van
mij. Zoals het hoort. Dan hebben jullie al lang genoeg last
van mij gehad.

Amslod Drentse Fiets4Daagse
schuift een jaar op!
REGIO – Door de verlenging van de coronamaatregelen tot
1 september a.s. gaat, zoals veel evenementen, ook de 55e
Drentse Fiets4Daagse niet door. Dit jaar werd juist de nieuwe
hoofdsponsor Amslod aan het evenement verbonden. In
2021 wordt een nieuwe poging gedaan om het evenement te
organiseren, maar een definitieve datum is nog niet vastgesteld.
Hoewel door het kabinet is aangegeven dat een rondje fietsen
of wandelen mogelijk is, is het fietsen met duizenden mensen
tegelijk door onze prachtige provincie niet verantwoord en
toegestaan.
De organisatie werkt ieder jaar met honderden vrijwilligers aan
het mooiste en oudste fietsfeest van Nederland, de teleurstelling
is dan ook groot dat de jubileumeditie dit jaar niet door kan gaan.
De reeds gekochte tickets blijven geldig en kunnen gebruikt
worden voor de editie van 2021.
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KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 22 mei 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Feest van de Geest
‘Hoe ziet jouw blik op de hemel eruit?’
‘Feest van de Geest’ is geassocieerd met het christelijk
Pinksterfeest. Dit is vanouds -in de joodse godsdienst- het
vijftig dagen feest. Een oogstfeest. Het resultaat van het
gezaaide graan wordt geestdriftig gevierd. Het leven kan
weer gevoed worden.
Pinksterfeest heeft in de christelijke kerk haar wortels in de
‘uitstorting van de Heilige Geest’. ‘Heilig’ betekent in dit
verband: ‘Deze geest komt niet voort uit de mensenwereld
of een mensenbrein. Deze geest komt van een
werkelijkheid, die niet samenvalt met de werkelijkheid, die
wij met biologische ogen kunnen zien. Deze werkelijkheid
wordt Hemel genoemd, waar God aanwezig is’.
Pinksterfeest wordt omschreven met ‘tongen van vuur’,
‘tongentaal’ en ‘windvlaag’. Ik wil deze verschijnselen
omschrijven als oogst. De oogst van het zaaien van Jezus
leven, zijn graflegging, opstanding en hemelvaart.
Wie van deze oogst ‘eet’ zal de positieve invloedssfeer van
de Hemel ervaren en daaruit leven. Hij of zij blijft tegen het
negatieve vechten.
Eten van de oogst van het Pinksterfeest staat in schril
contrast met het eten van de boom van kennis van goed
en kwaad beschreven in het boek Genesis. Het resultaat
van laatstgenoemde eten is: “Bittere nasmaak, gesloten
toekomst”.
Pinksteren is verbonden met Hemelvaart. Hemelvaart
geeft aan, dat Jezus niet meer samenvalt met onze
werkelijkheid. Vanuit deze werkelijkheid is Hij niet dood,
maar springlevend. Dit leven is een mysterie, dat slechts
met onze taal en symbolen onder woorden gebracht kan
worden. Een pogen om er iets over te zeggen!

