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WORKSHOP MET LUNCH OP
DE BRINK IN RUINEN
RUINEN - Restaurant het Wapen van Ruinen heeft samen met kunstenaar
en galeriehouder Femke Anne een leuk initiatief opgezet voor de komende
zomerperiode.
Lekker buiten schilderen
Iedere donderdag van 12.00 tot 15.00 uur gaat Femke Anne buiten op
de brink een workshop verzorgen, bij regen binnen in haar atelier,
Brink 5. Je maakt een schilderij van 80x15 cm, maar een ander formaat
mag ook. We houden 1.5 m afstand. Er zijn vele voorbeelden maar
je kunt ook zelf iets bedenken. Tussen de workshop door wordt een
heerlijke lunch geserveerd door het Wapen van Ruinen.
De eerste workshop was donderdag 11 juni en het was een groot succes!
Wil je een keertje meedoen, meld je dan aan bij Femke Anne via info@
femke-anne.nl of WhatsApp 06143 48 108. Kosten: € 45,00 per persoon
all-in voor workshop en lunch.

Advertenties en kopij voor de
eerstvolgende uitgave van
12 augustus a.s. kunnen ingeleverd
worden t/m 4 augustus a.s.

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

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

GEZOCHT
Hulp voor de zaterdag
Vogel- en Dierenpark Ruinen
Henk Dietz | T 06 200 173 24

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

DE OPRUIMING
IS BEGONNEN!

30%

OP ALLES!

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 12 augustus 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 4 augustus 2020, 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

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

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 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

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
Zondag 5 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Metselaar
Zondag 12 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. A. Linde
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dhr. van Vulpen
Zondag 19 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mw. A. Vermaes
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst - FF Oﬄine
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dhr. M. de Vries
Zondag 26 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Rooze
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M.M. Hazeleger
Zondag 2 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

VERHUUR

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

LAST VAN WESPEN?
Bel Henk Dietz
Plaagdierenbestrijding
T 06 200 173 24

Zondag 9 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

De Mariakerk in Ruinen
opent de deuren
RUINEN - In de maanden juli en augustus is de Mariakerk in
Ruinen elke dinsdag, woensdag en donderdag geopend van
14.00 – 16.0 uur.

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Ieder is welkom om een kaarsje te branden of de stilte te zoeken.
Er zijn vrijwilligers aanwezig die wat kunnen vertellen over deze
historische kerk aan de Brink in Ruinen.

Waopenties
GRATIS AF TE HALEN
Straatklinkers 10x10 cm
Tel. 0522 472 476

SCHOONMAAKSTER GEZOCHT
MAG IK STRAKS
OOK WEER
MEEDOEN?
Voetballen, dansen of judoën. Ken jij een kind dat niet mee
kan doen omdat er thuis te weinig geld is voor contributie
of lesgeld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt.
Ga naar magikweermeedoen.nl

voor de maandag en vrijdag
Inlichtingen
Bel: 0528 241321 of mailtje naar
info@hoordestilte.nl

Van Sander
‘Doe maar met die Braziliaanse vlag. Maatje 42’, stuur ik mijn
vriendin, tussen de dagelijkse werkzaamheden door, op de
vraag of ik nog slippers wil voor in de zomer. Een klein uur
later ploft het schoeisel bij ons op de keukentafel. Vriendin
stuift weer weg, druk met andere dingen. Na een half uur
besluit de ik plastic ijzers toch maar onder te binden.

Schaapskooi Ruinen weer
toegankelijk voor bezoekers
RUINEN - Schaapskooi Ruinen aan de Benderse is weer
toegankelijk voor bezoekers. Wel zijn er de nodige maatregelen
getroﬀen tegen het coronavirus.
Vanaf heden is de toegangsweg naar de schaapskooi weer
geopend. Dit betekent dat bezoekers de schaapskooi weer
kunnen bezoeken. De 1,5 meter afstand moet wel in acht
worden genomen. Daarvoor zijn diverse bordjes geplaatst.
Rond de deur van de kooi is nog een lint gespannen zodat
bezoekers voldoende afstand houden van de dienstdoende
herder.

