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De mensen achter de
weggeefwinkel in Ruinen

RUINEN - Sinds april van dit jaar is op de Brink in Ruinen weggeefwinkel Noppes
gevestigd. Iedereen kan er kleding brengen of meenemen. 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. Noppes wordt
gerund door vrijwilligers onder begeleiding van medewerkers van Welzijn De Wolden.
Veel dimensies van Positieve Gezondheid komen erin samen.Vrijwilligers Verona
Tawaris uit Ruinen en Gonny Vogelzang uit De Wijk zijn vanaf het begin bij Noppes
betrokken. Wat brengt het ze?
Enthousiast
Beide dames hadden
al contact met Welzijn
De Wolden en waren
op zoek naar passend
vrijwilligerswerk toen het
idee voor de weggeefwinkel
net geboren was. Gonny:
‘’Ik bood aan om de eerste
aangeleverde kleding uit
te zoeken. Toen er een
pand was, hielp ik mee
inrichten en werd ik steeds
enthousiaster. Jammer
dat corona uitbrak toen
we klaar waren voor de
opening. Gelukkig konden we in juni echt van start.’’ Ook collega Verona glimt als
ze vertelt over haar nieuwe baan: ‘’Het bevalt heel goed. Ik kijk elke keer weer uit
naar mijn werkochtenden. Gonny en ik werken altijd samen, we matchen goed. Al
het binnengekomen materiaal zoeken we uit en maken we klaar voor de winkel. We
houden beiden van het werken achter de schermen.’’
Eigen inbreng
In het eerste half jaar van Noppes is er al het nodige veranderd, mede door hun eigen
inbreng. ‘’We krijgen steeds meer kleding. We willen het zorgvuldig uitzoeken, netjes
opslaan en presenteren en daarom het magazijn handiger inrichten. Ook voor het
behoud van onze ruggen belangrijk’’, legt Gonny uit. Via Facebook en marktplaats
zijn rekken, kasten en een werktafel geregeld. Ideeën en aanpassingen worden
afgestemd met de collega’s, door corona nog voornamelijk via een groepsapp en een
logboek dat in de winkel ligt. De dames zijn duidelijk trots op wat er is bereikt. ‘’We
bouwen door de goede samenwerking langzamerhand een systeem met elkaar op.
Dat is mooi om mee te maken: van de eerste zakken kleding tot inmiddels een goed
lopende winkel.’’
Iets betekenen
Over de vraag wat het werk ze oplevert, zijn de vrijwilligers helder.
Verona: ‘’Het geeft voldoening. Je bent met iets nuttigs bezig; je
weet zeker dat je er anderen blij mee maakt. Het doet me goed om
twee keer per week met hele andere dingen bezig te zijn.’’ Gonny
noemt het ook wel bezigheidstherapie, maar dan een waarmee je
echt iets kunt betekenen voor andere mensen. Verona en Gonny
zijn onderdeel van een team van vijf vrijwilligers die begeleid
worden door sociaal werkers Gina van den Berg en Annemiek
Echten. Waarom is Welzijn De Wolden met de winkel aan de slag
gegaan? En op welke manier illustreert het initiatief wat er met
Ruinen Positief Gezond beoogd wordt? > Gaat verder op pag5

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

Wijk

Smeestraat, Molenstraat, Stofakkers, De Heurinks
Bremkamp, Armstraat
Drukwerk: Folders, HGV Courant, Wolder Courant + bijlage + RW

Wijk

Zuides, De Lange Maat, Kalvermaat, Over de Waand
Kroezenmaat, Russenmaat
Drukwerk: (evt) Folders, HGV Courant, Wolder Courant + bijlage + RW

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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

Westerstraat 59 7963 BB Ruinen
06-51282183 info@frankechtenhoveniersbedrijf.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
Het volgende nummer verschijnt 7 oktober 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 29 september 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
Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

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.)

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

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

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

Glas: in de glasbak		

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

112

0900–8844

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 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

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

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amshoffweg | 1-4 | 7909 AA Hoogeveen
Tel spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-13.30 uur: 0528-286288
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.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

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via: 088 - 454 77 00
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

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

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84 - e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 27 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 4 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Pastor Mevr. Drs. L.W. Jansen
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

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

In verband met de

coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.

