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Workshoppen kan weer

gezelligheid op de brink en bij Galerie Femke Anne
RUINEN - Het is zomer en dat is te
merken in zonnig Ruinen. Op en
rond de brink is het gezellig druk en
horecabedrijven met hun terassen
doen gelukkig weer goede zaken.
Veel toeristen hebben na de perikelen
van corona zin om er even tussenuit
te gaan en kiezen voor een ‘Retoertje
Drenthe’ om onze Oerprovincie te
ontdekken. En een dagje naar Drenthe
is daarvoor natuurlijk veel te kort. En
mogelijkheden voor een korte break,
een langer verblijf of vakantie zijn er in
en rond Ruinen zeker genoeg.
Toerist Info en workshops
Ook aan de brink bij Femke Anne is het
weer gezellig druk. ‘De toeristen komen
de nieuwste fiets- en wandelkaart kopen,
en laten zich verrassen door al het moois
wat er te zien is in de galerie en de winkel.

Ook de schilderworkshops zijn weer
begonnen, nu nog met maximaal 2
personen, maar als de versoepelingen
doorzetten kan het ook weer met 4
personen of meer. Schilderervaring is
niet nodig. Voor groepen kan ook weer
gereserveerd worden (vanaf de herfst)
en mocht het niet door kunnen gaan is
annuleren gratis’, vertelt Femke Anne
enthousiast.

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

Combinatie met eten en drinken
Nu de restaurants op de Brink weer
helemaal open zijn kan er na de
workshop weer volop genoten worden
van een wijntje, een high tea, een
borrelplank of een etentje.
Info bij Femke Anne
T. 06 143 481 08 of info@femke-anne.nl

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Workshoppen bij Femke Anne
• Kiek! door Jans Schulting
• Nieuwe gedichtenbundel Leo Kok
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit de regio
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

©Femke Anne

www.ruunderwaopen.nl

De volgende uitgave is
30 juni 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
22 juni 2021, 17.00 uur
info@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

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

In verband met COVID-19 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.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

Stotijn

notariaat & mediation

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

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
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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

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

Een gewonde ree gevonden?

Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

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

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

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

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
Een nieuwe gedichtenbundel
van Leo Kok
RUINEN - De in Ruinen wonende dichter Leo Kok heeft
onlangs zijn nieuwe gedichtenbundel ”De tijd gedicht”
uitgebracht. De in eigen beheer uitgegeven bundel laat de
tijd zien in zijn vele gedaanten.
Na zijn vorige bundel “Dwalen langs het smalle pad” neemt
hij u nu in zijn nieuwe bundel mee in gedichten die de tijd in
filosofische, beeldende en hedendaagse poëzie beschrijft. De
vormgeving was ook nu weer in handen van het bureau voor
marketing en vormgeving “ Do it Media” in Ruinen.

©eigen foto

De bundel is verkrijgbaar bij o.a. “Pet Readshop” in Hoogeveen,
boekhandel Riemer Barth in Meppel, de CD-Hal in Ruinen en
via bol.com

boerendrokte

Mooi weer, dat betekent dat het gras wordt geoogst.
De boeren hebben het er druk mee, want het moet naar
binnen voor de bui. Hard werken, soms ook ‘s nachts!
Jans legde het met zijn camera vast. Nog meer zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

VAN SANDER

Column

IEDER ZIJN EIGEN TOPSPORT
Zo’n tien jaar terug deed ik mee
aan een invitatietoernooi van
TC Runa. Ik ‘had’ toen aanzienlijk
minder Sander dan nu, want
twintig kilo geleden was Sander
veel sportiever. Op het gravel aan
de Neuzendijk ontdekte ik dat een
goede conditie handig is, maar niet
prijswinnend als je een hand-oog
coördinatie van een gorilla hebt.
Een slagman bij honkbal kon een puntje zuigen aan het aantal
ballen dat ik over de omheining timmerde. Maar waar gaat
het om? Een zondagmiddagje jezelf voor lul zetten op een
tennisbaan, doe ik graag. Het gaat om de fun.
Het brengt mij bij Naomi Osaka, de toptennisser uit Japan.
23 jaar en sloeg al meerdere grandslamtitels achter haar naam.
Osaka trok zich terug uit het Franse toernooi van Roland Garros,
nadat ze in opspraak raakte omdat ze de pers dit jaar niet te
woord wilde staan. Ze gaf aan maar moeilijk met de druk om
te kunnen gaan die bij topsport komt kijken. Eigenlijk na haar
eerste succes in 2018, begonnen de depressieve klachten bij haar
op te spelen. Media en journalisten kunnen negatieve gevoelens
versterken, vindt Osaka.
Over de rol van journalisten, kan ik mij misschien op een ander
moment uitlaten, maar Osaka zette mij weer even terug op
aarde. Topsporters hebben misschien een andere instelling dan
de aanmodderende recreant, het zijn en blijven mensen. Boven
jezelf uit moeten stijgen op bestelling, op de rots blijven zitten
ten koste van alles. Ik kan me voorstellen dat het je ziel opslokt
en het je op de duisterste plekken van je eigen bewustzijn kan
brengen.
Dan kun je zeggen: ‘If you can’t take the heat, stay out of the
kitchen’, maar iemand met minder mentale weerbaarheid kan
tegelijk misschien gewoon waanzinnig goed tennissen. Die
dingen worden niet eerlijk verdeeld.

