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SOR ook dit jaar
helaas niet in het theater
RUINEN - Dinsdag 13 april jl. is er
opnieuw een persconferentie van het
kabinet geweest. Het resultaat hiervan
is dat versoepeling van de Coronamaatregelen opnieuw zijn uitgesteld.
We blijven dus in de onzekere
omstandigheden verkeren, waarin we
al een hele tijd zitten. Er lijkt nog weinig
verbetering in te zitten, gezien het
oplopende aantal besmettingen en het
trage vaccineren.
Het bestuur van de SOR heeft lang
gewacht op mogelijkheden om dit
theaterseizoen te beginnen, maar heeft
nu alsnog besloten de voorstellingen
van dit jaar af te blazen. Wij kwamen tot
de conclusie dat we op dit moment niet

echt een goed vooruitzicht hebben voor
een succesvol theaterseizoen. Met alle
onzekerheden die er nog steeds zijn,
is het erg moeilijk om onder veilige en
verantwoorde omstandigheden een stuk
in te studeren en vervolgens uit te voeren.
Zoals het nu lijkt, ook volgens de laatste
berichten, houdt deze situatie tot zeker
na de zomer aan, zelfs als het vaccineren
versneld wordt.

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

Kortom, wij hebben besloten om het SOR
theaterseizoen 2021 af te blazen, maar
onderzoeken wel de mogelijkheid naar een
digitaal alternatief, waarin iedereen ons
weer even ziet en hoort en de
Stichting Openluchtspel Ruinen toch nog
een beetje in beeld en levend blijft!

Sara Straathof van ‘t Echtenest
voorleeskampioen De Wolden
ECHTEN - Door corona vond de
wedstrijd niet live plaats maar via
filmpjes. Sara gaat nu door naar de
provinciale finale.
Dit jaar via film
Voor het tweede jaar zorgden
de coronamaatregelen voor een
organisatorische uitdaging voor
bibliotheken en leerkrachten van het
basisonderwijs. Een fysieke gemeentelijke
voorronde was niet mogelijk. Daarom
stuurden de deelnemende scholen dit
jaar een filmpje van hun schoolkampioen
tijdens een voorleessessie in de klas.
Dit was dubbel spannend voor de
deelnemers: hun klasgenoten als
toehoorder en dan ook nog gefilmd!

Jury
De jury bestaand uit Delia Bremer, Kees
Opmeer en Bert Damming beoordeelde
de ingezonden voorleesfilmpjes op de
kwaliteit van voorlezen, tekstbegrip,
contact met het publiek (de camera)
en stemgebruik. Sara las mooi, goed
verstaanbaar en in een prettig tempo voor
uit Siem Subliem en het rode gevaar van
Tosca Menten.

©Corina Zantinge

De jury zat aan het beeld gekluisterd
De juryvoorzitter Delia Bremer
complimenteerde de deelnemers met de
gekozen fragmenten en hun inzet.
Sara krijgt het druk want in april gaat zij
gemeente De Wolden vertegenwoordigen
bij de provinciale finale nationale
voorleeswedstrijd. Tijdens een besloten
online uitzending vanuit theater
Hofpoort@De Fabriek in Coevorden en
vanuit haar eigen school bindt zij de
strijd aan met elf andere gemeentelijke
voorleeskampioenen. Dan wordt duidelijk
wie Drenthe mag vertegenwoordigen
in de landelijke finale op 26 mei a.s.
Meer informatie via de website:
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

www.ruunderwaopen.nl

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• SOR | Voorleeskampioen Sara
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van Sander
• Sportclubs Drenthe
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
5 mei 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
28 april 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

VERHUUR

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

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?
In verband met COVID-19

Voor uw complete
• tuinaanleg
• onderhoud
• renovatie
• bestratingen
Het plaatsen van
• tuinhuisjes
• schuttingen
• vlonders
• pergola’s

volgen wij de richtlijnen
van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
worden ondertekend.

Stotijn

Wolvenweg 11 | 7963 BG Ruinen | M 06 439 94 277 | T 0522 472 442
www.hoveniersbedrĳfsandermeekhof.nl

notariaat & mediation

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

altijd scherp!

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

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

WAAR MOET IK ZIJN?

Steunzolen en Inlays

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

Pedicuresalon Alie Broekman
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.)

Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, medisch
pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

112

Arslan & Ter Wee Advocaten

0900–8844

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

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

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP
Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand
Oud papier Pesse
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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

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

www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneﬀenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

Huisartsenpraktijk Ruinen

De Woonmaat Makelaardij

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

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

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

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

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

Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.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

Koos Hulzebos Administraties

Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers,
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

KIEK!

