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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

Modeshows Boetiek 
De Smederije
RUINEN – ‘Het is voor iedereen een bijzonder jaar, ook voor ons’, zegt Lieneke Smit van 
Boetiek de Smederije. De voorjaarsmodeshow in maart jl. ging voor het eerst in 25 jaar 
niet door vanwege het coronavirus. Lieneke: ‘Gelukkig hebben we afgelopen zomer een 
goede verkoop gehad en hebben we ons vol enthousiasme weer gestort op de inkoop 
voor het volgend seizoen. 

We hadden goede hoop, maar door de oplopende coronabesmettingen kon de 
najaarsmodeshow in september ook geen doorging vinden. Daarom hebben we, net 
als in het voorjaar, een alternatieve modeshow bedacht door de kledingsetjes die 
bedoeld waren voor de show laten zien op Social Media o.a. Facebook.
Gelukkig waren de modellen Rosan, Willy, Dineke, Klaasje, Roelie en Marieke weer 
bereid om al deze setjes te showen.’ Door deze actie konden toch veel mensen een 
indruk krijgen van de najaarscollectie en inspiratie opdoen. 

Actie!
‘De hele maand november hebben we een broekenactie: 20% 
korting op elke broek!, vervolgt Lieneke. ‘En daarnaast organiseren 
we nu voor het eerst ‘Black Friday’. Op vrijdag 27 november 
gaan we stunten met leuke aanbiedingen (zie ook elders onze 
advertentie). Wij hopen dat er binnenkort weer versoepelingen 
aankomen zodat we met Kerst gezellig samen kunnen zijn in een 
mooie outfit!’, besluit Lieneke enthousiast. Nieuwsgierig naar de 
collectie en acties? Kijk op de Facebookpagina van Boetiek De 
Smederije. Deze is openbaar en kan dus ook door mensen zonder 
account bekeken worden. Hiervoor gaat u naar de website van 
Boetiek De Smederije www.boetiekdesmederije.nl en klikt u links 
onderaan de pagina op de link.



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

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
Brink 41 - 7963 AB 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 2 december 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 24 november 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via



KERKDIENSTEN

WAOPENTIES

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

Zondag 22 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. J. Ros
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 29 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. A. Linde
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Mariakerk Ruinen
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.

Ontmoetingskerk Pesse
Alle activiteiten die t/m 12 november gepland staan in de 
Ontmoetingskerk worden/zijn afgezegd i.v.m. de nieuwe 
maatregelen en volgens de richtlijnen van het RIVM. De 
erediensten gaan wel door met een maximaal aantal van 30 
personen. Ook zal de expositie van de familie Timmerman 
doorgaan onder bepaalde voorwaarden, zoals het dragen van 
een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand.

TE KOOP
Combi kinderwagen mosgroen, Donkerblauw wipstoeltje
Ledikantje wit Maxi-Cosi, Alles in één koop € 250.00, Tel.: 0528 241 365

Online op bezoek bij een duurzaam huis
DE WOLDEN - Een comfortabel en energiezuinig huis is extra belangrijk nu mensen meer tijd in huis doorbrengen. Maar hoe krijg je 
dat voor elkaar? Via de Duurzame Huizen Route delen meer dan 1.600 huiseigenaren hun ervaringen met duurzaam wonen. 
Dit jaar kunt u tot 15 december in contact komen met deze huiseigenaren.

Via een videoverbinding laten huiseigenaren zien hoe zij hun woning 
duurzamer maakten en gaan zij met de bezoekers in gesprek. Schrijf u in voor 
een online bezoek of deel zelf uw verhaal via www.duurzamehuizenroute.nl.

De Duurzame Huizen Route is een platform vol met ervaringsverhalen over 
duurzaam wonen. Gemeente De Wolden ondersteunt dit initiatief, zodat 
inwoners geïnspireerd worden door goede voorbeelden; zoals isolatie, een 
warmtepomp, natuurlijke materialen of een aardgasvrij huis. Het hele jaar 
zijn de woningen online te bekijken en in het najaar is een deel daarvan te 
bezoeken.