Het stukje stof over mijn voet trok zich strak als een touwtje
om een rollade, terwijl mijn tenen al stiekem over de rand van
de slipper naar de grond keken. ‘Shit. Te klein.’
Ruilen maar, uiteraard ook tussen de bedrijven door. Iets dat
ik met groot gemak als een hete aardappel voor me uit kan
schuiven. Tochtje naar Meppel, daar heb ik niet meteen zin
in. Dat kan morgen ook nog. Uiteindelijk verdwijnt de taak
onderin de vele lades die mijn hersenpan rijk is.
Tot opeens twee weken later, in een vlaag van
verstandsverbijstering, die teenslippers door mijn hoofd
schieten. ‘Oh ja. Die moest ik nog ruilen!’
Operatie ‘zoek de kassabon’ begon meteen. Het handige
is dat wij al onze bonnetjes in een schoenendoos bewaren.
Minder handig is dat wij al onze bonnetjes in een en dezelfde
schoenendoos bewaren…
In vogelvlucht vlieg ik in een minuut of vijf langs alle papieren:
niets. ‘Verdomme, hij zit er niet tussen’, roep ik door het huis.
‘Wedden van wel?’, reageert moeders. 25 seconden later
heeft ze beet. ‘Bingo!’, lacht ze me uit.
Ik gris het bonnetjes uit haar handen en zoek meteen naar de
informatie over het inruilen van de spullen. Tegen beter weten
in. Rijkelijk te laat. Ik ben nu oﬃcieel eigenaar van een paar
teenslippers waar ik niks mee kan. En dan moet de storm van
huiselijke verontwaardiging nog komen.
‘Sukkel, waarom lever je die dingen nou niet eerder in?’ –
‘Dat is toch hartstikke zonde van je geld. Da’s nou echt
slordig!’ – ‘Volgende keer haal je die dingen maar mooi zelf!’
Zoals Johan Derksen zei over de storm over een van zijn
grappen: ‘Ze hebben nu een hekel aan me, en daar heb ik het
naar gemaakt ook.’
Ik hoor jullie denken. Waar gaat dit nou allemaal over?
Helemaal nergens. En dat is precies mijn punt. Heel weinig
dingen waar we ons druk over maken in de dagelijkse
omgang, zijn echt belangrijk. En dat is niet erg. Dat betekent
dat er verder weinig aan de hand is. Wees daar blij mee.
In een ﬂits kan je leven op zijn kop staan, en hoopte je dat je
terug kon naar die onbenullige dingen. Dat je de boel nog in
perspectief kon plaatsen.
Tot die tijd: vier de onbenulligheid, zoveel je kan.
En wie nog slippers nodig heeft. Maat 42, met een Braziliaanse
vlag erop.

De informatieruimte blijft vooralsnog gesloten. Het toilet is wel
te gebruiken.

Houd 1,5 meter
afstand
Samen verslaan
we Covid-19
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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 14 augustus 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
“Op adem komen ……”
‘Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.’
( 1 Koningen 18: 12b)
Wat heeft de titel van deze meditatie met de Bijbeltekst te
maken? Met deze vraag rol ik bij u binnen. Ongevraagd. Vragen
heeft geen zin, want wat moet ik vragen? Moet ik bijvoorbeeld
vragen: “Mag ik bij u binnenkomen?”
Ik doe net als de reclameboodschappen. Ze trippelen stiekem
mijn oren binnen. Soms doen ze me wat. Soms heb ik ze niet
eens horen binnenkomen! De energie was niet aan me besteed.
Ik probeer dus binnen te komen!
Waarom? Ik wil iets met de lezer(es) delen. Ik probeer een
gevoel te delen. Een opgejaagd gevoel. Ik zie mensen, die zich
proberen te bewijzen. Ze lopen zich het vuur uit de schenen,
maar vinden geen rust. Ze kunnen niet genieten, want ze
moeten presteren. Ik zie mensen, die voortgedreven worden
door de stormen. De stormen, die alle narigheden van het leven
verbeelden. Stormen kunnen veel vernielen. Zoals bijvoorbeeld
oorlog, ruzies, bitterheid veel kunnen vernielen.
Mensen snakken naar adem bij het zien en voelen van de
negatieve gevolgen van het menselijk handelen. Naar adem
snakken is een verlangen om “op adem te komen”.
“Op adem komen” kan in een veilige, betrouwbare omgeving.
Waar vindt een mens zo’n plekje?
Een mens – Elia – snakte naar adem toen mensen hem naar het
leven stonden. Een storm dreigde hem te knakken. Hij vluchtte
voor zijn leven. Eigenlijk wist hij niet waarheen! Onderweg kwam
het gevoel: “Ik wil niet meer”. Hij had geen adem meer!
Op dat moment gaf een stem hem kracht om naar een veilige
plek te gaan: “De berg van God”. Op deze plek kwam hij tot rust
toen hij ontdekte: “God is anders dan ik verwacht had. Hij laat
zich in een helende koelte voelen”.
Misschien kunnen we met Elia ontdekken, dat stormachtig en
vurig leven ons de adem benemen en ons welzijn verlagen. Sta

