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Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

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

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

Werkzaamheden 
Brink Ruinen
RUINEN - Op 5 oktober jl. zijn de werkzaamheden aan de Zuidelijke Brink in Ruinen 
begonnen. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op het project ‘Centrumplan 
Ruinen’. 

Het zuidelijke deel van de Brink (het voormalig gemeentehuis) is toen niet aangepakt. 
Dit ontwerp vormt de afronding van de herinrichting van de Brink, het ontwerp geeft 
invulling aan het ‘Masterplan de Brink’ (opgesteld in 2010). De nieuwe inrichting 
vormt de laatste schakel in twee nieuwe verbindingen:

1. De ruimtelijke verbinding tussen het ‘groene hart’ van de Brink en de faciliteiten
 aan de zuidkant.
2. De voetgangersverbinding tussen parkeerterrein de Kaam, de Brink,
 de Mariakerk en de Poort.

Daarvoor maakt de rijbaan plaats voor een meer pleinachtige inrichting. En het 
groen van de Brink waaiert straks uit tot aan de gevels en terrassen van ’t Olde 
Gemeentehuus en Hotel Kuik. De groene uitstraling, eenduidig materiaalgebruik en 
minder hoogteverschillen en goten, zorgen ervoor dat openbaar en privaat gebied 
ongemerkt in elkaar over gaan.

De uitvoering van deze werkzaamheden stond gepland voor dit 
voorjaar. Om hinder in het terrasseizoen te voorkomen is besloten 
om de werkzaamheden in het najaar uit te voeren. De uitvoering 
is gestart op 5 oktober 2020 en zal naar verwachting gereed zijn 
op 11 december 2020. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en aangrenzende 
winkels en horeca te beperken. 

Tijdens de uitvoering zijn woningen, winkels en de horeca 
bereikbaar tenzij anders vermeld, volg dan de aanwijzingen 
op de borden. De markt kunt u tijdens deze periode vinden op 
parkeerterrein De Kaamp.

Foto’s: ©Jans Schulting



www.hilkobakker.nl

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

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Onafhankelijk Advies! 
Hypotheken!

Verzekeringen!
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

0522 - 472528

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

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

en vele anderen. 1e gesprek gratis!

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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

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

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



’t Ruunder Waopen
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

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

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

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

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

René Stout | Computer en smartphonehulp
Tel.: 0655 122 483 - Mail: rwstout@gmail.com
Websites: rwstout.nl en overchromebooks.nl 
Zolang ‘t Neie Punt gesloten is, houd ik geen spreekuur.
Voor ‘spreekuurvragen’ reken ik in die periode geen kosten.

Belangrijke informatie / service

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

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

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

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

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 4 november 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 27 oktober 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via



KERKDIENSTEN

Warreveen 57 - Pesse  |  Tel. 06 27 37 89 10
info@schoonheidssalon-marleen.nl

www.schoonheidssalon-marleen.nl

Schoonheidsspecialiste & NagelstylisteSchoonheidsspecialiste & Nagelstyliste

Gezichtsbehandelingen:
30 min. - € 27,-
60 min. - € 47,-
90 min. - € 67,-

(Alle behandelingen zijn inclusief harsen of
epileren van de wenkbrauwen)

Gezichtsbehandelingen:
5 dagen
per week
geopend!

Zondag 25 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Linde
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 1 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dhr. G. van Vulpen

Woensdag 4 november - Dankdag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. P. de Vries

e.e.a. onder voorbehoud en met inachtneming 
van de coronamaatregelen

BELANGRIJK NIEUWS 
VAN APOTHEEK RUINEN

M.i.v. november duurt het langer 
voordat uw herhaalrecepten klaarstaan.

Dit is het gevolg van een minder frequente 
levering van medicijnen door de groothandel. 
Bestel uw medicijnen tijdig en houd er rekening 
mee dat het 1 week duurt voordat u ze bij ons in 
de apotheek kunt ophalen.