Vanwege de coronamaatregelen gebeurt het bezoek dit jaar online, door middel van videogesprekken. Dé kans om eens binnen te 
kijken bij een huis aan de andere kant van Nederland, bijvoorbeeld bij een huis dat lijkt op uw eigen woning of met een specifi eke 
maatregel. In de loop van de weken wordt de lijst met bezoekmogelijkheden steeds verder aangevuld. Na inschrijving ontvangt u een 
duidelijke instructie over hoe het videogesprek in zijn werk gaat. Er plek voor 8 bezoekers per video-ontmoeting.

Zelf ervaring delen
Heeft u al duurzame stappen gezet? Deel dan ook uw ervaring en meld uw woning aan als voorbeeld. Elke ervaring is welkom; of 
het nu gaat om HR++-glas of gevelisolatie of het volledig aardgasvrij maken van een huis. Het deelnemen aan een videogesprek is 
optioneel; ook een voorbeeldwoning op de website is waardevol voor anderen die op zoek zijn naar informatie en ervaringen.

Algemene Ledenvergadering 
VVVo Ruinen uitgesteld

Omwille van de aangescherpte
coronamaatregelen heeft het bestuur van de 
VVVo Ruinen besloten de 
Algemene Ledenvergadering uit te stellen tot 
donderdag 28 januari 2021. 

De aanvangstijd blijft ongewijzigd en ook de 
agenda blijft zoals deze is vermeld in ‘t Ruunder 
Waopen van 4 november. Ter verduidelijking 
volgt er in de editie van ‘t Ruunder Waopen van 
januari 2021 een nieuwe uitnodiging. 

Wij hopen dat er tegen die tijd meer
mogelijkheden zijn om toch op locatie de ALV te 
organiseren. Mocht dat niet het geval zijn, zal de 
vergadering alsnog online plaatsvinden. Er volgt 
te zijner tijd meer informatie in dit blad. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur VVVo Ruinen

Kerst en/of Nieuwjaarswens?
Plaatsing 16 december 2020

Inleveren uiterlijk dinsdag 8 december a.s. 17.00 uur

www.ruunderwaopen.nl | ruunderwaopen@hotmail.com



Van Sander

Leefbaarheid in de verkoop
Bij het verschijnen van dit stuk ben ik enkele uren verwijderd 
van mijn eerste koophuis. Warempel, in het dorp waar ik ben 
opgegroeid en waar ik graag wil blijven wonen. Het voelt als 
een enorm geluk dat dit mij en mijn vriendin is gelukt. Maar 
ook letterlijk, geluk. Want wie verhalen van woningzoekers 
aanhoort, kan concluderen dat de woningmarkt een circus is 
geworden.

Er is zo’n krapte, dat wie niet binnen een paar dagen kan 
schakelen en niet mee wil in de huidige prijzengekte, is gedoemd 
om te gaan huren of het geluk elders te gaan zoeken. Op Funda 
zie ik dat in de dorpskern op het moment van schrijven drie 
panden te koop worden aangeboden. Een oud schuurtje waar 
geen woonbestemming op te krijgen is, een woon-/winkelpand 
van vijf ton en woonhuis met dezelfde prijs. Vijf ton. Daar kun je 
Donald Trump voor door een hoepel laten springen.

En voor wat beschikbaar is, is de concurrentie moordend, 
blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Steeds meer jongeren willen in Drenthe blijven wonen, maar 
van alle regio’s in Nederland verhuizen ook de meeste zestigers 
naar Zuidwest-Drenthe. Mensen met een leven en een carrière 
achter zich. De schaapjes ruimschoots op het droge. Zit je dan, 
met je starterswensen in de eigen regio. Voor elk bod dat jij 
doet, schuift iemand ‘van buiten’ lachend nog wat extra geld 
bij.