eens stil en luister naar een zachte bries, die onverwacht binnen
komt. Misschien staat het leven daarna in een ander licht.

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
Kerkdiensten in de Mariakerk

Vanaf juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in
de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol
houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar
moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar
in de kerk. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een
plaats reserveren.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit doorgeven aan
Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor
de dienst voor 20.00 uur.
In de dienst mag er nog niet gezongen worden.
Kerkdiensten juli en augustus: aanvang 10.00 uur
Zondag 5 juli drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor
Zondag 12 juli ds. A. Linde uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 19 juli Mevr. A. Vermaas uit Elim gaat in de dienst voor
Zondag 26 juli ds. H. Rooze uit Hoogeveen gaat in de dienst
voor.
Zondag 2 augustus ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de
dienst voor
Zondag 9 augustus drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst
voor
Zondag 16 augustus pastor A.Metselaar uit Hoogeveen gaat in
de dienst voor
Zondag 23 augustus pastor mevr. Drs. L.W. Jansen uit
Hoogeveen gaat in de dienst voor

Kerk open

Vanaf 1 juli is de kerk elke dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag open tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Er is dan een gastheer of gastvrouw aanwezig.

DIACONIE

Collecteren in Coronatijd
Toen er geen fysieke kerkdiensten waren, konden we natuurlijk
ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en
solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare
coronatijd misschien nog wel meer dan anders!
De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke
initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij
de Voedselbank in de regio, maar ook noodhulp in Moldavië,
Rwanda, Colombia en het Midden-Oosten. We zouden de
afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor: plaatselijk diaconaal
werk, de kosten van Om de Ruiner toren, Dorpskerken willen van
betekenis zijn en voor opvang en hulp voor ontheemden.

EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA OOK IN
RUINEN EN OMSTREKEN !!!

De gevolgen van de coronacrises worden wereldwijd steeds
zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen
inkomen en daarom ook geen eten.Een catastrofe dreigt, om
deze ramp te voorkomen is in ieder geval 1,2 miljoen euro nodig.
Maar ook in Ruinen en omstreken raken mensen hun werk kwijt
en moeten dan een beroep doen op de voedselbank, of komen
via de gemeente bij de diaconie.
Hoe kunt u helpen?
Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te
ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie
van de Protestante gemeente in Ruinen op rekeningnummer:
NLRBRB0706459865
Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen. De diaconie zal dan
een gift overmaken naar dat doel. Op deze manier kunnen we
toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden.

BEROEPINGSCOMMISSIE
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (3)
Het laatste nieuws omtrent het aantrekken van een nieuwe
dominee voor Ruinen was; dat ook wij als Beroepingscommissie
met de Coronaperikelen te maken kregen. U kon lezen dat we
zes van de tien sollicitanten hadden uitgenodigd voor een eerste
gesprek, maar dat die dag met gesprekken geen doorgang
kon vinden. Inmiddels hebben ook wij onze activiteiten weer
opgestart. We hebben op dinsdag 2 juni een bijeenkomst gehad,
waarbij we weer even de puntjes op de i hebben gezet, maar
ook twee nieuwe data voor de gesprekken hebben geprikt:
donderdagavond 11 juni (twee kandidaten) en zaterdag 20 juni
(vier kandidaten). Op dit moment van schrijven hebben we de
eerste gesprekken gehad en zitten we vlak voor de vier volgende
gesprekken. Afhankelijk van de beschikbaarheid en geschiktheid
besluiten we hoeveel kandidaten we nog een tweede keer
willen spreken en daarna hebben we het plan om de geschikte
kandidaten nog te gaan beluisteren. Maar dan zijn we al wel weer
wat weken verder. Ik weet niet of de zomervakantie misschien
ook nog voor wat vertraging gaat zorgen, maar wij zijn als
Beroepingscommissie in ieder geval weer op pad om de juiste
dominee (m/v) voor Ruinen te vinden....
Ruinen, 19 juni 2020
Namens de BC,
Chris te Hennepe (secretaris)