Hemel is geen natuurkundig verschijnsel! In geloofstaal
is Hemel een plek; een woning; een stad waar het goed
is. Een plek, die het verlangen en hoop van mensen
aanwakkert om de menselijke verscheurde werkelijkheid
niet als norm te nemen!
Dus niet blijven liggen in de verscheurde, bittere,
mensonterende, godverlaten werkelijkheid, maar opstaan
en hoopvol op weg gaan naar een goede toekomst.
Verbonden met de Hemel -vorm gegeven door de Heilige
Geest- krijgen mensen hier de kracht om te blijven werken
aan een goede wereld. Ze blijven ‘protestanten’.
De Hemel is voor aardebewoners een voorbeeld of een
inspiratiebron. Wanneer er geen Hemel is, dan is de zon van
de hoop gedoofd. Dan schijnt in de nacht zelfs de maan
niet! Hopeloosheid troef!
Tenslotte is voor mij de Hemel, de plek waar ik hoop
thuis te komen. Niet als beloning, zoals de hel volgens de
traditie een straf is. Nee! Uiteindelijk keert het gezaaide
mensenleven terug naar de Zaaier, die niet met onze
werkelijkheid samenvalt.
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
We kunnen voorlopig geen kerkdiensten meer houden in de
Mariakerk. In overleg met de protestantse gemeente van
Pesse hebben we de mogelijkheid gekregen om de diensten
die in de ontmoetingskerk in Pesse gehouden worden ook
via internet te bekijken en te beluisteren.
Ga naar www.pknpesse.nl en maak een account aan.
Via de website van www.pknruinen.nl kunt u precies lezen
hoe dat moet.
De zondagse diensten die om 10.00 uur in Pesse gehouden
worden zonder kerkleden kunt u dan live volgen.
Diensten rond Hemelvaartsdag en Pinksteren
Op 21 mei, Hemelvaartsdag gaat ds. G. Venhuizen voor in
de dienst in Berghuizen. Aanvang 9.30 uur. Deze dienst kunt
u online beluisteren via www.kerkomroep.nl Ruinerwold
Op 31 mei Pinksteren gaat ds. G. Venhuizen voor in de
dienst in Ruinen. Aanvang 10.00 uur. Deze dienst kunt u
online beluisteren via www.pkn-ruinen.nl

KERKRENTMEESTERS

Hieronder treft u een overzicht van de Kerkbalans 2020 ten
opzichte van de kerkbalans 2019. Wij hebben er voor de
duidelijkheid ook bij gezet hoeveel leden wij hebben binnen onze
Protestantse Gemeente Ruinen.

In Memoriam Hendrik Klomp
Dinsdagmiddag 21 april werden we opgeschrikt door het bericht
dat Hendrik Klomp was overleden in zijn eigen vertrouwde
omgeving. De vrijdag daarop hebben we in kleine kring afscheid
van hem genomen in De Bron.
In het voorjaar van 2015 waren Hendrik en Hillie verhuisd naar
de seniorenwoning in de Korhoen. Hillie was al dementerend en
Hendrik zorgde voor zijn vrouw, maar verzweeg de beperkingen
van zijn vrouw naar zijn kinderen en de buitenwereld.
De kinderen kijken terug op een liefdevolle jeugd. Vader stond
altijd klaar om te helpen, zeker in financieel opzicht, maar was
niet de man om diepere gesprekken te voeren.
Na het overlijden van zijn vrouw Hillie had hij een groot verdriet.
Ook al daarvoor toen hij haar moeilijker kon bereiken en zij zich
steeds meer in haar eigen wereld begaf. Hij is altijd zeer trots op
zijn vrouw geweest.
De kerkelijke gemeenschap en het dorpsleven waren voor hem
belangrijk, hij was graag onder de mensen en was ook gezien bij
de mensen.