Dat de prijzen door het plafond knallen lijkt fi jn als je een huis 
te verkopen hebt, maar diezelfde overwaarde verdwijnt in 
een woning die evengoed anderhalve keer over de kop gaat. 
Vrienden van mij gingen zelfs zo ver dat ze onderzochten of er 
van één ruime woning in het dorp niet twee starterswoningen 
te maken waren. Geeft aan hoe hoog de nood is.

Vergeet niet: wat een dorp leefbaar houdt, zijn niet alleen 
voorzieningen en sportclubs, het zijn met name gezinnen die 
daar voor de doorstroming zorgen. Pensionado’s van ver, met 
een goedgevulde portemonnee zullen de beste bedoelingen 
hebben, maar hoeven niet zo nodig meer onderdeel uit te 
maken van het samenlevinkje.

En waarom ik denk dat starters het zo lastig hebben? Dat 
komt door het Nibud. Zij stellen de normen voor hoe hoog de 
hypotheek mag zijn die een bank mag verstrekken. Bepalende 
factor: je inkomen. Voor de berekening van onze hypotheek is 
het inkomen voor de komende dertig jaar vastgezet. Denk eens 
vijf seconden na over hoe belachelijk dat is. Alsof wij in dertig 
jaar geen cent meer gaan verdienen. Maar de banken willen 
kennelijk meer dan 100 procent zekerheid.

Dat brengt mij bij gemeente De Wolden, wat doet zij? Met alle 
respect: ze lijken achterover te leunen. Ze zien voor zichzelf 
een faciliterende en ondersteunende rol. Het moet van 
onderop komen. Dat werkt misschien bij goede initiatieven 
van verenigingen, maar het gaat hier om woningbouw. Lijkt me 
geen klus voor vrijwilligers. 

De huizenprijzen blijven maar stijgen, terwijl de leefbaarheid 
ons door de vingers lijkt te glippen. Jongeren willen betrekken 
bij de politiek is een goed streven. Zorg dan wel dat ze in 
diezelfde gemeente kunnen blijven wonen. Dan draaien wij de 
sleutel van onze nieuwe woning met een gerust hart voor de 
eerste keer om.

‘Drenthe beweegt door’
weer dagelijks te zien op 
RTV Drenthe
Tussen 10.00 uur en 10.15 uur wordt een beweegles 
aangeboden aan alle mensen thuis

REGIO - Op woensdag 30 oktober 2020 startte een nieuwe 
reeks dagelijkse uitzendingen op RTV Drenthe onder de noemer 
Drenthe beweegt door. Op de door-de-weekse dagen tussen 
10.00 en 10.15 uur wordt er een beweeg les aangeboden aan al 
die mensen, die thuis zitten. De lessen worden gepresenteerd 
door opgeleide beweegconsulenten. Nu de maatregelen weer 
scherper zijn en je ook maar met twee personen buiten mag 
bewegen is dit een mooi alternatief. 

Na de succesvolle eerste reeks 
van Drenthe beweegt binnen in de 
eerste corona golf was het tijd voor 
een vervolg. Met de verscherpte 
maatregelen in oktober, waarbij 
bewegen in groepen eerst nog met vier 
mensen mogelijk was, werden in de herfstvakantie 20 nieuwe 
uitzendingen opgenomen. Zeker tot het einde van het jaar zijn 
deze afl everingen te zien op RTV Drenthe. Nu de komende twee 
weken de maatregelen nog strenger zijn en je nog maar met 
twee mensen naar buiten mag is dit een goed alternatief. 

De beweegconsulenten, die normaal voor de groepen staat, 
staan nu voor de camera’s. Het grootste deel is actief, maar wel 
op verschillende niveaus. Er zullen ook tips zijn, hoe mensen het 
best door de dag heen komen, of ze op andere manieren actief 
kunnen zijn. Alle uitzendingen zijn ook terug te kijken op het 
YouTube kanaal van Drenthe beweegt. 

