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Jubileum!
VV Ruinen bestaat 90 jaar
RUINEN - Op 13 mei 2021 was het 90
jaar geleden dat de voetbalvereniging
VV Ruinen is opgericht. Destijds onder
de naam N.O.A.D. wat staat voor Nooit
Opgeven Altijd Doorgaan, met 12
leden. Het voetballen werd steeds
populairder en naast N.O.A.D. werden
ook andere clubs in Ruinen opgericht.
R.A.C. , Ruiner Adspirantenclub en
Ruiner Boys. In Ansen werd gevoetbald
onder de naam V.I.O.S. , Vooruitgang is
ons streven. Op 1 november 1941 zijn
deze clubs samen verder gegaan onder
de naam V.V. Ruinen.
Bloeiende en gezellige club
V.V. Ruinen is een gezellige club met
ruim 300 leden en kent vele betrokken
vrijwilligers. Het sportpark De Baete
bestaat uit een kantine met een overdekt
terras en naast twee grasvelden is er
ook een kunstgrasveld. Het project
kunstgrasveld was een samenwerking
met 2 andere voetbalverenigingen uit
gemeente De Wolden, nl. VV Wacker
en Ruinerwold. Als bekroning op hun
gezamenlijke inspanningen aan dit
project wonnen de clubs de wisselbokaal
het Raspaard 2020. Deze prijs werd in
januari jl. uitgereikt door burgemeester
Roger de Groot.

Het sportpark ligt er prachtig bij wat
vooral te danken is aan de inzet van
de vrijwilligers. Het is jammer dat er
dit seizoen, het jaar van het 90-jarige
bestaan, nauwelijks gebruik van gemaakt
kan worden. Corona gooit roet in het
eten. Geen reuring langs de lijnen en
geen gezelligheid in de kantine. Het is
niet anders, gezondheid gaat voor.

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

Nieuwe hoofdtrainer
Onlangs werd in Bart Ester uit Zwolle
de nieuwe hoofdtrainer gevonden, in
maart tekenden de partijen het contract
waardoor hij met ingang van het nieuwe
seizoen trainer Tino Slagter zal opvolgen.
Toernooien
VV Ruinen staat bekend om het
organiseren van toernooien, zoals het
gezellige jaarlijks kersttoernooi.
Helaas kon dit niet doorgaan maar
inmiddels kon voor de jeugdleden wel al
een 4x4 toernooitje worden georgniseerd
en staan in mei onderlinge wedstrijden
voor de jeugd op het programma.
Het is te hopen dat volgend seizoen er
weer volop gevoetbald kan worden. Dan
komen de feestjes ook vanzelf.

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• VV Ruinen 90 jaar
• Kiek! door Jans Schulting
• Duurzame bollenteelt
• Roekpad Echten
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
2 juni 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
25 mei 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

©VV Ruinen

www.ruunderwaopen.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

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

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

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
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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
Met Drents proefproject
duurzame bollenteelt in de
praktijk ervaring opdoen
REGIO - In de omgeving zie je velden vol met gekleurde
tulpen, beelden die je wellicht niet zo snel in Drenthe
plaatst. Maar steeds meer bloembollenkwekers zorgen
in de in onze provincie voor velden vol met deze heerlijk
geurende bloemen. Nog tot ongeveer half mei kun je er
nog in alle rust van genieten.
Door de bollentelers zijn speciale tulpenroutes ontwikkeld.
Een van die telers is Joling, Dwingeloo. Jaren geleden startten
zij ook met de Tulpenpracht bij Nacht, maar helaas kon dit
door corona niet doorgaan en blijft het dit jaar bij de routes
die zowel per auto of fiets gereden kunnen worden. Ook
wandelend kun je de bollenvelden in je route opnemen.