Varifocus voor
€ 100.- per glas
-huismerk-

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
worden ondertekend.

geldig tot 31-10-2020

Optiek Ruinen….met afstand de beste

Open op

Dinsdag, donderdag en vrijdag
09.30-12.00 en 13.15-17.00
Woensdag en zaterdag
09.30-12.00
Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen | T. 0522 473 328

Stotijn

notariaat & mediation

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
altijd scherp!
T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Concert in de Mariakerk te Ruinen op zondag 4 oktober a.s.
RUINEN - Stichting Muziek in de Mariakerk Ruinen organiseert weer een zondagmiddagconcert op 4 oktober a.s. in de Mariakerk te
Ruinen, aanvang 15.30 uur. Geesche Geddert, blokﬂuit en Johannes Dijkstra, orgel en klavecimbel, spelen samen werken van o.a.
Pachelbel, Böhm, Telemann en Couperin, afgewisseld met solo’s op orgel, klavecimbel en blokﬂuit.
Geesche Geddert studeerde blokﬂuit aan het conservatorium in Zwolle en is werkzaam als blokﬂuitdocente en ensemble-dirigent
aan muziekscholen in Emmeloord, Hoogeveen en Meppel. Met het Trio Dolce trad zij op in binnen- en buitenland met muziek vanaf
de Middeleeuwen tot heden. Johannes Dijkstra studeerde kerkorgel in Leeuwarden bij Jan Jongepier, klavecimbel in Zwolle bij Chris
Fair en kerkmuziek bij Harm Jansen, eveneens in Zwolle. Hij gaf les aan de muziekscholen van Hoogeveen en Meppel en is sinds
2001 organist van de Nicolaaskerk in Wijhe.
Het concert duurt een uur; Er is geen pauze en er wordt geen thee of koﬃe geschonken. U dient vooraf te reserveren d.m.v. een
e-mail naar: muziekindemariakerk@gmail.com of telefonisch: 0522 452 003. Bij het concert worden de coronaregels in acht genomen.

> Vervolg van pag1

Van Sander
Prinsje en prinsesje spelen
Wie ooit op een basisschool heeft gezeten, kon er niet
aan ontkomen: vader en moedertje spelen. Noem het een
jeugdtrauma. Ik weet nog dat ik eens gebombardeerd werd
tot ‘kind’ door twee klasgenootjes. Al snapte ik niet zo goed
waarom. Ik was toch een kind, wie of wat moet ik dan gaan
spelen!?

De mensen achter de
weggeefwinkel in Ruinen
Inwonersinitiatief
De winkel is een initiatief van Welzijn De Wolden, maar ontstaan
vanuit een idee van een inwoner uit Ruinen die graag iets wilde
doen met gebruikte kleding en spullen die een tweede leven
verdienen. ‘’Als Welzijn wilden we mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt een plek bieden om zich te ontwikkelen en
werkervaring op te doen. Met deze twee wensen ontstond het
plan voor een weggeefwinkel.’’