JANS SCHULTING
waopenties
Gevonden in Ansen
Peugeot autosleutel
Info: v.d. Veen, Stoﬀersweg 31
Tel. 0522 471 959
Te koop
Meisjesfiets 5-7 jaar
Info: v.d. Veen, Stoﬀersweg 31
Tel. 0522 471 959

Te koop
Oude zinken voerbak rond. Jaren ‘70
€ 12.50
Tel. 06 201 479 30

Te koop
Zinken emmer met een gaatje in de bodem
gebruikt als plantenbak
€ 10.00
Tel. 06 201 479 30

Te koop
Nieuw stuk vloerbedekking interfloor rood
lang 2.00m breed 2.50 m
€ 20.00
Tel. 06 201 479 30

VERHUISD
Nieuw adres
Jan Wierengaweg 105
7963 CM Ruinen

POUWEL JOOSTEN
Oud adres
Zwederaweg 15
7963 BR Ruinen
Telefoon ongewijzigd: 0522 471 360

350 lammeren geboren

‘Ze zijn bijna compleet’, aldus herder Michiel Poelenije.
Er zijn de afgelopen weken bijna 350 lammeren geboren.
Nog meer foto’s zien? Kijk op de facebookpagina van Jans
Schulting of de Schaapskooi Ruinen.

VAN SANDER
Drentse verenigingen zijn
klaar om leden weer te laten
sporten

Het gemis van samen sporten, het sociaal contact en competitie is groot
REGIO - Dit bleek tijdens de online sessies die Sportclub
Drenthe iedere woensdagavond in maart organiseerde. De
tendens bij de verenigingen in Drenthe is positief: weinig
leden die opzeggen, sponsoren blijven trouw aan de club en
vrijwilligers staan te springen weer aan de slag te gaan. Maar
voor hoe lang kunnen clubs dit vasthouden? “Hoe langer het
duurt, hoe lastiger het wordt.” Clubs komen voor financiële
uitdagingen te staan en ook leden en vrijwilligers komen op een
punt dat er wel iets moet gaan gebeuren. De voorbereidingen
om coronaproof te kunnen sporten zijn bij veel verenigingen
gedaan: “De protocollen liggen klaar, het wachten is op het sein
dat we los mogen.”
Sportclub Drenthe organiseerde de online sessies met verenigingen
als reactie op de vele vragen. “Allereerst merkten we dat er
veel onduidelijk was over de mogelijkheden die de financiële
tegemoetkomingsregelingen verenigingen bieden. De eerste sessie
rondom financiën was zo snel vol dat we direct besloten een tweede
sessie te organiseren.”, vertelt Paul van Dijk, verenigingsadviseur
en specialist op dit gebied. Op deze twee avonden sloten vooral
penningmeesters aan die direct aan de slag konden met de tips van
Sportclub Drenthe.
“Daarnaast kwam in veel gesprekken met bestuursleden naar voren
dat ze het lastig vinden binding te houden met leden en vrijwilligers
en dat ze worstelen met de vraag wat komt er op ons af als we wel
weer open mogen.”, vult collega adviseur Anne Prins aan. In de
online sessies ‘ledenbinding & clubgevoel’ en ‘We mogen weer open,
en nu?’ gingen bestuursleden en vrijwilligers het gesprek met elkaar
aan. Wat overduidelijk naar voren kwam is de energie die er zit bij
verenigingen. “Ze willen weer aan de gang. Sporten en bewegen
is zo belangrijk voor mensen, maar daarnaast is ook vooral het
sociale aspect dat het verenigingsleven kenmerkt een enorm gemis.
Mensen willen weer samen sporten en de verenigingen in Drenthe
zijn klaar om dit coronaproof te kunnen bieden. Er wordt met smart
gewacht tot het sein op groen staat.”
Dat verenigingen vooral ook bezig zijn met de mogelijkheden
voor de toekomst bleek wel tijdens de laatste webinar in deze
reeks: ‘Op weg naar een ouderenvriendelijke sportvereniging in
Drenthe’. Vooral voor deze doelgroep is de corona crisis zwaar.
Ook het sporten en bewegen in groepsverband is nu niet mogelijk
voor senioren en dat is een groot gemis. Het Ouderenfonds liet
verenigingen deze avond kennis maken met de mogelijkheden
van OIdStars Sport. Daarnaast was er vanuit de twaalf
buurtsportcoaches senioren aandacht voor seniorensport in het
algemeen en kon men in break-out groepen in gesprek over de
kansen die dit biedt.
Sportclub Drenthe is het team binnen SportDrenthe dat zich inzet
voor een vitaal verenigingsleven in Drenthe. “Het belang van sport
en bewegen voor de inwoners van de provincie is de basis van ons
werk. Het sociale contact dat het verenigingsleven de mensen biedt
is van groot belang voor het mentaal welbevinden van de mensen.
Daarom zetten wij ons in om verenigingen te ondersteunen om het
samen sporten zo in te richten dat het mogelijk is om dat op een
veilige en verantwoorde manier te doen.”, vult Hans Slender aan.
Meer informatie voor verenigingen over de corona maatregelen
is te vinden op https://sportclubdrenthe.nl/corona/.