©Joling

Kwaliteit
Hoe kun je kwalitatief goede bloembollen telen waarmee je
de leefomgeving zo min mogelijk belast? Hoe ontwikkel je
systemen waardoor bloembollen minder vatbaar zijn voor
ziektes? En hoe kom je tot oplossingen voor knelpunten
die omwonenden ervaren bij de teelt van bloembollen?
Deze vragen worden de komende drie jaar in de gemeente
Westerveld onderzocht in het Drentse proefproject duurzame
bollenteelt. Onderzoekers, overheden en middelenleveranciers
willen samen met telers en inwoners in de praktijk de nodige
kennis en ervaringen opdoen. Dit moet niet alleen in Drenthe,
maar in heel Nederland, leiden tot een meer duurzame en
vitale bollenteelt met respect voor en door de leefomgeving.
Eén van de telers is Albert Joling. Hij vertelt: “We willen zeker
mee doen aan het programma duurzame bollenteelt. Het
is een hele mooie kans om te kijken hoe we de bollenteelt
nog duurzamer kunnen maken zonder kwaliteitsverlies.
Verschillende bollentelers hebben ideeën ingebracht en deze
kunnen we allemaal gaan proberen. Hierbij moet je denken
aan stroken tussen lelies voor een natuurlijke plaagbestrijding,
nieuwe schonere gewasbeschermingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen die (nog) niet in de lelieteelt gebruikt
mogen worden, maar wel minder milieubelastend zijn dan het
bestaande assortiment.”

Tulpen, tulpen , tulpen...

Niet naar de Keukenhof, maar dichtbij kun je ook genieten.
We hebben alles hier in onze omgeving. De mooie natuur in
en rondom het Dwingelderveld en als bonus de tulpenvelden.
Jans legde de kleurrijke velden vast. Nog meer zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

VAN SANDER

Column

OORDELEN
Ik ben jaloers op mensen die
niet weten wie Martien Meiland
en Peter Gillis zijn. Ik heb die
mannen meer dan eens op
televisie gezien. Ik zag de één
gillen van achter een glas wijn
aan een terrastafel bij een
chateau in Frankrijk en ik zag de
ander een miljoen euro betalen
voor twee auto’s die, als het eraan op aan komt, hetzelfde
kunnen als mijn auto: van A naar B.
Het is wonderlijk dat er mensen zijn die het coronavirus
ontkennen, als je bedenkt dat zij al die tijd gewoon Chateau
Meiland hadden kunnen ontkennen. Maar nee, van die
schreeuwende meneer is heel veel bewijs. Die valt niet te
ontkennen. Het scoort, mensen willen het zien, dus het
moet op tv. IC-afdelingen, waar mensen door de beademing
niet meer kunnen schreeuwen, ontkent nu eenmaal wat
makkelijker.
‘Wat een elitair en zuigerig begin, zeg. Gadverdamme, ik stop
met lezen.’ Ik hoor het een deel van de lezers denken. ‘Laat die
mensen toch. Als zij er gelukkig van worden.’ En ik heb een tijd
lang zo gedacht. Leven en laten leven. Maar ik blijf erbij: het
is niet normaal dat mensen zonder aanwijsbaar talent op het
schild worden gehesen. Of dat zakenmannen met net iets meer
geluk dan u en ik waanzinnige bedragen neerleggen voor vier
wielen en mooi gepolijst stukje staal.
Ik gun ze hun geluk, maar niet de manier waarop ze pronken
met hun succes.
Er waren tijden dat ik schopte tegen de dorpse moraal, waarbij
‘normaal doen’ toch wel het belangrijkste is. Wie zijn zij om over
mij te oordelen, dacht ik. Ga weg met je keurslijf.