Ook vreemd: als het toevallig zo uitkwam dat er twee meisjes
besloten aan het toneelspel te beginnen, speelde eentje
alsnog de vader. Of zij haar tijd daarmee ver vooruit was, of
juist heel conservatief was, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Toch was er een nog kwaadaardigere versie. Het prinsje en
prinsesje spelen. Er waren altijd wel een paar kinderen die
zichzelf zagen als zogenaamde troonopvolgers. Waarna de
jacht op onderdanen kon beginnen.
‘Sander, jij moet nu naar mij luisteren!’ – ‘Waarom?’ – ‘Omdat
ik de prinses ben, dus je moet gewoon.’ – ‘Maar?’ – ‘Nee,
geen maar. Ga een zandkasteel voor mij bouwen.’ Je raadt
het al; ik zat totaal verward uit mijn neus te eten in de zandbak.
Tot donderdag 15 november 2001. Maxima, de prinses van
Nederland, kwam naar het dorp. ‘Wauw, een échte prinses’,
moet ik gedacht hebben als 7-jarig joch. Prinsessenjurken,
kroontjes, dat spul. Ik was net jarig geweest. Wie weet komt
ze mij wel even feliciteren. Sinterklaas had ook een groot
boek, dat moest zij dan toch ook hebben? Met terugwerkende
kracht moet dat de dag geweest zijn waarop mijn houding
tegenover het koningshuis definitief geankerd is. Ik zag een
doodnormale, maar ze werden anders behandeld.
Ik schrijf dit op de dag waarop de krantenkop ‘De meest
vreemde Prinsjesdag ooit door corona’ langs vliegt. Voor
mij is elke Prinsjesdag een totaal vreemde escapade. Een
koning die ons de toekomst gaat uitleggen die anderen voor
hem bedacht hebben. Hij moet dat voorlezen, zijn functie is
ceremonieel. Ik noem dat omslachtig.
De Oranjes hullen zich in schandalen, maar worden door
onze grondwet uit de wind gehouden. Een Gouden Koets met
discutabele koloniale opdruk, een privéjacht van meerdere
miljoenen, verschillende paleizen, een eigen stuk bos op de
Veluwe, kunstobjecten van onschatbare waarde en een dik
jaarsalaris van ‘het volk’. Het enige wat nog over is van mijn
jeugdbeeld van het koningshuis: dat dikke boek. Die heeft de
Oranje-familie, maar ze houden hem gesloten. Want het is
blijkbaar niet de bedoeling dat wij precies weten hoe die luxe
allemaal gefinancierd wordt.
Het lijkt mij tijd dat alle registers opengaan over ons
koningshuis. Het geld komt via de belastingen, dus heeft
iedereen daar in dit geval recht op. De prinses die mij als kind
de zandbak instuurde, is voor zover ik weet normaal gaan
doen. Het was een fase. Daar groeit iedereen wel overheen.
Prima, die familie allemaal, maar dan ook graag transparant.
En zo niet, is het tijd dat we eroverheen groeien. Ik ben toch
geen kind meer?

Persoonlijke ontwikkeling
De belangrijkste taak van de sociaal werkers is het faciliteren
en begeleiden van de vrijwilligers. De personen die vanuit
een traject van sociale activering bij Noppes aan het werk
zijn, worden ondersteund bij het zetten van stappen in hun
persoonlijke ontwikkeling. Annemiek legt uit: ‘’Uitgangspunt is
altijd wat iemand wil en kan. Waar zit iemands wens en waar
zit ruimte? Misschien vind je klantcontact echt niet leuk of
weet je nog niet of je het leuk vindt. In de setting van Noppes
zijn kleine stappen te maken en is sneller vooruit of terug te
schakelen dan in een zakelijker setting.’’ Gina vult aan: ‘’Je
ziet dat mensen zich ontwikkelen. Een positief zelfbeeld is dan
zo belangrijk, zeker om ook de stap ‘naar buiten’ te kunnen
maken.’’
Gelijkwaardigheid
Naast toenemende belangstelling van klanten, zijn er al diverse
inwoners die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Het is
duidelijk dat Noppes veel potentie heeft. Wat is het succes van
de formule? ‘’Noppes staat voor gelijkwaardigheid. Dat is van
toepassing op de klanten, want iedereen kan hier binnenlopen
en spullen meenemen. Je hoeft niet krap bij kas te zitten.
Er komen ook mensen die hergebruik belangrijk vinden. De
gelijkwaardigheid geldt daarnaast voor onze medewerkers. Wat
je achtergrond of perspectief ook is, als je wilt samenwerken en
wilt leren kun je bij ons terecht.’’
Plek voor gesprek
Veel aspecten van Positieve Gezondheid komen terug in de
weggeefwinkel. Uitgaan van wat inwoners belangrijk vinden,
wat mensen zelf kunnen en hoe ze de regie houden. Om
daarover in gesprek te komen blijkt de winkel een goede
plek te zijn. ‘’We komen hier in contact met mensen die we
anders niet snel spreken. Soms kunnen we ze verder helpen
of doorverwijzen. Bovendien doen we er zelf ideeën door op,
bijvoorbeeld voor hergebruik of recycling van spullen of
nieuwe activiteiten.’’
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Bijvoorbeeld, dat de ouders niet wilden, dat andere
kerkmensen hoorden of zagen dat hun kinderen op het
‘verkeerde pad’ waren. Een soort fatsoensnorm?
Tegenwoordig gaan jong en oud naar bioscoop en kermis
zonder zich deze vraag te stellen!

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 09 oktober 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

Geloven is volgens mij niet: “Aanpassen aan de
groepsnorm”. Kritiekloos een groepsnorm aanvaarden kan
gevaarlijk zijn.
Geloven is een persoonlijke zoektocht naar Gods wil, die
Hij verwoord heeft in de Bijbel. Een zoektocht in je eentje
is niet echt leuk. Samen zoeken is leuker.