Column

ONZE LEVENS WORDEN LEGER, WANT DE
SAMENLEVING: DAT ZIJN ZIJ
Zin in een vette hap kan ik
moeilijk onderdrukken. Mijn
weegschaal kan oprecht stellen:
aan Sander heb ik al jaren geen
actieve herinnering meer. Dat
hoeft ook niet, ik weet zonder
dat apparaat ook dat ik meer en
meer gewicht met me meezeul.
Meestal bellen we een lokale coronakok. Dat is in veel gevallen
meer dan goed binnen te houden, makkelijk én we komen
tegemoet aan de oproep KOOP LOKAAL! Maar deze keer
besloten we toch eens voor de internationale keuken te gaan.
Ik hoor u denken: ‘Thais, Indonesisch, Mexicaans?’
Nee – McDonalds!
Het schaamrood vloog me op de kaken daar in Hoogeveen. Een
rij: onvoorstelbaar. Als er dagelijks voor vaccinatielocaties zulke
rijen zouden staan, had iedereen vorige week de eerste prik al
gehad. En ik weet donders goed waar ik aan bijdraag met een
bezoekje aan die gele ‘M’: met het volle verstand maak ik de
rijken rijker en de middenstand armer.
Enige tijd later zag weer ik eens iets op televisie waarvan ik
vind dat meer mensen ‘t moeten zien: Scheefgroei in de polder.
Een overzichtelijke talkshow met CEO’s van grote bedrijven,
onderzoekers, journalisten én gewone mensen zoals u (en ik).
Rode draad: tientallen jaren groeit onze economie, maar
zij in loondienst merken daar niets van. De stijging van het
minimumloon is in de jaren hopeloos achtergebleven.
Daarnaast is de taks op werken fors opgeschroefd, terwijl de
winstbelasting voor bedrijven structureel laag is. Bent u er nog?
Het zijn de internationale spelers, zoals de keuken in Hoogeveen
waar ik van at, die ons vertellen hoe we ons brood moeten
vreten, maar tegelijkertijd hun medewerkers een belachelijke
boterham voorschotelen. Ook de groten van Nederland
dragen hun steentje bij. Onderaannemers, uitzendbureaus,
nulurencontracten, flexwerkers: alles om het bedrijfsrisico over
de schutting van de werknemer te smijten.
Maar we doen eraan mee. Über komt onze lokale taxichauﬀeur
van de weg duwen, Deliveroo of ThuisBezorgd komt de Ruiner
coronakoks als een Turkse pizza oprollen en de datacenters van
Google en Facebook komen onze beekjes leegdrinken voor het
koelen van hun servers.
Want aan de voorkant zorgen deze bedrijven voor gemak: hun
apps werken zo goed en hun diensten zijn zo goedkoop. Voor de
achterkant interesseren we ons niet, want de samenleving: dat
zijn zij. Wat kan mij het schelen dat de loopjongens en -meisjes
van de groten zich kapotwerken voor een hongerloon?
Daar kiezen ze toch zelf voor?
Nou, voor het werk misschien, niet voor het loon.
En alvast een waarschuwing: als deze bedrijven alles hebben
kaalgevreten en als enige over zijn, schroeven ze hun tarieven op
en zijn ze even duur als je lokaal gewend was te betalen. En heb
je een klacht? Dan bel je niet rechtstreeks naar Beuving of Taxi
Ten Heuvel, maar stuur je een berichtje naar kantoren in Amerika
of Azië. Succes daarmee. Een hol bestaan is wat er overblijft. Ik
beloof bij deze: ik zal nooit meer die gele ‘M’ sponsoren.
Het moet afgelopen zijn. Doet u mee?
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Vacant
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Tel: 06-51370604
Inloopspreekuur:
elke vrijdag 13:00 uur tot
14:00 uur in De Bron
mevr. B. Huizinga-Veld
Oldenhave 4, tel: 0522-472631
06 -51508695
Hulp/ informatielijn
tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/
PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