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 62
elke vrijdag en zaterdag geopend

Nu betekent die moraal voor mij dat je niet moet vergeten
waar je vandaan komt. Dat er duizenden andere mensen zijn
die het slechter hebben dan jij. Dat je gerust je nek uit mag
steken op zoek naar jouw succes, maar je je er ook tegelijk van
bewust mag zijn dat succes vaak gewoon geluk is geweest. Er
zijn misschien wel mensen die nóg harder werken dan jij, maar
er veel minder voor krijgen.
Dan is een pas op de plaats zo gek nog niet.
Opzichtig met geld smijten of beloond worden voor onkunde
is een verkeerd signaal. Zeker naar jongere generaties. Maar
het zijn precies de types als Gilles of Meiland die boven komen
drijven in internetbubbels. Het doet voorkomen dat jezelf niet
aanpassen de norm is. En dan maakt precies dat ‘leven en laten
leven’ van het zwijgende midden, veruit de grootste groep, dat
alleen extremen nog veroordeeld en aangepakt worden.
Dan is het dus te laat.
Ook in dorpen als Ruinen. Als we het hier mooi en gezellig
willen houden, moeten we ons soms schikken naar een
algemeen belang. Dan maar even niet doen waar we op dat
moment zin in hebben. Hebben we allemaal wat aan.
En wat blijkt, dingen voor anderen doen is gewoon leuk.
Leuker dan die SBS6-kul.
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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
Johan Platen, tel. 06-12878066
Hulp/ informatielijn
tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/
PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 4 juni 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Voedselproductie
Het woord ‘produceren’ stel ik onder de kritiek van het
scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis. Met name
hoofdstukken 1 en 2. Dit verhaal vertelt over Gods creatief
handelen, waardoor orde in de chaos ontstaat.
‘Produceren’ is een economische term. In de economie draait
alles om rentabiliteit. De productie is goed, wanneer veel
geld verdiend wordt. Rentabiliteit staat centraal. In Gods
schepping staat daarentegen ‘verantwoordelijk zijn voor
elkaar of zorg dragen voor elkaar’ centraal. De mensheid
dient voor de schepping te zorgen, waardoor het leven
de kans krijgt om te groeien naar haar aard. Vandaar een
optimale verzorging van plant, dier en medemens.
Optimaal verzorgen houdt tevens in, dat grond, water,
plant, dier en mens niet overvraagd worden. Dit is een
vorm van solidariteit, waardoor misbruik wordt uitgesloten!’
Misbruik uit zich in ‘teveel’. Zoals bijvoorbeeld in: het gebruik
van groei- en gewasbeschermingsmiddelen, moordende
concurrentie, knellende wetten, uitputting van grond, gewas
en mens, vervuiling.
Omdat ons voedsel groeit door verzorging van plant en dier
is het billijk, dat deze arbeid rechtvaardig beloond wordt. In
onze maatschappij worden de ‘verzorgers’ kariger beloond
dan zij, die de vruchten van de verzorging verhandelen.
Dit wordt duidelijk in de prijsopbouw. De netto beloning van
de ‘verzorgers’ loopt wereldwijd achter op de netto beloning