MEDITATIE
Wat is geloven?

Wat geloof jij?
			
Wat gelooft u?
Voor velen was geloven ‘vroeger’ een zekerheid. Vooral in
het tijdperk toen de zuilen nog stevig overeind stonden.
De protestanten – voor het gemak even Gereformeerd
(synodaal) en Ned. Hervormd – wisten precies hoe de
vlag erbij hing. Hun normen en waarden waren bekend.
Gereformeerd en Hervormd kenden elkaar niet echt! De
vooroordelen over elkaar waren legio. Ik zal ze niet meer
noemen.
Geloven viel vaak samen met “Zo doen wij het”. Geloven
was de gewoonte van de groep volgen. Niemand wilde
buiten de boot vallen. De groep verdiepte zich in Bijbel en
Bijbeltaal. Velen gebruikten toen de tale Kanaäns. Deze
taal zal door velen niet meer herkend worden. Zeker niet
door de jonge generatie.
“Wat geloof jij of gelooft u?” is een moeilijke vraag.
Niemand kan hier een goed antwoord op geven. De een
voelt zich thuis in de groep, die zich door de Bijbel laat
leiden. De ander zoekt naar de betekenis van het woord
‘geloven’.
Soms merkt iemand op: “Wie het weet mag het zeggen”.
Geloven kan volgens mij nooit het klakkeloos overnemen
van standpunten zijn. Een bekende vraag was: “Durf je
Jezus in de bioscoop of op de kermis te ontmoeten?” Het
antwoord moest ontkennend zijn, want kerkmensen – dat
zijn de gelovigen toch- mochten niet in de bioscoop of op
de kermis komen. Persoonlijk heb ik geen ervaring met
deze vraag, die duidelijk maakt: “Je hoort daar niet”.
Zou het kunnen, dat hier iets anders mee wordt bedoeld?

Er is dus veel veranderd! Gelukkig, want we kunnen
Jezus best ontmoeten op genoemde plekken, want Hij
was immers zelf ook op plekken, waar Hij volgens Zijn
tijdgenoten niet mocht komen.

In het winterseizoen kunnen we samen gaan zoeken
naar vormen van geloven. Elkaar bevragen en inspireren.
Wanneer dit in de Geest van de liefde gebeurt zal de
zoektocht opbouwend zijn voor het persoonlijk geloof en
de samenhorigheid van onze gemeenten.
Gelooft u; geloof jij erin?
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
Er zijn weer wekelijkse kerkdiensten 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 kunt u
van tevoren een plaats reserveren.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt 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 weer zachtjes gezongen worden.
Kerkdiensten september en oktober
Aanvang 10.00 uur
Op zondag 27 september is de Startdienst en wordt het
Heilig Avondmaal gevierd. Een gelegenheidskoortje werkt
mee aan de dienst. Ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in
de dienst voor.

Zondag 04 oktober: pastor Mevr. Drs. L.W. Jansen uit
Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 11 oktober: pastor dhr A. Metselaar uit
Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 18 oktober: pastor dhr A. Metselaar uit
Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 25 oktober: ds.A. Linde uit Hoogeveen gaat in de
dienst voor.

KERKRENTMEESTERS
Muntverkoop
Eerste maandag van oktober is er muntverkoop
U kunt op maandag 5 oktober om 19.00 uur weer
collectemunten kopen in de kerk.