In Memoriam Roelie Luning-Doren
Op vrijdag 27 maart jl. is Roelie Luning-Doren in bijzijn van haar
man rustig ingeslapen.
Zij werd op 16 april 1928 geboren op de Hondhang in Fluitenberg
en was de oudste dochter in het gezin Doren.
Na de schooltijd ging zij op verscheidene adressen in de buurt
aan het werk in het huishouden.
Haar man, Roelof Luning, leerde zij kennen op één van de
befaamde dansavonden bij Café Hees in Ruinen.
Na hun trouwen werd de boerderij op Hees hun thuis. Eerst nog
samen met de ouders van Roelof, maar later stichten zij hier hun
eigen gezin met 3 zonen.
Zij was op de boerderij druk met het huishouden, groentetuin en
zorgde dat de kalveren werden gewetert.
Het voorhuis en de tuin stonden er altijd netjes bij en af en toe
kreeg ook het achterhuis een goede beurt. Orde en regelmaat
waren haar credo.
Zij heeft haar hele leven een privéchauffeur gehad, een rijbewijs
halen hoefde van haar niet.
Haar man zorgde er altijd netjes voor dat zij naar de winkel,
kapster en op familiebezoek kon.
Verscheidene jaren was zij één van de gezichten achter de
kniepertieskraam bij de Oude Ambachten op de Brink in Ruinen.
In de vrije tijd werden door haar de befaamde ‘oma Luning’
sokken gebreid.
Tijdens de ruilverkaveling verhuisden zij naar de Pesserveldweg
en werd er een moderne ligboxenstal gebouwd. Deze boerderij
werd in de loop der tijd door de middelste zoon overgenomen.
Zij lieten toen het boerenleven achter zich en verhuisden naar
de Kampweg in Ruinen. Hier kwamen zij in een fijne buurtschap
terecht, waar zij snel gewend waren.
Na verloop van tijd kwamen er toch wat lichamelijke
ongemakken, waardoor zij helaas niet meer thuis kon blijven
wonen.
Eerst kon zij alleen in de tijdelijke Priensenije op De Kaamp
wonen, waarna er verhuisd werd naar de verbouwde Priensenije
aan de Jan Wierengaweg. Daar kon zij gelukkig weer
samenwonen met haar man en hebben zij er nog enkele jaren
met veel plezier gewoond. De verzorging door de medewerkers
van de ZZWD werd zeer gewaardeerd.
Dinsdag 31 maart jl. hebben wij in besloten kring waardig
afscheid van haar kunnen nemen in de Bron en hebben haar
onder een stralende zon naar haar laatste rustplaats gebracht.

De laatste jaren, na het verlies van zijn vrouw Hillie, kwam
de stilte en het gemis. Het veranderde zijn bestaan. Na veel
samenzijn is er alleen-zijn, de eenzaamheid kan je dan overvallen.
Hendrik heeft deze eenzaamheid zeker ervaren, ook door zijn
doofheid. Hij ging graag naar ’t Neie Punt om te eten en voor
verschillende activiteiten. De laatste weken waren moeilijk voor
hem, hij was niet bang voor het coronavirus, maar ging niet meer
wandelen en ’t Neie Punt was gesloten voor hem. De wandeling
’s ochtends vroeg was voor hem belangrijk, hij kwam tot rust,
overdacht zijn leven en maakte graag een praatje met degenen
die hij tegenkwam.
Het mooiste gedeelte van zijn leven was toen de kinderen
opgroeiden in het gezin. Hij ervoer het gezin als een veilige haven
en het bood hem geborgenheid.
Hij was heel trots op zijn kinderen en kleinkinderen en genoot van
hun bezoeken.
Een lieve, behulpzame man is van ons heengegaan. Op de
rouwkaart staat: ’Na een lang en gezond leven is onverwacht
overleden onze vader, schoonvader, opa en opa Hendrik’.
We mogen vertrouwen dat Gods liefde in ons leven aanwezig is,
in ons zoeken, in ons vinden, in onze verbondenheid met elkaar.
Een hartelijke groet, Anneke Vermaas

Klokken van Hoop

De Mariakerk heeft ook mee gedaan aan het luiden van de
klokken van Hoop.
Laatste luidingen ‘klokken van hoop’ (29 april en Bevrijdingsdag)
De slotluiding heeft plaatsgehad op Bevrijdingsdag dinsdag 5
mei van 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer hebben we dan samen de klokken geluid als
teken van hoop en troost voor ons land.
Daarmee markeerden we tevens de dag waarop het 75 jaar
geleden is dat Nederland bevrijd is en lieten we horen dat
we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen
overwinnen!

Spreuk van de maand
Als je zon brengt in het leven van anderen, kun je de stralen niet
weghouden van jezelf.
-Sir James Matthew Barrie
Redactie Om de Ruiner Toren