van de handel of het groot winkelketen. In de prijsopbouw
dient de solidariteit met de ‘verzorgers’ zichtbaar te worden.
Gevolg is, dat handel en grootwinkelketen een goede of
rechtvaardige beloning aan de ‘verzorgers’ geven. Hierdoor
kan de eindprijs hoger uitkomen, waardoor de consument
een hogere prijs voor het voedsel moet betalen.
Kritisch consumeren houdt -volgens genoemde
gedachtegang- in, dat de consument solidair is met de
‘verzorgers’ van plant, dier en mens.
‘Solidair zijn met’ is een bewustwordingsproces. In dit proces
vraagt de consument ook naar de herkomst van het voedsel.
De consumptie van de rijke landen belemmert namelijk de
voedselvoorziening in de arme landen.
In het kader van de solidariteit is het belangrijk om mensen
in de arme landen te helpen aan voldoende kennis en
middelen om de voedseltekorten op te heffen. De luxe van
de één, mag niet de dood van de ander betekenen!
Ds. Gerard Venhuizen
Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van
13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron,
Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.
BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk
Vanaf 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.
Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag
deze dienst wordt opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via
de website van de Mariakerk: www.pkn-ruinen.nl
M.m.v. een koortje en een kinderkoor
voorganger : ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 30 mei
voorganger: drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen
Zondag 06 juni
voorganger: ds. M. Boersma uit Wapenveld
Zondag 13 juni
voorganger: drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen
Zondag 20 juni
voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
Eind april is de kerkenraad voor het eerst dit jaar weer bij
elkaar geweest.
In verband met de nieuwe kerkenraadsleden stelt iedereen
zich voor.
Van verschillende leden kregen wij het vragenformulier bij
Kerkbalans terug met een aanbod om bij te dragen in het
werk van onze kerk in Ruinen. Wij zijn hier blij mee en nemen
contact op met deze leden.
De Communicatie Commissie ontwikkelt een nieuwe folder
voor nieuwe leden, met informatie over onze gemeente.
Vanaf mei houden wij weer diensten in de Mariakerk met de
gebruikelijke coronamaatregelen.
Na de gemeenteavond op 7 april was het mogelijk bezwaar
aan te tekenen tegen de gevolgde procedure van het
beroepingsproces.
Er zijn geen bezwaren ingediend. Daarop heeft de
kerkenraad het beroep uitgebracht op ds. Mark Boersma in
Wapenveld. Hier heeft hij positief op gereageerd met het
aannemen van het beroep. Wij zijn hier verheugd over en
vertrouwen op een fijne samenwerking.
Op 6 juni kunt u hem al horen in onze kerk, want dan zal
hij in de dienst voorgaan. Eind juni zal de intrededienst
plaatsvinden.
Tot die tijd is ds. Venhuizen bereikbaar tijdens het spreekuur
dat elke vrijdag van 13.00 – 14.00 uur in gebouw de Bron
gehouden wordt en in noodgevallen op tel. 06-51370604.
Kerkenraad PKN Ruinen
KERKRENTMEESTERS

Werkgroep ”Aanpassing Mariakerk”
Zoals wij al eerder hebben laten weten is deze werkgroep
bezig te onderzoeken hoe de Mariakerk voor een breder
gebruik is in te zetten.
De Mariakerk willen we graag behouden voor de toekomst.
Het liefst met een kerkelijke functie, maar vanzelfsprekend is
dit allerminst. De middelen en het kerkbezoek nemen af.
Wij voorzien dan ook dat de situatie in de toekomst anders
zal worden.
Op dit moment beschikt de Protestantse Gemeente Ruinen
naast de Mariakerk over De Bron en de Pastorie.
De Bron wordt nu gebruikt als vergaderruimte, voor
uitvaarten en condoleances en enkele koren gebruiken een
ruimte als repetitieruimte. Tevens worden er in de winter
twee maanden lang de zondagsdiensten gehouden omdat
deze ruimte efficiënter te verwarmen is.
De Pastorie wordt niet meer gebruikt door de predikant en is
inmiddels verhuurd aan een particulier.
De werkgroep is nu bezig om de Mariakerk voor een breder
gebruik in te kunnen zetten dan alleen de zondagsdiensten.
Inmiddels hebben wij tevens een werkgroep ”multifunctie”
aangesteld met als opdracht te onderzoeken hoe een
multifunctioneel programma er uit zou kunnen zien en
welke gevolgen dit heeft voor de inrichting van de kerk.
De werkgroep “Aanpassing Mariakerk” heeft inmiddels
contact met een architectenbureau, dat veel ervaring heeft
met aanpassingen van kerken en kerkelijke gebouwen om
een ontwerp te maken van een bijgebouw met directe
doorgang naar de Mariakerk.
Wij denken aan de volgende invulling: vergaderruimtes,
toiletruimte, keuken en garderobe.