De openingstijden blijven vooralsnog hetzelfde 
i.v.m. de coronamaatregelen:

- ‘s morgens van 8.00 -10.00 uur
- ’s middags van 15.00 -17.00 uur

U kunt de herhaalmedicijnen bestellen via de
Herhaalreceptenlijn:
Telefoonnummer 0522 -470 023 of via de
website: praktijkruinen.praktijkinfo.nl



Van Sander

Overpeinzingen van een onbenul
U zou handenwrijvend kunnen denken: er is de afgelopen 
weken genoeg te klagen geweest over onderwerpen waar 
Sander vast ook iets van vindt. Dat wordt smullen! En het 
klopt ook wel. Bepaalde koningshuizen en kerken zijn mij niet 
ontgaan. Toch is niets zo voorspelbaar als in herhaling vallen. 

Dit keer zou ik dit grijze vlak willen gebruiken voor iets waar 
mij de rillingen van over de rug lopen. Want mensen die mij 
kennen, weten: ik ben lang niet zo bot als de snoeiharde 
meningen hier doen overkomen, ik kan mij redelijk kwetsbaar 
opstellen. En zoals de minister-president het zelf zou zeggen: 
‘de cijfers geven hier aanleiding voor’.

Lijdt u aan chronische coronamoeheid? Neem een 
energiedrankje of wat anders voor handen is. Ik ben namelijk 
vreselijk bang voor de nieuwe lockdown. 

Voor mijzelf ben ik nog het minst bang. Een paar maanden 
wegblijven uit de kroeg om daarmee chaos in de ziekenhuizen 
te voorkomen, is een off er dat ik op moet kunnen brengen. Nu 
de rem erop, in de hoop het gas in te kunnen trappen over een 
jaar (of misschien langer). Maar daar wringt het. Hoe staan ‘we’ 
er dan voor? 

Gaspedaal
Bekenden kunnen hun baan verliezen, hun gedroomde 
jubileumfeest in rook zien opgaan of zien zich gedwongen in 
pijnlijk kleine kring afscheid te moeten nemen van geliefden. Ik 
hoop dat ik kan blijven schrijven voor de krant. Dat mijn lokale 
stamkroeg nog overeind staat. En dat de kleine zzp’er, waar 
dan ook, gewoon het licht aan kan doen in de ochtend. Maar 
ik weet het niet. Ik gun het iedereen. Toch ben ik bang dat er 
klappen gaan vallen, op vele niveaus. Ons gaspedaal zal niet 
meer hetzelfde zijn als voor het virus. Die onzekerheid maakt 
mij bang. En u misschien ook.

Ik heb lang over een advies nagedacht, en het klinkt misschien 
raar; maar neem de angst als leidraad. Herken het, als iemand 
in een telefoongesprek volledig leegloopt over ‘onze overheid 
met hun debiele maatregelen’. Snap het, als iemand op 
Facebook weer een idiote complottheorie de wereld in slingert. 
Het is diezelfde angst. Het is dezelfde kat in het nauw. Neem 
dat serieus, vraag eens naar hoe het echt met deze mensen 
gaat. (Laat die complotverzinsels van gekkiegroepen links 
liggen, trouwens.)

De tijd van onbezorgd dingen afzeiken is nu even voorbij. Er zijn 
heftige dingen gaande die ons allemaal aangaan. Daar moeten 
we het dus met elkaar over hebben, ondanks het geïsoleerde 
leventje dat voor de deur staat. En ik weet het, het bestaan 
wordt een stuk kutter. Toch wil ik niet aan mijn eventuele 
nageslacht uitleggen dat wij de levens van mensen hadden 
kunnen redden door thuis te blijven, maar dat niet zo nodig 
vonden. ‘Da’s toch niet gezellig?’

Wees gerust bang, dat is oké. Praat erover en steek tijd en 
energie in zaken die jou of een ander hierin kunnen helpen. 
Kruip gewoon eens in de telefoon voor die vage kennis, ook al 
gaat het nergens over. Deze zooi moeten we zo goed mogelijk 
door zien te komen. 