Bericht aan de leden van uitvaartvereniging
“De Laatste Eer” Ruinen
Volgens onze statuten zijn wij gehouden om na afloop van een boekjaar een ledenvergadering te houden
waarin o.a. de financiële verslaglegging van de vereniging aan de orde komt. De huidige maatregelen
m.b.t. de coronaverspreiding maken het ons thans onmogelijk een dergelijke vergadering te houden.
Ook het controleren van de boekhouding heeft niet “aan huis” kunnen plaats vinden.
Om te voldoen aan onze verplichtingen hebben we als noodoplossing er voor gekozen om 2 leden
met kennis van onze financiële verslaglegging te vragen op afstand voor controle te willen zorgen. Zij
hebben de relevante boekhoudkundige documenten digitaal toegezonden gekregen, samen met het
meest recente rapport van de actuaris. Beide leden hebben ons gerapporteerd dat ze alle bescheiden in
orde hebben bevonden.
De actuaris heeft ons bericht dat de kaspositie van onze vereniging voldoende is, zodat de contributie
gelijk kan blijven. Volgend jaar hopen en verwachten we weer op de gebruikelijke wijze onze
jaarvergadering te kunnen houden. Leden die meer informatie wensen kunnen contact opnemen met
onze secretaris – penningmeester-administrateur Irene Smit,
dle.ruinen@gmail.com, 0522-472186.

The Nature Game kan weer gespeeld worden
REGIO - ‘We hebben goed nieuws! The Nature Game Drenthe gaat weer open! De tablets gaan weer verhuurd worden door van Van
De Valk Hotel Spier’, zo luidt het nieuws op de facebookpagina. Wat heerlijk zo’n buitenactiviteit en wat een kadootje als je al die tijd
behoorlijk veel leuke dingen hebt moeten missen!
Je speelt het spel op de tablet en maakt een virtuele reis door de tijd in het Dwingelderveld met De Koets van Kibbelhoek. De Spectator
is de geheime kijker waarmee je dingen kunt zien die voor de gewone wandelaar verborgen blijven. Je loopt over een schatkaart en het
kompas wijst je de weg langs filmpjes, raadsels en interactieve spelletjes.
De start is vanaf de Boslounge, Oude Postweg 8 in Spier. Je kunt het spel spelen met het hele gezin, vanaf 8 jaar. De tocht duurt
ongeveer 2,5 uur. Je kunt boeken op de website www.thenaturegame.nl
Wel moeten de natuurlijk de COVID-regels van het RIVM in acht worden genomen en zorgen de dames van de receptie van Van der Valk
dat de tablets bij uitgifte en inlevering goed worden gereinigd en gedesinfecteerd.
Let op! De game is nu ook in het Engels en in het Duits te spelen.
Nieuws van de boswachter

Wandel virtueel door Nederlands mooiste
natuurgebieden, waaronder het Dwingelderveld!
RUINEN - Goed nieuws voor wie deze dagen aan huis gekluisterd is:
Natuurmonumenten brengt de natuur bij je thuis! Zo zijn 19 bijzondere
natuurgebieden virtueel te bezoeken via Google Street View én kun je live
zo’n 25 broedende lepelaarkoppels volgen via de Lepelaarcam.
Natuurmonumenten wil dat iederéén van de natuur kan genieten. Daarom
maakten zij samen met Google negentien verschillende natuurgebieden
digitaal beleefbaar via Google Street View. Met 360-graden beelden
kun je de bijzondere natuurgebieden virtueel verkennen vanaf je computer, smartphone of tablet. Om de mooiste gebieden van
Natuurmonumenten in beeld te brengen, legden vrijwilligers eerder tientallen kilometers af met een speciale draagbare camera.
Speciale camera
Voor de virtuele wandelingen hebben vrijwilligers de natuurgebieden vastgelegd met een speciale ‘Trekker’. Deze draagbare camera
heeft maar liefst vijftien lenzen, die elke twee seconden een foto maken. De foto’s zijn vervolgens samengevoegd tot 360-graden
beelden, waardoor je virtueel door de natuur kunt lopen. De natuurbeelden werden in de zomer van 2016 al vastgelegd, maar kwamen
nooit eerder zo goed van pas. Nu veel Nederlanders langere tijd binnen zitten, kan deze technologische ontwikkeling ervoor zorgen dat
mensen toch kunnen genieten van de mooie natuur die Nederland te bieden heeft. Je kunt het natuurgebied van je keuze bereiken via
de website: www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-nederlands-mooiste-natuurgebieden