ZUSTERKRING
We leven in een bijzondere tijd waarin het virus ons nog
bezighoudt en zoals we weten is het nog niet voorbij. Het
bestuur heeft besloten om zeker tot januari niet bij elkaar
te komen in De Bron.Daarna bekijken we of en hoe het
verder kan gaan met onze bijeenkomsten. We houden
goede moed en tot ziens waar dan ook.
In memoriam Roelie Kuik – Luten
Geboren: 25 maart 1944 Overleden: 14 augustus 2020
Roelie is geboren in een klein boerderijtje tussen Ansen en
Ruinen. Het gezin, waarin ze opgroeide, was warm. Vader
en moeder hadden de zorg voor 4 kinderen.
Ze wilden hun kinderen een goede toekomst geven.
Roelie wilde niet de geijkte paden gaan. Ze wilde naar de
M.U.L.O. en niet naar de huishoudschool. Huishoudschool
was voor haar rolbepalend. Ze wilde meer dan de rol, die
vrouwen toentertijd was toebedacht. Ze wilde een andere
rol!
Na haar diplomering was ze administratief medewerker
bij fietsenfabriek Germaan in Meppel. Daarna maakte
ze de overstap naar het belastingkantoor. Hier kreeg ze
gelegenheid om – via cursussen – promotie te maken.
Op 26 november 1965 trouwde ze met Henk Kuik. Hij gaf
haar de humor, die het licht in haar leven deed schijnen.
Helaas moest ze nu haar baan opgeven (gewoonte van die
tijd).
Henk en Roelie kregen drie kinderen. Hun eerste kind stierf
spoedig na haar geboorte. Een zwaar verlies en groot
verdriet, dat haar leven heeft getekend. Daarna zijn Gea en
Tjacco geboren.
Henk en Roelie kregen een baan op vakantiepark
Wiltzangh in Ruinen. Roelie deed de administratie en
diverse andere zaken.Een mooie tijd. In 1995 gingen Henk
en Roelie met de vut. Een prachtige tijd! Helaas stierf Henk
in 2001. Veel te vroeg. Een zware klap voor Roelie. Ze kon

deze klap nauwelijks verwerken.
Op zekere dag kwam Herman van Kampen in haar leven.
Ze kenden elkaar van het vakantiepark Wiltzangh. Hij was
weduwnaar. Sinds 2002 hebben ze samen mooie jaren
beleefd.
Helaas maakte een fataal ongeluk op 26 juli 2020
een einde aan het leven van Herman. Roelie raakte
zwaargewond.
De gevolgen van het ongeluk waren te zwaar. Na een
ziekenhuisopname kwam ze in hospice ’t Huis van Heden
te Emmen. Hier is ze op 14 augustus 2020 overleden.
De afscheidsdienst is gehouden in het crematorium
Zevenberg te Fluitenberg. In de meditatie stond de droom
van Jacob aan de Jabbok centraal. Het gevecht tegen de
angst door de ervaringen uit het verleden, die het heden
wil bepalen. We ontdekten, dat het gevecht niet alleen
wordt gestreden, maar dat God er altijd zal zijn. Hoe? Dat
zal een mens zelf moeten ontdekken.
Roelie heeft haar strijd gestreden. Niet alleen! Zij verlangde
naar de rust, die Gods werkelijkheid ( = Hemel) haar zou
geven.
Wij geloven, dat God nu voor haar zorgt. Dat de zon voor
altijd is opgegaan!
Wij leven mee met:
Gea en Sanne-Paul met hun kinderen
Daan en Lieke, Eline
Tjacco en Patricia
Peter en Emma van Kampen
John en Joke van Kampen
en hun kinderen
Ds. Gerard Venhuizen

De Fakkel Hoogeveen
Vrijwilligers & openingstijden
Het valt nog niet mee om voor alle dagdelen een geschikte
vrijwilliger te vinden. Daarom zijn we ook in de maand
september op maandag gesloten! We zoeken nog
vrijwilligers die tenminste één middag per week en één
keer per maand een dagdeel op zaterdag kunnen werken.
Wat we precies zoeken in een vrijwilliger vind je op: www.
defakkelhoogeveen.nl/vrijwilligers/
De Fakkel * Hoofdstraat 63 - Hoogeveen * T. 0528-264765

Spreuk van de maand
Maak van een mislukking je leraar, niet je
begrafenisondernemer.
- Zig Ziglar
Redactie Om de Ruiner Toren

Wat brengt de toekomst in De Wolden
DE WOLDEN - Welke kant moet het op met gemeente De Wolden? De gemeente wil dat samen met alle belanghebbenden ontdekken.
Samen antwoorden vinden op vragen zoals: wat maakt De Wolden mooi en wat willen we daarom behouden? Maar ook: wat is er
nodig om toekomstbestendig te zijn? Alle gebieden komen aan bod: ruimte, economie, sociaal en veilig. Belangrijke thema’s zijn
bijvoorbeeld: wonen, energievoorziening, economische ontwikkeling en de leefbaarheid in uw dorp of wijk.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken
We starten eind september de gesprekken met Dorpsbelangen, organisaties en instellingen.
In januari en februari 2021 vragen we uw mening en komen we langs in uw dorp. U kunt ook
online meedoen. Eind dit jaar volgt hier meer over.
Vragen?
Neem dan contact op met de projectleider Toekomstvisie Gea Lunsing via telefoonnummer 06-52580760 of mail haar op:
g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl.