Wat er ook over is van ons gaspedaal, hopelijk trappen we het 
volgend jaar dwars door de bodem. Hou vol.

Hersengym
RUINEN - Helaas heeft het bestuur van de 
Hersengymnastiekcompetitie moeten besluiten om het 
seizoen 2020/2021 niet door te laten gaan.

‘Het is voor ons niet te doen om binnen de huidige opzet te 
voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Volgend jaar gaan we kijken hoe we er voor staan en of 
we in oktober 2021 weer met een nieuwe jaargang kunnen 
starten’, aldus het bestuur van Hersengymnastiek Ruinen.

Collectanten gezocht in 
Ruinen - DE WOLDEN
MS-collecteweek 16-21 november 2020

RUINEN - Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. 
We zijn hard op zoek naar collectanten in Ruinen, gemeente 
De Wolden. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose 
(MS)?

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS-collecte ziet er dit jaar 
anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is 
niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs 
de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds 
andere manieren van collecteren aan haar collectanten. 
Collectanten kunnen een donatiefl yer met QR-code door 
brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk 
om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer 
informatie hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-
collecte/collecteren-in-coronatijd/

MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het 
Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte 
wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen 
en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS 
gefi nancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, 
MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant.

Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren



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 06 november 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE

Dankdag november 2020
Een dag, eens in het jaar, om “danken” centraal te stellen.
Te danken voor alles wat ons is gegeven of werd 
verkregen.
Te denken aan wat ons werd geschonken, maar ook te 
denken aan wat ons werd ontnomen.

Bij het danken dwalen de gedachten ook naar dat wat 
geweest is.Wat niet werd vervuld, wat niet werd verkregen.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze 
medemensen.Voor diegenen die dicht bij ons staan, maar 
ook voor allen die wij niet kennen.

Bij het danken en overdenken zullen vragen opkomen: 
waarom? Eens in het jaar is het goed om te denken aan al 
het goede. Om in het stormachtige leven rust te nemen, te 
overdenken en stil te staan.

Wat we zelf kunnen of mogen doen, waarvoor gedankt 
kan worden. Wat we voor onze medemensen kunnen 
betekenen op weg naar een betere wereld.
Dat we onze ogen en oren openen, dat we voelen 
dat we niet alleen in ons eigen wereldje leven.

Dankdag, 
Geloven dat we als mens niet alleen staan.
Niet alles vanzelfsprekend is, dat er vragen blijven.
Dat we danken, omdat we danken kunnen.
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 te voren 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.

Kerkdiensten oktober en november
Aanvang 10.00 uur

Zondag 25 oktober
Ds.A. Linde uit Hoogeveen gaat in de dienst voor

Zondag 01 november
Drs. B. Wiegman gaat voor in de dienst.

Zondag 08 november
Mevr. R. Van Dijk-Veenstra uit Hoogeveen gaat in de dienst 
voor.

Zondag 15 november
Dienst van Gedenken - ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat 
in de dienst voor.

Zondag 22 november
Ds. J. Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Gedachtenisdienst op zondag 15 november 2020
om 10.00 uur in de Mariakerk