Nodigt de Geest ons uit om feest te vieren of vieren wij feest,
omdat wij positieve indrukken voelen, die we toeschrijven aan
de Geest, die God heeft gezonden?
Het lijkt mij een uitdaging om de werking van de Geest in
beelden vast te leggen zodanig dat de Geest niet vastligt.
Verbeelden en uit het beeld ontsnappen lijkt me de clou van de
uitspraak: “De Geest waait waarheen Hij wil!”
Ik daag kunstenaars, kunstenaressen, theologen, iedereen uit
om de dynamiek van de Geest weer te geven in onze tijd. Hoe
raakt de Geest mij en wat kan Hij voor anderen betekenen
zonder dat ik de ander mijn beeld opleg?
Voorwaar geen gemakkelijke opgave, maar volgens mij de
moeite en de energie waard om te proberen.
Wie durft vorm te geven aan deze uitdaging?
Ds. Gerard Venhuizen

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór of op vrijdag 7mei 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

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.

MEDITATIE
Feest van de Geest
- een uitdaging-

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk
Vanaf mei worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in
de Mariakerk in Ruinen.
Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden.
Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten
houden.
Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk.
Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats
reserveren.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit doorgeven aan
Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de
dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen
worden. Dit is onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Feest geeft mij een bepaald gevoel. Een feestelijke stemming
tilt me boven het gewone uit. Maar over welk Feest hebben wij
het, wanneer we spreken over Feest van de Geest? Wie nodigt
wie uit? Nodigt de Geest ons uit en als dit zo is, wie is deze
Geest?
Bij Geest kunnen we ons weinig voorstellen. Bij Geest kunnen
we denken aan de tijdgeest: “Een trend, die voorbijgaat”. Geest
wordt weleens getekend als een ballon zonder lichaam of als
een schimmig figuur.
Maar iemand, die niet waarneembaar is, is niet aansprekend.
Hoe kom een mens bij iemand, die niet zichtbaar is?
Geest in de Bijbel helpt ons wel iets verder. In de Bijbelverhalen
lezen we over de Geest, die orde op zaken stelt. Hoopvol,
wanneer de wanorde bezit van je eigen geest neemt. Geest
wordt voorgesteld als het medium, dat mensen in verbinding
brengt met God. In deze voorstelling ontpopt de Geest zich als
een hulplijn.
In het Bijbelboek Handelingen komt de Geest als een wind
om de hoek ‘kijken’ en lijkt muizenissen weg te blazen. De
Geest blaast mensen in de goede richting. De goede richting
is de weg van bevrijding. Bevrijding zal nauwkeuriger moeten
worden omschreven, want iedereen heeft daar weer een eigen
beeld bij.
De Geest toont zich als een vurig verschijnsel. Vlammen kunnen
reinigen, maar kunnen ook een uiting zijn van vurig verlangen:
“in vuur en vlam staan”.

Zondag 02 mei - voorganger: ds. Th. Veenstra uit Diever
Zondag 09 mei - voorganger: mevrouw G. Bijl uit Uﬀelte
Donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag: geen kerkdienst
Zondag 16 mei - voorganger: ds. B. Ulgert uit Elp
Zondag 23 mei - Eerste Pinksterdag
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
COMMUNICATIECOMMISSIE
Hebt u zich al opgegeven voor de (digitale) Nieuwsbrief?
Hierin vindt u de laatste informatie over de nieuwe dominee, de
kerkdiensten en de kunstexpositie.
U kunt zich aanmelden voor zowel de digitale Nieuwsbrief als
de Nieuwsbrief op papier bij
redactieOdRT@pkn-ruinen.nl of bellen met 06-30422702
GIFTEN
Ontvangen via Klarie Lensen-Vlietstra een gift van €10,De diaconie heeft meerdere giften binnen gekregen.