De Wiltzangh blij met nieuwe aanwinst Brum
‘We moeten niet alleen groener, dat willen we zelf ook’

RUINEN - ‘En we noemen hem Brum.’ Hilly Nijstad lacht voluit als ze het heeft over haar nieuwste ‘kindje’ op Vakantiepark De
Wiltzangh. Sinds deze zomer rijdt daar Brummetje rond, een elektrisch 45 km wagentje. Volgens de eigenaresse van het park in Ruinen
een bewuste keuze om voor een nieuwe bedrijfswagen te gaan die het milieu niet belast. ‘De oude auto was eigenlijk al een tijdje
versleten, dus we moesten wat nieuws. Mijn man André had al een tijdje zijn zinnen gezet op zo’n autootje en deze zomer was het dan
eindelijk zover.’
Brum werd meteen op de eerste dag goed ingezet. ‘Tja, het is gelukkig heel erg druk op ons park, dus er is veel te doen. De wagens
worden ingezet om linnengoed en schoonmaakmiddelen naar de huisjes te vervoeren, maar ook om bouwmaterialen te vervoeren.’
Circulair bouwen
De Wiltzangh is al een ﬂinke poos bezig om te verduurzamen. Hilly: ‘We móeten niet alleen groener, dan wíllen we zelf ook. We doen
er steeds meer aan om onze footprint kleiner te maken, dat zit verweven in ons DNA. We proberen circulair te bouwen en op het
park liggen 63 zonnepanelen om energie op te wekken. We willen onze gasten graag bewust maken van de natuur en de omgeving.
Dat doen we door duurzame producten te kopen, wat kapot
is te repareren en afval te scheiden. Daarnaast hebben we
een laadpaal voor elektrische auto’s van gasten en hebben
we bijvoorbeeld hottubs gekocht die je niet op gas of stroom
verwarmt, maar op oud hout. Dat hebben we namelijk voldoende
hier middenin het bos.‘

Bron/foto: dorpruinen.nl
Enorme drukte
De afgelopen coronaperiode was zwaar voor het
ondernemersechtpaar, zo geeft Hilly toe. ‘Met de onzekerheid en
annuleringen in het voorjaar en de enorme drukte in de zomer.
Ook nu blijven de reserveringen voor de herfst en winter maar
binnenstromen. Oud en Nieuw is al vol en voor de kerstvakantie
hebben we nog maar een paar huisjes. Daar zijn we natuurlijk
ontzettend blij mee, want we hebben echt wel wat in te halen.
Daarom hebben we ook besloten om dit jaar niet in november
dicht te gaan. Gasten zijn welkom tot 5 januari. Daarna gaan we
wel even vijf weekjes dicht om het park weer gereed te maken
voor het nieuwe jaar. Een jaar waar we nu alweer heel veel zin in
hebben. Laten we hopen dat corona dan ook op vakantie is.’

Ruinen positief gezond: hoe
staan we ervoor?
RUINEN - Ruinen is het eerste
dorp in De Wolden waar de
gemeente en diverse andere
organisaties via het concept
van Positieve Gezondheid aan
de slag zijn gegaan. Het heeft al
geleid tot concrete initiatieven,
zoals de weggeefwinkel Noppes. Ook zijn er samenwerkingen
ontstaan, bijvoorbeeld die tussen dorpshuis ’t Neie Punt en
Welzijn De Wolden met het maandelijkse ontmoetingsmoment
Samen aan de soep. Het concept wordt door steeds meer
organisaties omarmd, maar het echt handen en voeten geven
blijkt lastiger te zijn. Waar staan we en waar willen we naartoe?
Waar willen we naartoe?
Het concept Positieve Gezondheid gaat vooral over het stellen
van vragen. Wat vindt iemand belangrijk om een gezond en
prettig leven te leiden? Wat wil hij of zij daarin veranderen? Wat
heeft iemand daarbij nodig? En wat kun jij daaraan bijdragen?
Een manier van kijken en met name luisteren met als doel de
zelfredzaamheid van burgers te vergroten.
Het zou mooi zijn als we in alle contacten met inwoners en zorgen maatschappelijke organisaties die vragen centraal kunnen
stellen. Uit de contacten die de buurtwerkers van Welzijn met
collega-organisaties hadden in het afgelopen jaar, blijkt dat het
in de praktijk nog niet veel gebeurt. En eerlijk is eerlijk, ook bij
Welzijn De Wolden kan daar nog een slag gemaakt worden. De
buurtwerkers beginnen daarom bij zichzelf.
Met je eigen team ontdekken
Welzijn De Wolden is deze zomer binnen haar eigen teams
begonnen om concreet naar het concept van Positieve
Gezondheid te gaan werken. Procesbegeleider Positieve
Gezondheid en buurtwerker Berber Jansen is er enthousiast
over: “We leggen tijdens ons teamoverleg het spinnenweb met
de zes dimensies op tafel. Wanneer er een vraag, casus of
ontwikkeling binnenkomt, bekijken we welke dimensies een rol
spelen. Vervolgens vragen we ons af waar een vraag thuishoort?
Het resultaat is dat we sneller met collega’s samenwerking of
afstemming zoeken. Dat scheelt tijd maar levert soms ook echt
betere oplossingen op.’’
Elkaar meer inspireren
Wat Berber betreft is het zaak om vooral klein, dus in je eigen
team, bestuur of overlegstructuur, te beginnen. ‘’Er zit veel