In Memoriam Roelofje van ’t Ende

Ze was een moderne vrouw, naast het huishouden en de
opvoeding van de kinderen naaide ze vele kledingstukken voor
de mensen in de omgeving. Het was hard werken, maar er was
ook wel tijd voor ontspanning, er werd veel gekaart.
In 1974 stierf haar man plotseling aan een hersenbloeding. Dat
zette haar wereld op zijn kop. Ze ging verder als alleenstaande
en zocht al snel contact met haar vroegere vriendin Griet
Steenbergen. Griet was ook weduwe en ze hebben samen veel
ondernomen, o.a. kaarten, fietsen en ze stonden aan de zijlijn om
de kleinkinderen aan te moedigen bij het voetbal- en korfbalspel.
Naast haar drukke werkzaamheden als naaister was ze lid van
de gymnastiekvereniging, de zwemvereniging en met haar 70ste
begon ze nog met tennis! En ze vond ook nog tijd om werk in de
kerk te doen, o.a. het ouderlingenschap.
Toen ze 84 jaar was kreeg ze een herseninfarct, haar leven ging
totaal om. Een leven van zelfstandigheid, onafhankelijkheid naar
een leven van afhankelijk-zijn. Ze moest leren te accepteren dat
ze moest lopen met een stok en dat haar linkerarm niet meer
functioneerde. Ze kwam te wonen in de aanleunwoning van de
Priensenije. In datzelfde jaar overleed ook haar geliefde vriendin
Griet. Een groot verdriet, maar ze sprak er weinig over. Ook
sprak ze niet over haar geloof, ze zong graag geestelijke liederen,
psalmen en gezangen, in de rouwdienst hebben we het lied ‘Blijf
mij nabij wanneer het duister daalt’ gehoord.
In 2016 verhuisde ze naar het zorgcentrum verbonden aan ‘t
Neie Punt. De laatste jaren kon ze niet meer zelfstandig lopen,
ze zat veel in haar stoel. In de coronaperiode miste ze sterk
haar kinderen, die haar niet mochten bezoeken. Het bellen ging
moeizaam, beeldbellen was voor haar ook niet gemakkelijk.
Dinsdagochtend 9 juni is ze rustig ingeslapen, in de gezegende
leeftijd van 97 jaar.
Met een vriendelijke groet, Anneke Vermaas

T V G Assen: Omdat het zo boeiend is
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden
en geïnteresseerden
- Driejarige cursus van opzet, landelijk georganiseerd
- Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden
- Elke dinsdagmorgen van sept. t/m april behalve in de
schoolvakanties.
- Iedere morgen twee lessen van twee verschillende docenten
- Uitnodigende vakken en enthousiaste cursisten

Op de rouwkaart staat:
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend delen wij u
mede dat, na een periode van afnemende gezondheid, van ons
is heengegaan onze zorgzame, actieve en sportieve moeder, oma
en ‘ouwe oma’.

Start cursus voor nieuwe cursisten: dinsdagmorgen 22
september 2020 vanaf 09.00 uur.
Zorg voor een maatje uit uw naaste omgeving om gezellig samen
naar de cursus te rijden

Dat staat niet vaak op een rouwkaart, een actieve en sportieve
moeder. Ik denk dat iedereen, die haar gekend heeft, dit kan
beamen. Dat kwam ook tot uiting in haar afscheidsdienst. Ze
bereikte een hoge leeftijd en zoals elk lang leven met hoogteen dieptepunten. Toen ze 15 jaar was overleed haar moeder
aan TBC. Het gezin bestond nog uit een jonger zusje en twee
broertjes waarvan de jongste nog maar anderhalf jaar was. Door
het wegvallen van haar moeder en het gegeven dat zij de oudste
was, moest ze vele taken van haar moeder overnemen in het
huishouden. De verantwoordelijkheid voor haar jongste broertje
Albert kwam op haar schouders.