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
Dit jaar is er nog geen reguliere kerkenraadsvergadering
geweest vanwege de coronamaatregelen.
Met ds. G. Venhuizen is er regelmatig overleg.
Wij zijn verheugd dat in de bevestigingsdienst van 21 maart er 3
leden bevestigd zijn. In de kerkenraad heten wij welkom in ons
midden: Mevr. B. Huizenga-Veld – ouderling – scriba, mevr. N.
Booij – de Vries – ouderling en dhr. H. Booij – ouderling, beide
voor ’t Neie Punt.
Op 24 maart jl. kwam de kerkenraad bij elkaar in de Mariakerk,
op afstand. Daarbij vertelde de beroepingscommissie over de
procedure van de afgelopen maanden om een predikant voor
onze gemeente te zoeken.
Na vragen van de kerkenraad stelde de beoogde predikant
zich voor. Hierna konden er vragen gesteld worden. Na de
beantwoording hiervan was de stemming. De leden van
de kerkenraad stemden unaniem voor om de predikant te
beroepen en dit voor te stellen aan de gemeenteleden.
Hierna volgde de gemeenteavond in de Mariakerk op 7 april.
Deze werd bezocht door 39 leden.
De voorzitter van de beroepingscommissie, Dick van der Ouw,
neemt het proces van de beroepingscommissie door.
Vervolgens stelt Ds. Mark Boersma zich voor.
Zijn aandacht werd getrokken door de advertentie met de TDImotor. Hij wil de initiator zijn met ideeën en samenwerken met
de gemeenteleden.
Bij de stemming die volgde waren de leden unaniem om ds.
Mark Boersma te beroepen als predikant voor onze gemeente.
Kerkenraad PKN Ruinen
DIACONIE
Coronahulp: we gaan door!
De diaconie verleent steun aan allerlei lokale en regionale
doelen, maar draagt ook een steentje bij aan de wereldwijde
acties die Kerk in Actie voert. Velen van u maken regelmatig
een gift over aan de diaconie, zodat we kunnen blijven
ondersteunen waar dat zo hard nodig is. Hartelijk dank
hiervoor!
Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met:
1. Voedsel aan de meest kwetsbaren
2. Hygiënepakketten
3. Medische zorg
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
5. Preventiecampagnes
Wilt u ook (blijven) helpen?
Dat kan via de diaconie van de Protestantse gemeente in
Ruinen rekeningnummer:NL59RBRB0706459865
EEN NIEUWE DOMINEE?
Daar wordt aan gewerkt! (8: slot)
Dat er aan het eind van de titel “slot” staat, wil zeggen dat
de Beroepingscommissie er uit is! Woensdag 24 maart is de
kandidaat van onze keuze voorgesteld aan de kerkenraad.
En alle uitgebrachte stemmen van de kerkenraad waren voor
het beroepen van deze kandidaat. Dit betekende dat op
woensdagavond 7 april de gemeenteavond kon plaatsvinden.
Hiervoor diende u zich aan te melden en verheugend is dan
ook dat er 30 mensen (het maximum aantal vanwege Corona)
in de Mariakerk aanwezig waren om onze sollicitant het hemd
van het lijf te vragen. Dat klinkt misschien wat onaardig, maar
de hele avond verliep in een prettige sfeer. En dat was niet in de
laatste plaats te danken aan onze nieuwe dominee.
Aan het eind van deze voorstelronde werd er gestemd.