potentie in het werken volgens Positieve Gezondheid. Het helpt
om dat eerst zelf te ervaren. Zo zijn wij nogal gewend om mensen
aan de hand mee te nemen. We staan nu meer stil bij: wat is de
werkelijke vraag van iemand of van een groep uit het dorp, welke
behoeftes zitten daarachter en hoe kunnen wij dan faciliteren?
Door onze ervaringen te delen, inspireren we hopelijk anderen.
Want de volgende stap voor Ruinen Positief Gezond is wat mij
betreft dat professionele organisaties elkaar beter leren kennen.’’
Ondersteuning van de stuurgroep
Naast deze aanpak in de dagelijkse praktijk is de stuurgroep, met
vertegenwoordiging van de gemeente, Welzijn De Wolden, GGD
Drenthe en de Triade-groep (onderdeel van het UMCG), er om
de grote lijnen van de implementatie van Positieve Gezondheid
te bewaken. Waar kan input uit de gesprekken met inwoners en
organisaties vertaald worden naar gemeentelijk beleid voor o.a.
sociale structuren, mobiliteit en leefbaarheid van het dorp? En
hoe kunnen we zorg- en maatschappelijke organisaties verder
ondersteunen? De stuurgroep brengt naar verwachting eind dit
jaar de sociale kaart van Ruinen met alle organisaties en hun
diensten uit. Hiermee moeten we elkaar beter weten te vinden
voor meer samenwerkingen en afstemming op de behoeftes van
inwoners.

Meer weten of delen?
Wil je meer weten over de ontwikkelingen van Ruinen Positief
Gezond, ervaringen of initiatieven delen? Neem contact op met
een van de buurtwerkers: Annemiek Echten, 06 – 107 946 76,
Berber Jansen, 06 – 290 422 71 of Ruben Drost, 06 – 337 037
49. Of mail naar ruinenpositiefgezond@welzijndewolden.nl.

Workshop krachtvorm
ECHTEN - We vormen een 3-dimensionale driehoek, met een sterke
impact. Startpunt is Het Huus Mit de Belle, Zuidwolderweg 2A, 7932 PP
Echten. Vandaar lopen we naar een plek waar we gaan werken. En bij minder
mooi weer rijden we even door naar een overdekte locatie.
Eerst is er een inleiding over het maken van een Tetraëder, een 3-dimensionale
driehoek, want dit is een krachtvorm waarin je jouw wensen/doelen kunt gaan
verbeelden, de wet van aantrekking. Deze wordt ca. 25 cm hoog mag ook
groter.
We gebruiken daar berkentakken voor. Je kunt daarvoor kleine symbolen
meenemen van 1 tot 2 cm. Dit kunnen steentjes zijn maar ook andere kleine
krachtvoorwerpen. Je mag ze ook onderweg zoeken en ik neem ook nog
wat schatten mee. Naast jouw beleving tijdens het maken kun je de vorm als
raamversiering of in de tuin ophangen met een blijvende herinnering.
Datum: 26 september 2020 van 13.30 – ca. 16.30 uur
Aanmelden 06 184 664 22 Elisa van den Berg

Mantelzorger?
Dat verdient een bloemetje!
DE WOLDEN - Kent u iemand die zich langdurig en intensief inzet voor een naaste?
Meld deze mantelzorger dan aan voor een bloemetje via het e-mailadres:
gerriederoo@welzijndewolden.nl.
10 november is landelijk de Dag van de Mantelzorg. De activiteiten zoals wij die in de voorgaande
jaren organiseerden gaan dit jaar niet door in met de Corona-maatregelen. Opgave voor het
bloemetje kan tot uiterlijk 28 oktober. In week 46 zullen de boeketten bezorgd worden.