Hiermee zou de Bron en ook de pastorie overbodig worden
en is de Mariakerk veel breder te gebruiken.
Bij al deze plannen is de Gemeente De Wolden betrokken en
alle andere overheidsinstanties zoals Monumentenzorg.
Zodra wij meer informatie hebben zullen wij een
inloopavond organiseren waarbij wij de leden van PKN
Ruinen en andere geïnteresseerden nader kunnen inlichten
aan de hand van concrete plannen.
Helaas is dit door Corona nu niet mogelijk.
Kerkbalans 2021
In februari/maart dit jaar hebben wij de actie “Kerkbalans”
gehouden.
Dit jaar konden wij door toedoen van Corona niet de
toezeggingsenveloppen ophalen en is u gevraagd deze in
de brievenbus van de Bron te deponeren.
Gelukkig is hier veel gehoor aan gegeven hiervoor onze
dank.
Helaas is gebleken dat er nog veel toezeggingen ontbreken,
daardoor missen wij een behoorlijk bedrag. Hopelijk wilt
u alsnog geld voor Kerkbalans 2021 overmaken op onze
bankrekening t.n.v.
KRM Prot. Gemeente Ruinen: NL 43 RABO 0379 0222 22.
COMMUNICATIECOMMISSIE

We zijn blij dat een aantal mensen aangegeven hebben dat ze
mee willen werken om ons kerkblad Om de Ruiner Toren en
de Nieuwsbrief interessanter te maken en/of te zorgen dat de
Nieuwsbrief bezorgd wordt. We willen hen voor een volgend
overleg uitnodigen.Hebt u zich al opgegeven voor de (digitale)
Nieuwsbrief?U kunt zich aanmelden voor zowel de digitale
Nieuwsbrief als de Nieuwsbrief op papier bij
redactieOdRT@pkn-ruinen.nl of bellen met 06-30422702.

KUNSTEXPOSITIE PINKSTEREN
Pinksteren
Als God zijn Geest over ons (de wereld) blaast maakt dat wij
onbevangen kunnen leven, begrensd natuurlijk, maar we
weten dat we er niet alleen voor staan.
Het thema van de Pinkster expositie is: VRIJHEID van GEEST.
De kunstenaars voelen zich goed thuis bij dit onderwerp.
Zij kiezen vooral voor de natuur en kinderen omdat de
veelheid aan mogelijkheden dan het meest tot zijn recht
komt.
Vanaf de zaterdag voor Pinksteren, 22 mei tot en met
tweede Pinksterdag 24 mei zullen 16 kunstenaars uit
Ruinen, Ansen en Echten werk exposeren gebaseerd op het
Pinksterfeest.De kunstenaars laten weten wat dit thema voor
hen betekent.
De kunstwerken zullen geplaatst worden rond en in de
Mariakerk en de Bron. De expositie in de kerk en in de Bron is
op zaterdag, zondag en maandag geopend van 13.00 uur tot
17.00 uur. De kunstwerken die rond de kerk staan, kunt u de
hele dag bewonderen.
De expositie is gratis te bezichtigen.
Spreuk van de maand
“Vergeef voor de ander, maar ook voor jezelf”
Boeddhistische wijsheid
Redactie Om de Ruiner Toren

VV RUINEN 90 JAAR
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Burgemeester Roger de Groot
neemt afscheid van De Wolden
DE WOLDEN - Na 9 jaren burgemeester te zijn geweest in onze
mooie gemeente De Wolden, gaat Roger de Groot ons verlaten.
Toen Roger de Groot als vierde burgemeester geïnstalleerd werd
zei hij al: ‘Ik wil met beide benen tussen de mensen op Woldense
grond staan. Naast inwoners, met inwoners, voor inwoners en als
inwoner. Zo’n burgervader wil ik zijn.’ En dat is in die 9 jaar wel
gebleken. Contact met de inwoners, ondernemers, verenigingen
was een groot onderdeel van zijn werkzaamheden in De Wolden.
Initiatiefrijk
Daarnaast was een van zijn speerpunten: Hoe kun je de samenleving
meer in zijn kracht zetten? “Mensen kwamen al vlot bij me met nieuwe
initiatieven. De slogan ‘actief en betrokken’ werd direct al benadrukt”,
kijkt De Groot terug. Het was de voorbode van Initiatiefrijk De Wolden.
Het Groene Hart in Veeningen en het Struunpad in Koekangerveld
waren de eerste projecten in het licht van overheidsparticipatie.
Inwoners hadden zelf plannen gemaakt, fondsen aangeschreven,
zetten zelfwerkzaamheid in en vroegen een bijdrage aan de overheid.”
Sindsdien zijn er ruim 125 initiatieven verblijd met een bijdrage.