Er zijn normaal gesproken 400 beweeggroepen door heel 
Drenthe. Een uurtje in de week actief zijn is belangrijk. Vanwege 
de beweging, vanwege de dag structuur en vanwege de kop 
koffi  e die na de tijd samen gedronken wordt. We hopen dan ook 
vooral dat zodra deze golf achter de rug is we weer naar buiten 
kunnen en we de groepslessen weer kunnen starten. Misschien 
lijkt het u ook leuk om aan te sluiten bij een beweeggroep na 
het zien van Drenthe beweegt door. Neem dan vooral contact 
met ons op via info@sportdrenthe.nl. 

Drenthe beweegt door is een samenwerking van een aantal 
partijen, nl. SportDrenthe, Drenthe beweegt, RTV Drenthe, 
Media atelier en wordt mogelijk gemaakt door Provincie 
Drenthe.

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

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



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 04 december 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE

‘Spoor van licht’
Adventstijd
Enkele jaren geleden hadden veel kerken een Advents- en 
Kerstproject met de titel ‘Spoor van licht’. Een titel, die 
uitdaagt om na te denken.
Tijdens Advent legt de gemeente de nadruk op de 
verwachting: “De toekomst van de Heer nadert”. 
Gewoonlijk wordt deze verwachting beperkt tot de 
verhalen uit het Nieuwe Testament, die de geboorte van 
Jezus Christus aankondigen. Met deze beperking zit de 
hoorder/lezer in het traditionele spoor: “Advent gaat over 
de aankondiging van de geboorte van Gods Zoon”.

Tijdens Advent worden in de erediensten vaak de verhalen 
uit Lucas gelezen. Bekende Bijbelse figuren komen tot 
leven. Uitzichtloze situaties krijgen toekomst. Gebogen 
mensen richten zich op. Via deze Bijbelse figuren kunnen 
we een spoor van licht ontdekken. Misschien kunnen we 
zeggen: “In deze verhalen ontdekken we, dat God de 
wereld niet laat vallen in een hopeloze duisternis”.

Advent is niet alleen het herhalen van het geboorteverhaal 
van Jezus Christus. Sinds Zijn geboorte, kruisiging en 
opstanding is de focus meer gericht op de komst van 
God, die de wereld naar Zijn inzichten herschept en 
totaal vernieuwt. Wie lijdt aan de duisternis van deze tijd, 
verlangt naar de tijd van het licht. Hij of zij ziet reikhalzend 
uit naar God, die Zijn belofte in één ogenblik waar kan 
maken.
Wie Gods belofte vertrouwt, blijft zoeken naar een 
spoor van licht, dat het heden dragelijk maakt. 
Hoop doet immers leven. Dit heeft de huidige mens 
gemeenschappelijk met de mensen, die in de Bijbel 
beschreven worden.

In de Adventsperiode oefent de gemeente. Zij probeert 
het hoofd af te wenden van de duisternis en zoekt naar 
sporen van licht. Sporen van hoop, die God uitstrooit over 
de aarde. Oefenen uit zich in dit geval door: “Heb je het 
gezien? Ja (!): Verdriet wordt getroost! Gebogen mensen 
richten zich op! Slaven worden vrij!”
Gemeenteleden wijzen elkaar niet op het eigen gelijk, maar 
op sporen van licht.

Wie een spoor van licht ziet, heeft de wanhoop achter zich 
gelaten en kijkt hoopvol vooruit: “Het Licht komt”. 
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 november en december
Aanvang 10.00 uur

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

Zondag 29 november
ds. A. Linde uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor Eerste 
Advent 

Zondag 06 december
ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor in de dienst 
Tweede Advent

Zondag 13 december
ds. H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor
Derde Advent

Zondag 20 december
Pastor dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst 
voor – Vierde Advent

Jaargang 37 nr. 11 - 18 november 2020
Eerstvolgende nummer verschijnt 16 december 2020



NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
Plaatselijke regeling en communicatieplan

In de laatste kerkenraadsvergadering is de plaatselijke 
regeling vastgesteld.