Voor meer informatie, kosten en aanmelding: zie op
www.tvgassen.nl
Secretariaat: Nanno en Elly Levenga, T. (0598) 619 077
E. tvgassen@gmail.com
Na 1 okt. 2020: Bert van Maanen, T. (0599) 653 202
E. tvgassen@gmail.com
T V G Assen: verrassend
verfrissend verrijkend

Hier is de basis gelegd voor haar wilskracht en zelfstandigheid
die in haar verdere leven een grote rol hebben gespeeld. Ze
vertelde mij ook dat haar levensmotto was: aanpakken, vechten
en doorgaan. In 1949 trouwde ze met Tinus van ’t Ende en ze
werden al snel verblijd met hun zoon Harry, een paar jaar later
met Albert.

Cursuslocatie: Wijkcentrum Markehuus
Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Spreuk van de maand
De hemel van ooit
begroet de aarde van hier
wanneer liefde het leven verandert.
- Liedboek: lied 768 vers 5
Redactie Om de Ruiner Toren

Mantelzorgcompliment aanvragen voor 1 november
DE WOLDEN – Mantelzorg is langdurig en intensief hulp bieden, meestal aan een partner, ouder, andere familieleden, buren of kennissen.
Welzijn De Wolden geeft mantelzorgers informatie, advies en begeleiding. Een steun in de rug die mantelzorgers helpt om de zorg vol
te houden. Als blijk van waardering is er bovendien het mantelzorgcompliment van Gemeente De Wolden. Dat kan tot 1 november
aangevraagd worden bij Welzijn De Wolden. Het mantelzorgcompliment is een eenmalig bedrag van € 300, bedoeld voor mensen die zich
dagelijks inzetten als mantelzorger. Het wordt uitbetaald aan de persoon die in 2019 zorg heeft ontvangen, zodat die zijn mantelzorger(s)
kan belonen. Een verzoek indienen kan tot 1 november via cetrinsnippe@welzijndewolden.nl of via 0528 - 378686.
Extra zwaar
Cetrin Werink is mantelzorgconsulent en begeleidt mantelzorgers die zich bij het Contactpunt Mantelzorg hebben aangemeld. ‘’Mensen
vinden het prettig om hun verhaal te kunnen doen. In de afgelopen maanden was het contact alleen telefonisch. Tijdens de coronacrisis
ging de zorg natuurlijk gewoon door. Het werd voor sommigen extra zwaar doordat opvang of contacten niet mogelijk waren.’’
Praktische zaken regelen
Inmiddels komen de huisbezoeken weer op gang. ‘’We zien graag hoe het in een thuissituatie gaat en waar de mantelzorger tegenaan
loopt. Dat begint vaak met praktische zaken als het regelen van zorg en hulpmiddelen, dagopvang en indicatieaanvragen. Wij kunnen dit
oppakken of doorverwijzen naar de juiste instanties zoals de gemeente of het Informatiepunt Geldzaken De Wolden. Daarnaast zetten
we vrijwilligers in. Ze kunnen dan bij iemand thuisblijven, zodat de mantelzorger even weg kan. Of ze kunnen klussen in en rondom huis
doen.’’
Zorgen delen en emoties uiten
Minstens zo belangrijk is de emotionele ondersteuning, benadrukt Cetrin Werink. ‘’Mensen kunnen hun zorgen delen en emoties uiten,
iets wat ze bij degene voor wie ze zorgen vaak niet willen doen. Mantelzorgen is een zware taak en eruit stappen gaat niet. Ik wil mensen
dan ook aanraden om contact te zoeken wanneer de mantelzorg nog vrij licht is. Dan kunnen we de mogelijkheden van begeleiding
bespreken, ter voorbereiding op nieuwe situaties.’’
Groepsactiviteiten
Naast de individuele ondersteuning biedt Welzijn De Wolden groepsactiviteiten voor mantelzorgers. ‘’Een middag tot zelfs een heel
weekend er tussenuit, geeft lucht om er daarna weer tegenaan te kunnen. Bovendien ontmoeten mantelzorgers elkaar, ervaringen
uitwisselen is heel waardevol.’’
Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning, kijk op www.welzijndewolden.nl (onder Informele zorg). Voor contact met de
coördinator Contactpunt Mantelzorg, bel met 0528-37 86 86 of mail naar cetrinsnippe@welzijndewolden.nl.