Drenthe bedankt alle
vrijwilligers!
Ook jou… omdat jij er toe doet!
DE WOLDEN - Op 10 mei jl. lanceerden de gezamenlijke Drentse
vrijwilligerssteunpunten het filmpje Mensen maken Drenthe.
De kern van de film is: Zonder vrijwillige inzet zijn we nergens.
Vrijwilligers maken Drenthe en daar willen we jullie heel hartelijk
voor bedanken.
“Zoveel mensen die zich vrijwillig inzetten: dat verdient
waardering”, vindt ook Jetta Klijnsma, commissaris van de
Koning.

Afscheid inwoners
Het afscheid staat in het teken van de inwoners. Uiteraard worden
alle coronamaatregelen in acht genomen. Daarom is er gekozen voor
een afscheid in de buitenlucht door middel van een ‘drive through’.
U kunt dan lopend/fietsend langs Roger. Roger is op vrijdag 21 mei
op 4 plaatsen (de voormalige gemeenten) aanwezig. Daar krijgt u de
gelegenheid om de burgemeester uit te zwaaien. Het schema ziet er
als volgt uit:
21 mei
09.00-10.30 uur: Ruinerwold, parkeerterrein Buddingehof
11.00-12.30 uur: Ruinen, de Brink
13.30-15.00 uur: de Wijk, parkeerterrein de Slenken
15.30-17.00 uur: Zuidwolde, parkeerterrein sportpark Woltingeslag
Mocht je niet in de gelegenheid zijn afscheid te nemen, dan kun
je dat doen via de facebookpagina https://www.facebook.com/
afscheidburgemeesterrogerdegroot een bericht voor Roger
achterlaten.
Donatie Jeugdfonds Sport&Cultuur Drenthe
Roger de Groot geeft de voorkeur aan een donatie voor ‘Jeugdfonds
Sport&Cultuur Drenthe’ i.p.v. een afscheidscadeau. U kunt uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL57BNGH0285078933, o.v.v.
afscheid Roger de Groot.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan Drenthe?
Kijk op www.vrijwilligerswerkdrenthe.nl

Al jaren vinden de coördinatoren van de steunpunten elkaar in een
provinciaal overleg. Deze overleggen zijn onverminderd inspirerend
en zeer functioneel. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot Nationaal Jaar
vrijwillige inzet onder de noemer Mensen maken Nederland. Een
mooie gelegenheid om provinciaal de krachten te bundelen en de
Drentse inzet in een filmpje te laten zien.
Een korte film waaraan door alle 12 gemeenten is meegewerkt door
inzet van vrijwilligers en het beschikbaar stellen van locaties. Een
filmpje waarin de diversiteit van zowel de vrijwilligers en van het
vrijwilligerswerk getoond wordt. Deze film met de titel “Mensen
maken Drenthe” wordt met een diepe buiging
opgedragen aan alle Drentenaren die zich al jaren
belangeloos en met hart en ziel inspannen voor
onze eigen provincie. Het filmpje ook te vinden op
de websites van de vrijwilligerssteunpunten van de
12 Drentse gemeenten.

KERKDIENSTEN
Zondag 23 mei Pinksteren

PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen

deze dienst wordt opgenomen en rechtstreeks uitgezonden
via de website van de Mariakerk: www.pkn-ruinen.nl
M.m.v. een koortje en een kinderkoor
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 30 mei

PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. L.W. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
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 kunt u dit doorgeven aan
Johan Platen op tel. nr. 06 128 780 66, 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.