Deze is op de website geplaatst.
Het communicatieplan is besproken en staat nu ook op de 
website. Het is een leidraad voor formele communicatie.

Verkiezing ambtsdragers
Volgens het rooster van bevestigen en aftreden zijn 
Margriet Middelbrink, Johan Platen en Dick kamper 
aftredend. 
Zij zijn bereid zich te laten bevestigen voor nog een 
ambtstermijn. Bert van Zanten is aftredend en niet meer 
herkiesbaar. 
De kerkenraad gaat ermee akkoord dat hij als 
onafhankelijk voorzitter, zonder stemrecht de 
kerkenraadsvergadering voorzit.

Camera’s in de kerk
In de kerkenraad is gesproken over de plaatsing van 
camera’s in de kerk. Als deze in gebruik zijn kunnen 
mensen thuis en in ’t Neie Punt de diensten live bijwonen.

Bezorging “Om de Ruiner Toren”
Er zijn klachten over de bezorging van het kerkblad “Om 
de Ruiner Toren” geweest. Ontvangt u ’t Ruunder Wapen, 
waarin het kerkblad is opgenomen, niet? Stuur dan een 
mail met uw adres en postcode naar
info@pkn-ruinen.nl of neem telefonisch contact op: 
0522-470204.

Kerkenraad PKN Ruinen

KERKRENTMEESTERS

Herinnering Kerkbalans 2020
In het kader van de actie Kerkbalans 2020 ontvingen 
wij begin dit jaar van de leden een toezegging om ons 
financieel te ondersteunen. Daarvoor nogmaals onze dank.
Uit onze administratie blijkt echter dat wij het toegezegde 
bedrag van enkele leden nog niet of nog niet geheel 
hebben ontvangen.

Voor de zekerheid sturen wij u hierbij nog onze 
bankgegevens; IBAN-nummer NL43RABO0379022222 
onder vermelding van kerkbalans 2020.
 
Begroting 2021
De begroting 2021 van zowel de Kerkrentmeesters als de 
Diaconie liggen klaar ter inzage.
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit doorgeven per 
e-mail: administratiekrm@pkn-ruinen.nl

Wij zullen dan contact met u opnemen voor het maken van 
een afspraak om deze Begrotingen 2021 in te zien.
Dit zal gebeuren nadat deze begrotingen door de 
kerkenraad zijn goedgekeurd. 

GIFTEN
Ontvangen: een gift van € 20,-

IN MEMORIAM 

Aaltje Lensen-Hegen

Geboren 22-12-1936        Overleden 11-10-2020

Op zondag 11-10-2020 overleed op 80-jarige leeftijd 
Aaltje Lensen-Hegen.
Aaltje werd op Graswijk in de gemeente Westerbork 
geboren en groeide daar en later in Hooghalen op.
In 1966 trouwde Aaltje met Willem Lensen uit Ruinen 
Op Armweide in Ruinen bouwden ze een gezamenlijke 
toekomst op.

Eerst 9 jaar daar en toen 6 jaar op de Stofakkers in Ruinen. 
Vervolgens verhuisden ze naar de Bremkamp waar ze 30 
jaar woonden. De laatste jaren woonden ze op de Esweg 
in Ruinen. 

Na 48 jaar huwelijk kwam Willem te overlijden en heeft 
Aaltje hier nog bijna 6 jaar alleen gewoond. Ze hebben lief 
en leed gedeeld. 
Ze werden de ouders van 3 kinderen: 
Marrie, Roelof en Gea.

Aaltje was een lieve zorgzame en dankbare vrouw die zich 
staande hield met haar handicap van slechthorendheid in 
altijd niet gemakkelijke familieomstandigheden.
Ze genoot van de kleine dingen van het leven en heeft 
volgens de nabestaanden een goed en gelukkig leven 
geleid.
 