Alle aanwezigen die hun stem uitbrachten, plus nog 10
telefonisch uitgebrachte stemmen, waren voor het beroepen
van Mark Boersma, want ik mag nu zijn naam bekendmaken.
Op het moment van schrijven zijn de vijf dagen bedenktijd
ingegaan, waarin er nog bezwaar kan worden gemaakt. Maar ik
denk niet dat daar gebruik van wordt gemaakt!
Natuurlijk zou ik hier nog veel meer over onze nieuwe dominee
kunnen vertellen, maar dat doe ik niet. Daarvoor verwijs ik
u heel graag naar de Nieuwsbrief van onze kerk waarin u
binnenkort veel meer over Mark kunt lezen. Het werk voor de
Beroepingscommissie zit erop en diegene die deze bijdragen
regelmatig heeft gevolgd, weet hoe lastig het was om tot
hier te geraken. Een kandidaat met wie we heel ver waren,
moest vanwege gezondheidsredenen afzeggen, zodat we
de procedure weer opnieuw zijn gestart. Corona zorgde voor
ontzettend veel vertraging, maar het is nu dan toch gelukt.
Vanaf deze plaats wensen we Mark en zijn vrouw een heel fijne
tijd in Ruinen.
Ruinen, 8 april 2021
Namens de BC, Chris te Hennepe - secretaris
EVEN VOORSTELLEN
Onze namen zijn Henk en Nel Booij (72 en 69 jaar) en wonen
sinds maart 2020 in Ruinen en zijn enkele weken geleden
bevestigd als ouderling van de Protestantse Gemeente Ruinen.
Inmiddels zijn we aangesteld als contactpersoon voor
‘t Neie Punt. In onze vorige kerkelijke gemeente hebben we
diverse functies vervuld en hopen dat die ervaringen ons bij de
Protestantse Gemeente Ruinen van pas komen.
Het uitgangspunt is dat we ons hier snel thuis zullen voelen en
samen met de nieuwe predikant, de overige ambtsleden en u
een hechte en levendige gemeente mogen vormen.
Ons telefoonnummer is 06-24416653 en het e-mailadres is
h.booij49@ziggo.nl
Beste mensen,
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Bertha Huizenga-Veld,
66 jaar. Geboren en getogen in Ruinen, nog steeds wonende
in Oldenhave. In 1977 getrouwd met Anne Huizenga, helaas
is Anne in december 2018 overleden. Samen hebben wij 1
dochter, zij woont met haar gezin in Ruinerwold. Op zondag
21 maart ben ik bevestigd als ouderling van de kerkelijke
Gemeente te Ruinen. Vanaf mijn 15de jaar tot 4 jaar terug heb
ik leidinggegeven aan de zondagsschool/kinderneven dienst.
Het teruglopende aantal kinderen was er de oorzaak van
dat wij de zondagsschool niet hebben kunnen voortzetten.
Het Kerkenwerk is mij niet vreemd, maar dit is een nieuwe
uitdaging. Ik hoop dat ik samen met u iets kan betekenen
voor de Kerkelijke Gemeente Ruinen. De Mariakerk is er voor
eenieder van ons. Groet, Bertha
KUNSTEXPOSITIE PINKSTEREN
Vanaf de zaterdag voor Pinksteren, 21 mei 2021 tot en
met tweede Pinksterdag 23 mei zullen 16 kunstenaars uit
Ruinen, Ansen en Echten werk exposeren gebaseerd op het
Pinksterfeest. Het thema van de expositie is: Vrijheid van Geest.
De kunstwerken zullen geplaatst worden rond en in de
Mariakerk en de Bron. We hopen dat we er dan ook weer een
muzikale omlijsting aan kunnen geven.
We houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen.
De expositie is gratis te bezichtigen.
Spreuk van de maand
“Je gaat sneller door de haast los te laten”
-Boeddhistische wijsheid
Redactie Om de Ruiner Toren

Polo’s Enjoy nu € 29,99!
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Frank Echten

Beste inwoners van Ruinen,
Dorpsbelangen Rune is als organisatie verantwoordelijk voor
de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Ruinen.
Vanwege COVID-19 mogen er geen bijeenkomsten georganiseerd worden en is het ook dit jaar niet mogelijk om de
dodenherdenking op de gebruikelijk manier te organiseren.

Hoveniersbedrijf

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

In Ruinen zal door een vertegenwoordiging van
Dorpsbelangen Rune een krans gelegd worden nabij de
Mariakerk.
Er zullen geen toespraken worden gehouden, het
taptoesignaal en het Wilhelmus worden evenmin gespeeld en
conform de richtlijnen van het RIVM vraagt Dorpsbelangen u
om niet aanwezig te zijn op de Brink.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Namens Dorpsbelangen Rune
Marnick Pinxterhuis
Dorpsbelangen Rune - Oosterstraat 48 - 7963 AD Ruinen
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 62
elke vrijdag en zaterdag geopend

Sport- en cultuurkamp
DE WOLDEN - De inschrijving van het sport- en cultuurkamp 2021
is weer geopend! Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 uit De Wolden
en Hoogeveen die om “uiteenlopende redenen niet op vakantie
kunnen”.
Ook dit jaar moeten we een slag om de arm houden en dus weten
we nog niet zeker of en hoe het kamp.door kan gaan. Maar we blijven
positief en hopen op weer een ouderwetse kampweek.
Wil je meer info of wil je je opgeven, dat kan via Yvonne op
yvonnehooijer@welzijndewolden.nl Vermeld wel even de reden van
aanmelden en of je uit De Wolden of Hoogeveen komt.