Gemeenten stellen Drents protocol sporten voor kinderen
en jeugd vast
DE WOLDEN - Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen
een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en
kunnen voor vragen en ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.
‘Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zo geldt voor elke
sportaanbieder hetzelfde. We hebben vooral gekeken naar wat mogelijk is. We hebben groot vertrouwen in dat sportaanbieders zorgen
voor een veilige en verantwoorde manier van sporten voor kinderen en jeugd’, zegt Roger de Groot, burgemeester De Wolden en
voorzitter van de VDG portefeuille Sport. ‘Het is vooral fantastisch dat er weer samen gesport kan worden door kinderen en jeugd tot
en met 18 jaar. Het is goed voor de gezondheid en om fit te blijven en het is ook een welkome afleiding in een tijd waarin veel andere
dingen niet kunnen’, vervolgt De Groot.
De strekking van het protocol is
- Buitensport mag, binnen sporten mag niet;
- Trainen mag maar wedstrijden zijn niet toegestaan;
- Zwembaden blijven gesloten;
- Sportaanbieders moeten hun activiteiten vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de sportaanbieder beginnen, bij vragen
of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij het sporten, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
- Hygiëne maatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
- Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
- Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat per 10 sporters 1 volwassene aanwezig is voor
toezicht.
Binnen- en buitenzwembaden moeten gesloten blijven. Er is op dit moment nog niet bekend óf en hóe het coronavirus zich in zwembaden
kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden wordt
dit besluit heroverwogen. Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te
vinden waarmee sportactiviteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen sportaanbieders terecht bij hun
gemeente.
Vanaf woensdag 29 april 2020 geldt een aangepaste Drentse noodverordening waarin dit protocol verwerkt is.
Kijk voor meer informatie op: www.hoogeveen.nl/dossiers/informatie-coronavirus/buitensport

Uitreiking Koninklijke
onderscheidingen
DE WOLDEN - Dit jaar werden in de gemeente vier Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt bij de Algemene Gelegenheid van
Koningsdag. In verband met het Coronavirus nam burgemeester Roger
de Groot telefonisch contact op met de gelukkigen, waaronder mevrouw
Withaar-Klomp uit Ruinen. Op een nader te bepalen datum worden de
versierselen alsnog uitgereikt.
Mevrouw Withaar-Klomp wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Withaar-Klomp is geboren op 7 mei 1942 in Ruinen en woont
in Ruinen.

Burgemeester

Mevrouw Withaar-Klomp ontplooide de volgende activiteiten:
2003 – 2019 Sociale Dienst De Wolden Rode Kruis + vrijwilliger vakanties
2005 – heden Vrijwilliger ZZWD 2006 – heden Vrijwilliger Hospice Willem
de Boerhuis

Deuren bezoekerscentrum Dwingelderveld langer dicht
RUINEN - Na de persconferentie van dinsdag 21 april jl. is duidelijk geworden dat de maatregelen tegen het coronavirus langer van kracht
zijn. Dat betekent dat het bezoekerscentrum in Ruinen en de bezoekersruimte bij schaapskooi Achter ’t Zaand in Lhee hun deuren langer
dicht houden.
Ook gaan de activiteiten de komende tijd niet door.
Wanneer het bezoekerscentrum en de bezoekersruimte bij de schaapskooi weer open kunnen is nog niet duidelijk. De komende weken
houdt Natuurmonumenten de berichtgeving omtrent het coronavirus en de maatregelen nauwlettend in de gaten en passen zij de
openstelling van de gebouwen daar op aan.

De wijkbeheerders van Buurtteam de Wolden
· zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die te maken
hebben met de leefbaarheid in de gehele openbare ruimte. Dit
kunnen fysieke verstoringen, meldingen en wensen zijn die
vanuit de samenleving komen.
· werken samen met de bewoners in een wijk, buurt of straat aan
ideeën om de leefbaarheid te vergroten.