Buurtteam De Wolden

Maakt u zich zorgen over iemand?
Ervaart u overlast? Of heeft u een probleem maar u weet niet bij wie u terecht kan?
Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden.
Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij het buurtteam van De Wolden.
We gaan samen op zoek naar een oplossing!
Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsverband dat bestaat uit
Gemeente De Wolden | Welzijn De Wolden
Politie | Woningcorporatie Actium| Cosis | GGZ-Drenthe

De Wolden geeft het door!
DE WOLDEN - Geef het door’ is een samenwerking van de twaalf Drentse
gemeenten. Samen hebben we het doel om zo weinig mogelijk restafval
over te houden. En om dus zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken.

Shampooﬂessen zijn bijvoorbeeld
gemaakt van heel mooi, goed
recyclebaar kunststof. Het is zonde
als dat niet gerecycled wordt.”
“Wil je graag wat extra’s doen?
Vraag dan eens of de producten die
je in de winkel koopt van gerecycled
plastic gemaakt zijn. Op het moment
dat er meer vraag naar gerecycled
plastic is in Drenthe, houden we
het ook in Drenthe. Dus heb je nog
extra afvalbakken nodig om het afval
scheiden makkelijker te maken?
Kijk dan eens naar afvalbakken van
gerecycled plastic”, sluit Robert zijn
verhaal af.

Mag ik straks ook weer
meedoen?
REGIO - Met deze campagne wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe
ouders die door de coronacrisis in geldnood zitten en de contributie van
sport- of cultuurclub niet meer kunnen betalen, oproepen zich te melden.
Het fonds betaalt dan de contributie.
Kinderen en jongeren die tot voor kort wekelijks naar de voetbalclub,
dansschool, judovereniging of muziekschool gingen, staan mogelijk het
komende seizoen langs de zijlijn omdat hun ouders de contributie of het
lesgeld niet meer kunnen betalen. “Dat kan en mag niet zo zijn”, benadrukt
Koert Thalen, coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe,
“sport en cultuur moet mogelijk blijven voor deze kinderen.”

Wethouder Jan van ’t Zand; “Iedereen heeft dagelijks met afval te maken.
Door uw afval goed te scheiden, kan heel veel afval kan opnieuw gebruikt
worden om nieuwe producten van te maken. Zo wordt afval verwerkt tot
grondstof voor iets nieuws.” Doe ook mee en geef het door! Lees meer
op www.drenthegeeftdoor.nl.
Wilt u weten op welke manier De Wolden u helpt bij het scheiden van uw
afval? Kijk dan op: dewolden.nl/afval/afvalsoorten.
Robert van Attero geeft het door:
Van Drenthe, voor Drenthe
Attero is een afvalwerkingsbedrijf, opgericht in 1929 in Wijster. In
Wijster wordt onder andere restafval, plastic afval en groente-, fruiten tuinafval verwerkt. Robert is marketingmanager bij Attero en
vertelt ons meer over wat Attero voor de provincie betekent.
“Toen Attero begon in 1929 was al het restafval nog biologisch afval. Toen
bestond plastic nog niet. Eigenlijk hadden mensen toen alleen GFT-afval
en oud papier. Tegenwoordig is dat wel anders. Bij Attero verwerken we
de verschillende afvalstromen en zetten we het afval om in bijvoorbeeld
energie of groen gas en in nieuwe grondstoffen zoals compost, om zo de
prachtige natuur van Drenthe te behouden.”
De lampjes bij jou thuis
“Door het Drentse afval te verwerken, kunnen we bij Attero een
groot deel van Drenthe voorzien van energie. We hebben twee grote
afvalenergiecentrales, waarvan één in Wijster. Die centrales verbranden
het afval en maken er energie van. Daar branden bijvoorbeeld de lampjes
bij jou thuis van”, vertelt Robert trots. “Daarnaast maken we in Wijster ook
groen gas. Dat maken we uit het GFT-afval, maar ook uit het restafval.
In Wijster maken we zelfs zoveel groen gas, dat we daar zo’n 8.000 Drentse
huishoudens mee van gas kunnen voorzien.”
Maak het makkelijk
“Om Drenthe van energie en grondstoffen zoals compost te kunnen
voorzien, moet het afval goed gescheiden worden ingezameld”, vertelt
Robert. “Mijn tip om dat goed te kunnen doen? Maak het jezelf makkelijk.
Zorg er bijvoorbeeld voor dat als je een uitje snijdt in de keuken, dat je het
afval dan meteen in een GFT-bakje kan doen in je keuken. En hetzelfde
geldt natuurlijk voor de verpakking van een paprika. Die hoort in een
afvalbak voor het plastic afval. En doe dit dan niet alleen in de keuken,
maar ook in de badkamer.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeit 7,9% van
de kinderen in de provincie Drenthe op in een gezin dat moet rondkomen
van een bestaansminimum. In de gemeente De Wolden leven ongeveer
200 kinderen in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens
(bron: CBS 2020). Dit is 5,2% van de kinderen in deze gemeente. Een
groot gedeelte van deze kinderen kunnen nergens aan meedoen. Daardoor
lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor hun leeftijdsgenootjes
vanzelfsprekend zijn. Sport en cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal
en sociaal optimaal te ontwikkelen. Het verenigingsleven haalt kinderen
uit hun isolement, brengt de nodige orde en regelmaat en bovendien
nemen zelfvertrouwen en motivatie zienderogen toe. Dat is belangrijk voor
de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en
uiteindelijk voor de hele samenleving.