Extra inzameling gft-container
DE WOLDEN - Met de invoering van diftar is de lediging van
de gft-container naar een driewekelijkse inzameling gegaan.
Tijdens de inwonersbijeenkomst in 2019 werd aangegeven dat de
ledigingsfrequentie in het voor-en najaar wellicht te weinig is in
verband met extra tuinafval, gazonmaaisel en blad.
Daarom is besloten om in het voorjaar de gft-container drie keer
extra te ledigen. En in het najaar zullen 50 extra bladkorven worden
bijgeplaatst in de periode half oktober tot half december.
Extra inzameldagen
De extra inzameldagen kunt u inzien in de app AfvalWijzer of op
mijnafvalwijzer.nl. De inzameldagen wijken af van de normale
inzameldagen, omdat we met een drieweekse cyclus werken.
• De eerste ronde is van 22-4 t/m 28-4
• De tweede ronde is van 12-5 t/m 20-5
• De derde ronde is van 1-6 t/m 8-6

Monitoren en analyseren
De gemeente gaat de resultaten van de extra inzamelingen monitoren
en analyseren. In de zomer wordt besloten of de extra inzamelingen
van toegevoegde waarde zijn. En ook in de volgende jaren zullen
plaatsvinden.

Drie initiatieven gehonoreerd in
eerste ronde 2021 Initiatiefrijk
De Wolden
DE WOLDEN - Drie projecten krijgen subsidie vanuit de regeling
‘Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021’. In totaal ontvangen zij ruim
38.000 euro. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt
de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale
kosten van deze drie projecten bedragen 100.000 euro. Dit
betekent dat met 38.000 euro subsidie - naast de vrijwillige inzet
van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van
fondsen - projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet
tot stand waren gekomen.

De initiatieven
In Echten vallen ze deze ronde dubbel in ‘de prijzen’.
Nieuw beeld op de Brink
Stichting Echtener Es gaat een ‘nieuwe Nienke’ plaatsen op de lege
sokkel. Het beeld van Nienke is vorig jaar gestolen. Nienke hoorde bij
Echten en had een prominente plaats op de Brink. De kale sokkel geeft
nu een trieste aanblik, de Brink is niet meer compleet. Doel is om door
middel van het plaatsen van een nieuw beeld te zorgen voor een mooi
en compleet ingerichte Brink. Het beoogde beeld is onderhoudsvrij,
gemaakt van een duurzaam edelmetaal, en moeilijk om te smelten.
Het enige onderhoud is twee keer per jaar schoonmaken, dit gebeurt
door vrijwilligers. De bijdrage uit Initiatiefrijk De Wolden is 3.000 euro.
Multifunctioneel trapveld
Het tweede project is Echten is het multifunctioneel trapveld.
Dorpsbelangen Echten is de aanvrager en het doel is om een
multifunctioneel speel- en ontmoetingsveld te realiseren naast de
school. Dit veld zorgt voor ontmoeting, sport, spel en beweging. Het
dagelijks toezicht ligt bij de vrijwilligersgroep en direct betrokken
ouders en aanwonenden. Het groenonderhoud ligt bij de gemeente.
De bijdrage uit Initiatiefrijk De Wolden is 15.314 euro.
Sfeerverlichting in Ruinen tijdens de winterperiode
Het derde en laatste project speelt zich af in Ruinen.
Ondernemend Ruinen wil het dorp met de aan te brengen
sfeerverlichting mooier, gezelliger en aantrekkelijker maken in de
winter. Er zijn plannen om in de adventtijd meer activiteiten op
en om de Brink te organiseren. Het aanbrengen en opruimen van
de verlichting gebeurt door vrijwilligers, dat is al vele jaren zo bij
het plaatsen van de bloembakken. Ondernemend Ruinen neemt
het beheer en onderhoud van de verlichting voor haar rekening.
Aansluitingen en elektra worden verzorgd door een erkende
installateur, de bijdrage uit Initiatiefrijk De Wolden
bedraagt 20.000 euro.
Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op dewolden.
nl/initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren
van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u,
voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de
dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn André
Strijker en Riet Muller. Zij denken graag met u mee over de
haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan.
U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail:
gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past
binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.
Nog drie rondes dit jaar
Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en
organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid
en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd.
Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het
mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten tot
2.000 euro kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden
tussentijds behandeld. Projecten vanaf 2.000 euro kunnen worden
ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