Contactgegevens
Wijkbeheerder Buurtteam Noord is Rob Feijen
r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl
voor de dorpen: Koekange, Koekangerveld, Ruinerwold, Oosteinde,
Weerwille, Berghuizen, Ruinen, Echten, Ansen en Eursinge
Wijkbeheerder Buurtteam Zuid is Natascha Koestal
n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl
voor de dorpen: Fort, Veeningen, De Wijk, Alteveer/Kerkenveld, Linde
Drogteropslagen en Zuidwolde

Rob Feijen

MEIMAAND BROEKENMAAND
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BLIJF OP DE HOOGTE
RUINEN - Evenementen en activiteiten zijn door het Coronavirus Covid-19 in ieder geval tot 1 juni a.s.
verboden, daarom komt de pagina ‘Wat is er te doen in Ruinen’ tot nader bericht te vervallen.
Er worden ook in Ruinen misschien mooie initiatieven genomen die een plaatsje verdienen in ’t Ruunder
Waopen. Denkt u iets bijzonders te doen in deze tijd, laat het de redactie weten. Wij schenken hier
graag aandacht aan in ’t Ruunder Waopen. Heeft u een mooi gedicht geschreven, wilt u iemand in ’t
zonnetje zetten? Schrijf uw ervaringen op en mail ze naar de redactie:
ruunderwaopen@hotmail.com
Voor informatie over Ruinen kunt u ook terecht op de websites of fb-pagina’s van
www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Loop de alternatieve Avond4daagse in Coronatijd
Drenthe gezond en de Koninklijke Nederlandse Wandelbond geven alternatief voor de Avond4daags

Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en naar de opvang, maar evenementen zijn door het coronavirus tot 1 september afgelast. De meeste Avond4daagses vallen in deze periode en gaan dus niet door. Drenthe gezond
geeft samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) de mogelijkheid aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen. Samen met het gezin kunnen kinderen in één week, tussen 1 mei en 1 juli, vier verschillende routes lopen van 5 of 10 kilometer. Met een app kunnen de routes geregistreerd worden en dan krijgen de deelnemers
een oﬃcieel wandeldiploma van KWBN.
Drenthe gezond wil inwoners van Drenthe gezond laten opgroeien en ouder worden, ook in deze tijd waarin het misschien
wel extra belangrijk is. Daarom kijken we vanuit Drenthe gezond naar de mogelijkheden om gezond gedrag zoveel mogelijk
te stimuleren. Waar we elk jaar aandacht vragen voor een gezondere Avond4daagse kijken we nu hoe we toch kunnen
stimuleren dat kinderen gaan wandelen, uiteraard binnen de maatregelen van de Rijksoverheid. En dus komen we met de
alternatieve Avond4daagse. Wandelen houdt het immuunsysteem gezond. Je kan lekker een frisse neus halen. Je leert je
eigen woonomgeving op een andere manier kennen. Nadat je actief bent geweest slaap je beter. Bewegen zorgt ervoor dat
je je beter kan concentreren.
De voorwaarden
1. Wandel tussen 1 mei en 1 juli de Alternatieve Avond4daagse. Dit doe je door in deze periode in vijf achtereen
volgende dagen, 4x een afstand van 5 of 10 kilometer te wandelen. Er mag 1 rustdag tussen zitten.
2. Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse is, mag je ook overdag lopen
3. Houd je aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Loop dus alleen of met je gezin, houd 1,5 meter afstand
en als je ziek of verkouden bent blijf dan binnen.
4. Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als bewijs dat je 4 verschillende dagen 4 verschillende routes hebt
gelopen Upload je bewijs op [https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse/] en ontvang van de
KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland) en Drenthe gezond een oﬃciële wandeldiploma.
Gebruik van de app ImageRun
Om tot vier verschillende routes te komen adviseren wij de applicatie Image Run/eRoutes te gebruiken. Hier kan men routes
uitzetten met een gewenst aantal kilometers vanaf een gewenste locatie. Je krijgt altijd drie opties. Onderweg wijst de app
de weg en registreert de wandeling. Met een screenshot geldt bewijs voor de gelopen route.
NB. De Alternatieve Avond4daagse kan op deze manier ook prima worden gewandeld door kinderen die buiten Drenthe
wonen.
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