Op zaterdag 17 oktober namen wij afscheid van 
Aaltje Lensen-Hegen door middel van een condoleance in 
de Mariakerk en afscheidsdienst in de Bron in Ruinen.
Moge Aaltje rusten in vrede.

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
“Liefde kun je blijven uitdelen zonder dat ze opraakt”.
Boeddhistische wijsheid

Redactie Om de Ruiner Toren



HET IS ZOVER, WE ZIJN VERHUISD!! 
Vanaf maandag 02-11-20 is ons kantoor dan eindelijk verhuisd naar de nieuwe locatie op 
Brink 41 in Ruinen. Graag heten wij u van harte welkom op onze nieuwe locatie.

Uiteraard zullen er de komende weken nog wat aanpassingen worden gedaan aan het pand en zal de buitengevel 
ook nog worden bekleed.

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden van de RegioBank blijven nog steeds ongewijzigd. De bank is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.

OPENINGSWEEK
We zijn tevens bezig om nog een leuke openingsweek te plannen in de maand december waarover wij u later nog zullen informeren.
We willen dit uiteraard graag op een veilige manier voor iedereen kunnen doen maar willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

POST
Voor al onze klanten die nog steeds post afgeven voor ons kantoor kan dit nu alleen nog maar in de brievenbus van ons 
nieuwe kantoorpand. De brievenbus bevindt zich hiervoor aan de linkerzijde van het kantoor (nummer 41).

In de volgende editie hopen wij u vast wat meer te kunnen vertellen over onze plannen voor de openingsweek!

BLACK FRIDAY
De laatste vrijdag van november is het 

Black Friday!
Daarom houden wij op 

vrijdag 27 en zaterdag 28 november

MEGA MAGAZIJN UITVERKOOP

Alleen op deze twee dagen alle 
kleding en accessoires 

voor 10 EURO per stuk!*
*geldt niet voor nieuwe collectie



Nieuws van Muziekvereniging 
Crescendo Ruinen
RUINEN - Het blijft lastig in deze tijden. Een vereniging draaiende 
houden, maar als je dan ook nog net dit jaar 100 jaar bestaat is het 
wel extra zuur. Op 1 maart dit jaar werd Muziekvereniging Crescendo 
100 jaar, en dat feestje konden ze nog net vieren op 29 februari jl. 
met een mooi Maestro-concert in een goed gevulde sporthal De 
Marse. De vereniging kijkt hier ook met veel plezier op terug. Alle 
andere activiteiten werden helaas, maar met alle begrip geannuleerd. 
Nu is het afwachten wanneer de volgende festiviteiten plaats kunnen 
vinden, maar stil zitten doen de Ruiner muzikanten niet.

Ze wisten in deze periode toch al hun geraniums te verkopen, alle 
kopers worden dan ook enorm bedankt. In augustus zijn ze ook weer 
gestart met de repetities in de zaal bij Café Hees. Doordat hier ruimte 
genoeg is kon er volgens de richtlijnen van het RIVM en KNMO 
toch gerepeteerd worden. Helaas moesten deze repetities ook weer 
stoppen door de nu geldende regels. De vereniging hoopt in januari 
weer te kunnen starten met de repetities. 

Achter de schermen werd er ook druk gewerkt om de automatische 
incasso’s voor de donateurs voor elkaar te krijgen. Veel donateurs 
hebben de formulieren ingeleverd, mocht u dit vergeten zijn dan 
kunt u deze altijd nog bij een van de bestuursleden in de brievenbus 
gooien.

Hoe het feestje van de jubilerende vereniging verder gaat blijft 
onzeker, maar één ding is zeker, het jubileum gaat gevierd worden. 
100 word je immers maar één keer!