KERKDIENSTEN
Zondag 25 april
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 2 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. Th. Veenstra
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud en met inachtneming
van de coronamaatregelen
Belangrijke mededeling
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft het
kerkbestuur besloten met de kerkdiensten in de Mariakerk in
Ruinen te stoppen tot nader bericht.
De leden van de Mariakerk in Ruinen kunnen op dezelfde
manier als in het voorjaar inloggen bij de gestreamde diensten
in de gemeente Pesse.
Hiervoor gaat u naar de website: www.pknpesse.nl.
U kunt inloggen met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord.
Mocht u de inloggegevens kwijt zijn dan kunt u op de website
van Pesse gewoon weer een nieuwe aanvragen of u krijgt de
bestaande gegevens terug.
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GEEN LEDENPASJES 2021
Beste leden,
Jaarlijks ontvangen jullie een
lidmaatschapspasje. Dit jaar niet.
Wij hebben er voor gekozen dit jaar geen
lidmaatschapspassen te laten drukken.
Waarom niet?
Vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn
en omdat de plastic pasjes weinig ‘nut’ meer
hebben.
Het pasje belandt bij menigeen onder in een
la en als bestuur zien we op de ledenlijst
direct of iemand lid is of niet.
Vandaar dit jaar geen pasjes.
We bekijken of het op deze manier werkt of
dat we volgend jaar toch kiezen voor
bijvoorbeeld een pasje met QR-code of
een digitale pas.
Hartelijke groet,
Bestuur VVVo Ruinen

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 5 mei 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

woenSDAG 28 april 2021, 17.00 uur
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen
Uitgave
Druk
Verspreiding

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl
De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zondag
geopend van 10.00 – 17.00 uur. 1 november t/m 31 maart
woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur..
In de 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
Korenmolen de Zaandplatte is i.v.m. coronamaatregelen gesloten.
Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl
Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen blijft tot nader te bepalen datum gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl
Tourist Info Ruinen
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.

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

WAT GAAN WE DOEN?

EEN KAORT IN CORONATIED
Stuur ies een kaort met ’n groet
en laot je hart daor bij gaon
Breng wat troost en geef wat moed
en een nei lochtpunt zal ontstaon
’t Is niet de veulheid van woorden
um een mèns zien ziel te raken
Ie hebt seins mar ien woord neudig
um een aander wèer bliede te maken
Stuur ies een kaort met een lief woord
as er argens een stried wordt estreden
Schrief ies een zin die aj zölf gèern heurt
elk van oens longert van binnen naor vrede
Seins is er zo’n iezige wind um oens hèn
partie lu bint ienzaom en in gedachten
Loat ze niet met heur gedachten allèn
waor ie de pien wat kunt verzachten
Even een kaort in ’t hietst van de stried
brengt dikwels wat rust in ‘t gemoed
Even een groet as ’n medemens liedt
en de dag wordt veur beide wèer goed
Ken ie zo’n mèns die dat neudig hef?
pak dan een pen, een kaort of papier
’t Gef veur oe ja niet zoveul muite
mar ’t gef veur zo’n persoon veul plezier
-Janny Kok-Wolbers

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert
wederom een oud ijzer en recycle-actie. Deze actie vindt
plaats op de laatste zaterdag van de maanden: januari, maart,
mei, juli, september en november vanaf 9.00 tot 12.00 uur.
In het eerste jaar hadden we alleen de mogelijkheid om oud
ijzer in te leveren en daar is de inlevering van elektrarecycling
bijgekomen. Alles waar een stekker aan zit kunt u bij ons
inleveren waarna wij zorgen voor een correcte recycling van
de materialen.
• 29 mei
• 31 juli

• 25 september
• 27 november

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de
belangenvereniging: via de mail belangenvereniging.oosteinde@
gmail.com of telefonisch met Edwin Weide
06–23 79 23 29. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de
materialen zelf te brengen dan kunt u ook contact opnemen door
een mail te zenden.

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen en activiteiten in Drenthe vind je
op de website www.drenthe.nl of download de
handige drenthe-app.
Evenementen voor deze rubriek kun je
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

aangepaste actie i.v.m. coronavirus

Muziekvereniging Crescendo

BESTELLEN VIA
Hendrik Smid T. 06 228 443 84
of 0522 472 344
Harry Zegeren T. 06 511 213 97
Intechneau T. 0522 471 581

→

GERANIUM
ACTIE

per stuk € 2,00

8 stuks € 15,00
Wij bezorgen uw bestelling
vanaf 24 april a.s. op woensdag of zaterdag

Uw bestelling afhalen is tevens mogelijk bij
Intechneau, Voor de Blanken 3 Ruinen of bij Kwekerij Ruunderdiek, Meppelerweg 62 Ruinen