Gewoonlijk wordt de gedachtenisdienst op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar gehouden (dit jaar: 22 
november). Omdat ds. Gerard Venhuizen op genoemde 
zondag verplichtingen elders heeft, is besloten om deze 
dienst op zondag 15 november te houden.
In deze dienst gedenken wij de geliefden, die in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. 
In verband met de coronaregels kan niet iedereen 
spontaan deze gedachtenisdienst bijwonen. Volgens 
het huidig beleid mogen 30 kerkgangers aanwezig zijn. 
Daarom zal de kerkenraad uitnodigingen versturen.
De gedachtenisdienst is vanaf 10.00 uur via kerkdiensten.
nl (zie website PKN Ruinen) te volgen.
Hebt u vragen of opmerkingen over deze dienst?
Stuur deze naar scriba Tineke Stekelenburg, 
info@pkn-ruinen.nl
Kerkenraad PKN Ruinen
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Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (5)
De laatste keer dat u iets van de BeroepingsCommissie 
(BC) kon lezen, dateert al weer van augustus. Toen kon 
ik melden dat we nog twee kandidaten over hadden om 
te gaan beluisteren. Helaas meldde een van de twee zich 
al voortijdig af vanwege het aanvaarden van een beroep 
elders. Wij zijn onze kandidaat van keuze gaan beluisteren 
en aansluitend hadden we een heel fi jn gesprek. We waren 
unaniem zeer te spreken over deze kandidaat en we 
waren unaniem zeer verdrietig, toen ziekte roet in het eten 
gooide. Het beroepen van deze kandidaat zou niet gaan.
Tja, en dat moesten we even verwerken. Al gauw zijn we 
met de BC weer bij elkaar gekomen en hebben we de hele 
procedure weer opnieuw opgestart. De advertentie staat 
inmiddels weer op onze eigen site en gelukkig is de eerste 
sollicitatie al weer binnen, maar we hopen natuurlijk op 
meer. De sluitingsdatum om te solliciteren is 15 december. 
Helaas kon dit niet eerder i.v.m. publicatie in het blad van 
de landelijke kerk. En daarna begint voor ons de procedure 
weer van voren af aan: brieven lezen, met elkaar spreken 
over de brieven, kandidaten uitnodigen voor een gesprek, 
gesprekken voeren en kandidaten beluisteren om straks 
ook echt een nieuwe dominee voor Ruinen te kunnen 
beroepen. En dat gaat gebeuren! Nog even geduld....

Ruinen, 8 oktober 2020
Namens de BC
Chris te Hennepe, secretaris

KERKRENTMEESTERS

Sollidariteitskas

Als het goed is hebben onze leden van de protestantse 
Gemeente Ruinen in week 35 dat was de week van 
24 t/m 28 augustus een envelop ontvangen voor de 
solidariteitskas. Ons is ter ore gekomen dat helaas niet 
iedereen deze brief heeft ontvangen. Graag zouden wij een 
berichtje van u willen hebben indien ook u deze brief niet 
heeft ontvangen. U kunt hierover contact opnemen via de 
e-mail: secretariskrm@pkn-ruinen.nl

Onderhoud Mariakerk

In september hebben wij geconstateerd dat er houtworm 
in onze mooie kerk is aangetroff en. Direct hierna hebben 
wij een bedrijf ingeschakeld die actie heeft ondernomen en 
het heeft behandeld. Wij hopen dat dit afdoende is.
Gebruiksmogelijkheden Mariakerk
Er is een werkgroep bezig om te kijken wat de bredere 
gebruiksmogelijkheden zijn van onze Mariakerk en wat we 
willen met de Bron. We worden hierbij ondersteund door 
een bureau die dit in veel gemeenten ook heeft begeleid. 
Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van de 
plannen. 

Vacature

Onze vrijwilliger “coördinator uitvaarten” is helaas gestopt 
en waarvoor wij nog geen nieuwe vrijwilliger hebben 
kunnen vinden. Lijkt het u wat om deze taak op u te 
nemen zou u dan contact met ons willen opnemen voor 
meer informatie. Dit kunt u doen per e-mail: 
secretariskrm@pkn-ruinen.nl

GIFTEN
Via mevr. Lensen-Vlietstra ontvangen:
een gift van €30,- en een gift van € 20,-.

ZOMEROPENSTELLING KERK
De zomeropenstelling van de kerk is weer voorbij.
Heel veel dank aan alle gastvrouwen en gastheren die zich 
hiervoor ingezet hebben.
Opbrengst € 282,15

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.

De Dorcas Voedselactie gaat door
Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. 
Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… 
opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna 
onmogelijk wordt.