Nieuws van Bibliotheken 
De Wolden
De Wijk – Ruinen – Ruinerwold – Zuidwolde

DE WOLDEN - De bibliotheken in De Wolden zijn 
geopend als inlever- en afhaalpunt. Let op: Je kunt alleen 
reserveringen afhalen en geleende materialen inleveren. 
Je kunt geen boeken in de bibliotheek uitzoeken.

Je kunt boeken en andere materialen reserveren via de 
catalogus op de website, via de app Bibliotheek Wise 
of telefonisch bij de Klantenservice op nummer 088 012 
8000 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur).
Zodra het gereserveerde voor je klaarstaat, krijg je een 
afhaalbericht.

Kerst en/of 
Nieuwjaarswens?

Plaatsing 16 december 
2020

Inleveren uiterlijk dinsdag 
8 december a.s. 17.00 uur

www.ruunderwaopen.nl
ruunderwaopen@hotmail.com



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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT | LEVENSTESTAMENT?

notariaat & mediation
Stotijn

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

In verband met de coronacrisis 

volgen wij de richtlijnen van 

het RIVM.

Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij ons 

terecht voor een bespreking 

en kunnen akten op ons kan-

toor worden ondertekend.

WINTERWOLMARKTJE
RUINEN - Op zaterdag 28 november wordt een winterwolmarktje gehouden bij Bendserse 17 in Ruinen, vlakbij het 
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.

Het wolteam van de schaapskooi in Lhee heeft allerlei wollen producten gemaakt die geschikt zijn als cadeautje of voor eigen gebruik. 
Er zijn ook creatieve streekproducten te koop. Het marktje is kleinschalig, half overdekt en coronaproof. Iedereen is welkom van 
11.00 tot 16.30 uur

Actieplan Klimaat & Energie 2021-2024 vastgesteld
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op weg naar een duurzame 
toekomst. We willen dat De Wolden een ondernemende, prettige samenleving blijft, in een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.

Om dit te bereiken, heeft de gemeenteraad het nieuwe Actieplan Klimaat & Energie vastgesteld.

In het Actieplan Klimaat & Energie zetten we een stip aan de horizon. We willen namelijk in 2040 dat de gehele gebouwde omgeving 
van De Wolden energieneutraal is. Om dat te bereiken willen we het volgende realiseren:

- in 2030 willen we ons gasverbruik volledig verduurzamen;
- in 2030 willen we 70% duurzame elektriciteit opwekken;
- in 2040 willen we onze elektriciteitsvraag 100% duurzaam invullen.

Het Actieplan beschrijft hoe we hier invulling aan gaan geven. In het nieuwe Actieplan wordt ingezet op het goede voorbeeld geven 
als gemeente, toegankelijke financieringsmogelijkheden voor energiebesparing en -opwekking en het ondersteunen van lokale 
(duurzaamheids)initiatieven. Het Actieplan Klimaat & Energie 2021-2024 kunt u vinden op deze site.

Zelf aan de slag met uw woning? Advies, diverse subsidies en leningen
Uw woning energiezuinig of energieneutraal maken. Welke stappen kunt u dan zetten? Wat is er allemaal mogelijk en zijn er subsidies 
voor? Bij het Drents Energieloket kunt u terecht met vragen over het energiezuinig maken van uw woning. Het Drents Energieloket is 
er voor informatie en kosteloos en onafhankelijk advies. Voor diverse subsidies en leningen kunt u ook op onze site kijken 
(ook voor huurders).



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.

NOVEMBER
Zondag 22 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 22 november Concert Mariakerk Ruinen op 
14.00 uur en 15.30 uur Wendy Roobol, zang en Arjen Verhage, theorbe voeren een bijzonder vertelconcert uit over Maria, de moeder van Jezus,
 met muziek van 17e-eeuwse componisten als Kapsberger, Purcell en Monteverdi. Reserveren noodzakelijk via email
 muziekindemariakerk@gmail.com of tel 0522- 452003. Let op! Twee aanvangstijden

Zondag 29 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 6 december 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