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 2 juni 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 25 mei 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
Redactie &
Vormgeving
Druk
Verspreiding

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

Het speel- en ontdekkingspad ,
Roekpad in Echten
moet worden vernieuwd
Dat kost geld, veel geld!
ECHTEN - In het dorp Echten is het speel en beleefpad,
het Roekpad, 7 jaar geleden gerealiseerd door Stichting
Kraaienbosch. Een groep vrijwilligers, de projectgroep
Kraaienbosch, is aan de slag gegaan en heeft samen
met Landschapsbeheer een plan bedacht om het oude
landgoedbos rondom de havezathe Huize Echten te
herstellen, op een manier die zoveel mogelijk Echtenaren
en Echtense bedrijven erbij zou betrekken en stimuleren.
Het Roekpad is een pad voor kinderen en volwassenen,
maar ook goed toegankelijk voor mensen met een visuele of
verstandelijke beperking. De naam is afgeleid van de roek,
een kraaiachtige, en van het Drentse woord roeken, wat
ruiken betekent. Ruiken staat bij dit Roekpad symbool voor
de overige zintuigen die tijdens een wandeling langs dit pad
geprikkeld worden.
Door de jaren heen is het Roekpad uitgegroeid tot een
speelplek in de natuur, voor kinderen uit Echten maar ook
van ver daarbuiten. De situatie op dit moment is dat het pad
jaarlijks door duizenden kinderen en ouders wordt bezocht.
Ook het afgelopen jaar door Corona, werd nog eens extra
benadrukt hoe belangrijk buiten spelen is voor kinderen.
Het doel van de stichting is om het bestaande Roekpad
up-to date te maken d.m.v. het plaatsen van gecertificeerde
speeltoestellen. Waar kinderen uit Echten, en ver daarbuiten,
worden uitgedaagd om (samen ) te spelen, buiten in de
natuur. In de opstart is gekozen voor natuurlijk spelen. De
speelanleiding zijn destijds zelf gemaakt door de werkgroep.
Met de richtlijnen van nu voldoen veel speeltoestellen niet
meer aan de huidige normen. De stichting wil daarom dat alle
speeltoestellen weer aan de huidige normen laten voldoen
en speeltoestellen vervangen waar nodig, zodat het Roekpad
weer voor een heel lange periode een mooie speel- en
ontmoetingsplek is in de natuur.
De stichting heeft er altijd naar gestreefd dat het Roekpad
voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus is er geen entree
en dus geen inkomsten voor de stichting. Daarom doen we
nu een beroep op u. Wilt u ons steunen, zodat wij ons doel
kunnen realiseren! Een beleefpad in Echten midden in de
natuur, waar kinderen heerlijk met elkaar
buiten kunnen spelen, uitgedaagd worden en
wat toegankelijk is voor iedereen.
En daarvoor is de Stichting veel geld nodig om
dit alles te realiseren.
Uw donatie zou enorm worden gewaardeerd.

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl
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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
Zwembad Ruinen
Voorseizoen 1 mei t/m 8 juli
Maandag
14:15 – 17:00 uur
Dinsdag
07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Woensdag
07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Donderdag
07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Vrijdag
07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 17:00 uur
Zaterdag
13:00 – 17:00 uur
Zondag
13:00 – 17:00 uur
www.zwembadruinen.nl

WAT GAAN WE DOEN?

LENTE
Eindelijk ist wèer lente
Ie vuult ’t an de locht
Knoppies staot op springen
De grond brek overal wèer lös
Planties boort de koppies deur de grond
De vogels gaot wèer vrolijk zingen
- En dan opiens, toch nog ’n sneibui –
Dat drukt eemties oen gemoed
Toch is het wèer lente
Ie vuult ’t an oen bloed
-Janny Kok-Wolbers

Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte
Kijk voor 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.

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

AIRCO CHEC

K

Laat uw airco
op tijd controleren

Autobedrijf Wemmenhove

PCA Gewoon Goed!

Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
T. 0528 371 227
www.wemmenhove-peugeot.nl