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter 
tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze 
morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor 
de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij 
supermarkten, in kerken en op scholen.  Maar helaas 
loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in 
Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie 
nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. 
De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland 
inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt 
het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief 
handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te 
vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.

U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie via NL04 
RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

Spreuk van de maand

“Bid alsof alles van God afhangt.
Werk alsof alles van jou afhangt.”

    - Augustinus

Redactie Om de Ruiner Toren



Coronamaatregelen per risiconiveau

Onderstaand overzicht gee� per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. 
Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om aanvullend strengere 

maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding gee�.

Een toelichting op de maatregelen vind je op rijksoverheid.nl/coronavirus

    
Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Hoest en nies in je 
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

 .

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast. 
Houd je altijd aan de basisregels.

vanaf risiconiveau 
waakzaam

vanaf risiconiveau 
zorgelijk

vanaf risiconiveau 
ernstig

vanaf risiconiveau 
zeer ernstig

 
lockdown

Er op uit

Thuisbezoek
familie en 
vrienden

Samenkomsten

Huwelijks-
voltrekkingen

Verpleeghuizen

Horeca

Sport

Binnenlandse 
reizen

Buitenlandse 
reizen

OV

Uitvaart

Onderwijs

Werk

Winkels

Alcohol

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Maatregelen a�ankelijk van de situatie op de locatie. 
Bijvoorbeeld reservering van bezoek, een gezondheidscheck, gebruik van mondneusmaskers, en het beperken van bezoek.

Reservering, vaste 
zitplaats en check-
gesprek verplicht

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Basisscholen en voortgezet onderwijs blijven open. 
Fysiek onderwijs in mbo, hbo en wo waar basisregels gevolgd kunnen worden.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Draag een 
mondkapje

Geen beperkingen

Maximaal 6 van een 
ander huishouden

Maximaal 60 binnen

Maximaal 80 buiten 

Horeca open tot 01:00 
Laatste inloop 00:00

Geen beperkingen

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Volg aanwijzingen 
winkels

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 4 
inclusief jezelf

Maximaal 3 van een 
ander huishouden

Maximaal 30

Horeca open tot 22:00 
Laatste inloop 21:00

Geen publiek bij 
(amateur)-wedstrijden

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 4
inclusief jezelf

Maximaal 3 van een 
ander huishouden

Maximaal 1 bezoek 
per dag

Maximaal 30

Horeca gesloten

A�aalfunctie co�ee-
shops na 20.00 uur 
gesloten

Horeca gesloten

A�aalfunctie co�ee-
shops na 20.00 uur 
gesloten

Geen sportwedstrijden

Bij trainingen maximaal 
4 personen op 1,5 meter 
afstand (uitzondering 
geldt voor jongeren tot 
en met 17 jaar)

Sluiting kleedkamers 
en sportkantines

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 2 
inclusief jezelf

Blijf thuis

Maximaal 30

Verbod op sport-
activiteiten binnen

Buiten maximaal 
2 personen op 1,5 meter
afstand

Sluiting kleedkamers 
en sportkantines

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden. 
Mondkapje verplicht.

Met registratie, 
vaste zitplaats en 
gezondheidscheck: 
geen maximum

Mbo, hbo en wo 
alleen via online 
onderwijs

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol 

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol in 
openbare ruimte

Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol 

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol in 
openbare ruimte

Geen beperkingen

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 60 binnen

Maximaal 80 buiten 

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 30 binnen 

Maximaal 40 buiten 

Bijeenkomsten beperkt 
toegestaan met reservering 
en vaste zitplaats:

Geen evenementen

Maximaal 30 binnen 

Geen bijeenkomsten

Geen evenementen

Reservering verplicht 
bij evenementen 

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Volg de reisadviezen 
van Buitenlandse 
Zaken

Niet noodzakelijke 
reizen vermijden, ook 
naar gele gebieden

1



COOP Wim van Dijk sponsort jeugd V.V. Ruinen
RUINEN - Maandag 5 oktober jl. heeft Wim van Dijk van Coop in Ruinen nieuwe wedstrijdtenues overhandigd aan de jeugdspelers van 
V.V. Ruinen. De komende jaren is Coop hoofdsponsor van alle jeugdteams, van de ‘kabouters’ tot en met de 18-jarigen. 

Vanuit de gedachte ‘de jeugd heeft de toekomst’ besteedt V.V. Ruinen veel aandacht aan het goed begeleiden van haar jeugdleden. 
Wekelijks zijn vele vrijwilligers aan de slag als trainer of leider om de jeugdspelers het voetbal bij te brengen. Daarbij staat sportiviteit 
en plezier centraal. 
De sponsoring door Coop Wim van Dijk is een mooie stimulans voor de vereniging en past goed bij de slogan van Coop: ‘Samen 
maak je ’t verschil’. Want samen bereik je meer! 

Jeugdspelers van V.V. Ruinen in de nieuwe tenues van Coop. Links op de foto Wim van Dijk die bloemen in ontvangst neemt 
van voorzitter Bert Mulder

Nieuws van VVVo Ruinen
RUINEN - Wat willen we allemaal graag dat het weer "gewoon" is, dat we zonder nadenken activiteiten kunnen ondernemen en 
feestjes kunnen vieren. Ook al doen we het in vergelijking met andere delen van het land goed, helaas gaat het coronavirus ook aan 
onze gemeente en aan Ruinen niet voorbij. 

Als VVVo hopen we natuurlijk ook dat we volgend jaar alle 
activiteiten weer "fysiek" kunnen organiseren, in plaats van 
via digitale kanalen. Alleen samen kunnen we bereiken dat 
we volgend jaar weer met z'n allen Koningsdag kunnen 
vieren, of met 't Runerfeest in één grote feesttent kunnen 
staan.
Het dringende advies van de overheid is om een mondkapje 
te dragen in openbare binnenruimtes. Hoe gaaf zou het zijn 
om een heus Ruiner mondkapje te kunnen dragen?! Zeker 
nu het dragen van een mondkapje op veel plekken de norm 
is, dan is het toch bijzonder om een mondkapje te hebben 
met onze Ruiner vlag er op?

Daarom laten wij deze maken. And guess what? Ze zijn nu 
te bestellen! Voor €6,- per stuk heb je zo'n mooi stoff en 
mondkapje. Hij is wasbaar op 60graden. Bestellen kan per 
mail: info@vvvoruinen.nl



Nieuwe Collectie!
De nieuwe 
herfstcollectie is binnen!

Enjoy
Dreamstar
Soquesto
Angels
Zerres
Anotherwoman
Roberto Sarto
Mindset

GRIEPPRIK in ‘coronatijd’

De Huisartsenpraktijk Ruinen nodigt u uit om de jaarlijkse griepprik te komen halen.
De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza).

U kunt uitsluitend de griepprik halen op het voor u vermelde 
tijdstip op uw uitnodiging. 

Indien u geen uitnodiging hebt ontvangen en wel een griepspuit wenst kunt u ons bellen
na 1 november om te vragen of er nog griepvaccinaties beschikbaar zijn.

Het is noodzakelijk uw oproepbrief mee te nemen!

Met vriendelijke groet,

T. Y. de Wit en J.P Ouwens
Huisartsenpraktijk Ruinen



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

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.
1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. 
1 november t/m 1 april woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur
Schoolvakanties: 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

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 I.v.m. de 
huidige coronamaatregelen zal de molen tot nader order 
gesloten blijven.

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.

OKTOBER/NOVEMBER
Zaterdag 24 oktober Nacht van de Nacht, activiteit van IVN Westerveld
18.30-22.00 uur 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

Zondag 25 oktober Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. 

Zondag 1 november Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. 

Zondag 8 november Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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.

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen en activiteiten in Drenthe vindt u op de website www.drenthe.nl of download de handige drenthe-app.

Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