Nieuwe Collectie!
De nieuwe
herfstcollectie is binnen!
Enjoy
Dreamstar
Soquesto
Angels
Zerres
Anotherwoman

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend
van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor activiteiten
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op
www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
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, Ruinen. Aanmelden vooraf is nodig.
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. Het kan ook zijn
dat de molenaars op andere tijdstippen buiten de openingstijden
aanwezig zijn. Als er dan een vlag buiten hangt, kunt u gerust
binnenkomen.
Groepen voor een rondleiding op afspraak mogelijk. Kijk voor
meer info op www.zaandplatte.nl
Pasmans Huus Ruinen,
Oosterstraat 16, Ruinen blijft het gehele seizoen 2020 gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl
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, dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.

Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:

voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

SEPTEMBER/OKTOBER
Zondag 4 oktober
15.30 uur

Concert in de Mariakerk
m.m.v. Geesche Geddert en Johannes Dijkstra | vooraf reserveren noodzakelijk: muziekindemariakerk@gmail.com

Zaterdag 24 oktober
18.30-22.00 uur

Nacht van de Nacht, activiteit van IVN Westerveld
Startlocatie: parkeerplaats Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen | Kinderen vanaf 6 jaar mogen mee.
Trek stevige wandelschoenen aan. Het Dwingelderveld is een van de weinige plekken, waar het nog echt stil en donker kan
zijn. Dit vieren we met een Nacht van de Nachtwandeling. Ervaar hoe het duister zich meester maakt van bos en hei, ervaar
de weidse sterrenhemel en het geritsel en de zachte roep van een paar wakkere nachtdieren. Aanmelden vooraf verplicht:
www.ivn.nl/afdeling/westerveld/nacht-van-de-nacht

LET OP!
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk:
kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
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.

Giant MTB-Track Ruinen
oﬃcieel open
RUINEN - Begin maart gooide ‘corona’ roet in het eten maar
vandaag was het zover; de Giant MTB Track in Ruinen werd
oﬃcieel geopend in aanwezigheid van B&W De Wolden en
Provincie Drenthe. Deze prachtige MTB-track ligt in de bossen
tussen Echten en Ruinen en is een pareltje voor ﬁetsers. “Je
moet hem zelf eens ﬁetsen om te ervaren hoe mooi het is”; zei
burgemeester Roger de Groot. Samen met Giant ambassadeur
Gerben Mos ﬁetste het gezelschap een behoorlijk deel van de
route op de MTB.
Wethouder Sport, Jan van ‘t Zand en gedeputeerde Henk Brink
(provincie Drenthe) verrichten de oﬃciële opening van de tweede
Giant Track in Nederland. Wethouder Van ’t Zand: “Ik ben er
ontzettend trots op dat dit parcours in De Wolden is aangelegd.
Ik heb de track al een aantal keer gefietst en het blijft genieten.”
Vrijwilligers van de WTC Ruinen hebben de track aangelegd.
“Ik ben ontzettend trots op het vele werk wat deze vrijwilligers
hebben verricht. En het resultaat mag er zeker zijn. Zelfs
recreatiebedrijven hebben de track in hun fietsroutes
opgenomen”; aldus Aaldert Hooijer van de WTC Ruinen.

Jan Weevers van Giant was een trots man. “Dit is de tweede
track in Nederland waar wij onze naam aan verbinden. De
ontwikkelingen gaan erg snel en het fietsen is enorm in opkomst.
Dit soort tracks gaan wij meer krijgen in Nederland. Lekker
fietsen in de bossen met uitdagingen voor iedereen op zijn eigen
niveau.”
Bron/foto: dorpruinen.nl

Is uw
auto toe
aan APK?
Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227

Voor onderhoud en APK zijn
wij uw betrouwbare partner!

www.wemmenhove-peugeot.nl

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