Door de coronacrisis zal het aantal kinderen dat opgroeit in armoede alleen
maar toenemen vreest het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Daarom
is het Jeugdfonds de campagne ‘Mag ik straks weer meedoen?’ gestart.
Tijdens de lockdown is het belang
van samen sporten op de vereniging en meedoen aan culturele activiteiten,
extra duidelijk geworden. Met deze campagne wordt het belang van samen
sporten en meedoen aan culturele activiteiten nogmaals onderstreept.
Magikweermeedoen.nl
Hiervoor is de speciale campagnepagina magikweermeedoen.nl live
gegaan. De pagina is bedoeld voor ouders (die door de coronacrisis
financiële problemen hebben), intermediairs (die het verschil kunnen
maken, juist nu) en donateurs (die deze kinderen/jongeren kunnen helpen
met een donatie).

TESTAMENT MAKEN?

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en
voor de ondertekening van akten.
Wij volgen daarbij de richtlijnen die het
RIVM heeft gesteld in verband met het
Corona-virus.
Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid
voor telefonische besprekingen en voor
audio-visuele besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

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

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

BLIJF OP DE HOOGTE
RUINEN - Evenementen en activiteiten zijn door het Coronavirus Covid-19 in ieder geval tot 1 september
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.

Korenmolen “De Zaandplatte” 1789
Ons cultuurhistorisch monument is weer geopend voor publiek.
Hierbij houden ook wij ons aan de coronaregels. De toegang is gratis.
Openingstijden
Alle zaterdagen van 09.30 uur tot 13.00 uur.
Juli en augustus: op dinsdag en donderdag. ’s middags van 13.00 uur tot 16.00 uur
Regelmatig ook de woensdagmiddag en zaterdagmiddag.
Als de vlaggen buiten hangen en de deur is open, bent u van harte welkom.
Onze vrijwilligers vertellen u graag over onze molen.
In onze molen verkopen wij vele meelproducten, mosterd en honderden 2e hands boeken.
En als de bijen goed hun best hebben gedaan ook honing.
Engeland 9 in Ruinen
E info@zaandplatte.nl | W www.zaandplatte.nl | F https://www.facebook.com/zaandplatte

Vacature
Wij zijn per direct op zoek naar een

automonteur
WIJ ZOEKEN:
Een enthousiaste automonteur met APK-bevoegdheid die graag werkt
in teamverband. Daarnaast geef je advies en overleg je met onze receptionist
en/of klant.

WERKZAAMHEDEN:
Onder andere onderhoud, reparatie, APK en diagnose van alle automerken.

WIJ BIEDEN:
Een veelzijdige, full-time baan met passend salaris en goede
arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een jong, dynamisch team bij
een échte ‘ouderwetse’ dorpsgarage, maar dan eentje die niet stil is blijven
staan in de tijd. Wij hebben namelijk een zeer uitgebreid scala aan moderne
(test)apparatuur, technische oplossingen en middelen voor het stellen van
diagnoses en uitvoeren van reparaties. Daarnaast zijn er diverse opleidingsen doorgroeimogelijkheden.

SOLLICITEREN OF WIL JE
MEER INFORMATIE?
NEEM DAN CONTACT OP:
Rutger Wemmenhove
0528-371227
info@wemmenhoveautos.nl

C A R WA S H

Meppelerweg 3 - Zuidwolde
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens
Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease