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

Zo beoefent ieder zijn eigen topsport. De stukken die ik hier,
maar ook voor de krant schrijf, moeten wat mij betreft altijd
weer iets verfijnder of leuker zijn dan die daarvoor. Een gezonde,
competitieve houding, waar eveneens veel gevaar in schuilt,
want hé: het kan soms een dag, een week, een maand even wat
minder gaan. En soms is iets minder ook prima. Perfectie vind je
onder in de bodemloze put. Kom er dan nog maar eens uit, als je
denkt het gevonden te hebben.
Ik zocht hulp. Niet omdat ik al geknakt was of diep in de
problemen zat. Maar wie last heeft van zijn rug, wacht toch ook
niet totdat-ie echt gebroken is voor hij naar de fysio of dokter
gaat? Ik zocht hulp om wat beter met mezelf te leren leven. Dat ik
weet waar mijn handrem zit en dat ik mezelf op andere terreinen
wat sneller een schop onder mijn hol geef. Een proces dat nog
niet, misschien wel nooit echt afgerond is.
Voor de mensen die zich, zeker gedurende de lockdowns,
herkennen in wat ik hier schets: je bent niet alleen. Wacht niet
tot je verzopen bent in je eigen gedachten of je wel echt knakt,
het is oké als het even minder gaat. Met hulp kom je er misschien
achter wat eraan ten grondslag ligt.
Ik schaam me er niet voor en wens ook zeker niet anders
behandeld te worden nu mensen dit weten. Wie de schoen past;
trek hem aan en ga op pad, ik gun het je.
Want voor het leven geldt: het gaat om de fun!
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Ds. M. Boersma
mboersma@solcon.nl
tel. 06-51901144

Hun doorzettingsvermogen was het geloof. Ze moesten wel
koﬀers vol geloof hebben om het oude vertrouwde achter zich
te laten.

Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
tel. 06-51370604
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

Wij gaan op reis en nemen mee. We stoppen onze koﬀers vol
moed, vertrouwen en geloof. Wij proberen te vertrouwen
op Gods Geest, die ons onderweg begeleidt. Vol vertrouwen
kunnen we soms zeggen: ‘Het komt goed’. Wanneer de twijfel
toeslaat en we op een dood spoor zitten dan kunnen we b.v.
een koﬀer ‘moed’ openmaken. Ik wens u, jou een goede reis.
Ds. Gerard Venhuizen

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór of op vrijdag 30 juli 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Ik ga op reis en neem mee ….
De zomermaanden staan in het teken van vakantie. Vooral
voor gezinnen, die schoolgaande kinderen hebben of werk,
dat vakantie in de zomer heeft. De periode vóór de vakantie is
meestal spannend en geeft ontspanning. De voorbereidingen
zijn leuk. Eerst lekker fantaseren en dan weer met de beide
benen in de realiteit.
Een bekend vakantiespelletje is: ‘Ik ga op reis en neem mee’.
Wanneer dit spelletje met veel personen gespeeld wordt, dan
moet degene, die het laatst aan de beurt is veel opnoemen. Wie
een voorwerp niet weet is af.
Wie op reis gaat neemt meestal veel mee. Caravans,
aanhangwagentjes, fietsen en koﬀers worden volgeladen.
Vakantiegangers nemen het liefst veel vertrouwde spulletjes
mee naar hun vakantieoord.
Mensen hechten aan vastigheid. Mensen willen het vertrouwde
meenemen. Reizen naar onbekende oorden is al spannend
genoeg.
De voorbereiding op een vakantiereis kan niet vergeleken
worden met het bekende lied van Hanna Lam: ‘Zo maar te gaan
met een stok in je hand’. Dit lied laat de materiële zaken voor
wat ze zijn. Het gaat om de diepere lagen van het leven: ‘Hopen
en vertrouwen’. Hieraan wil ik geloof toevoegen.
Op reis gaan is een vorm van los laten. Door deze zin op te
schrijven besef ik, dat het leven ook in het teken van loslaten
staat. Het leven is een reis. Niet gepland! We kunnen alle
zekerheden willen inpakken: koﬀers vol!
Gaandeweg zullen we ontdekken, dat ingepakte zekerheden
geen zekerheden blijken te zijn.
In de Bijbel gingen mensen op reis. Hoopvol naar een nieuwe
toekomst. Hun kompas was een belofte.

Spreekuur dominees
Ds. G. Venhuizen houdt op vrijdag 18 juni en vrijdag 25 juni van
13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat
4 Ruinen.
Ds. Boersma zal ook op de volgende vrijdagen spreekuur
houden in de Bron van 13.00 uur – 14.00 uur.
U bent daar van harte welkom.
DS. BOERSMA STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Mark Boersma en graag stel ik mij aan jullie voor.
Mijn wieg stond in Amstelveen. Mijn ouders verhuisden
daarheen vanuit Den Haag / Scheveningen vanwege het werk
van mijn vader. Die was elektrotechnicus en werkte bij de KLM.
Toen pa werk kreeg in Eindhoven kwam ons gezin met drie
kids in Geldrop terecht. Ondergetekende was toen 5 jaar oud.
We zaten vlak bij de Strabrechtse
Heide, net als in Ruinen met een
schaapskudde. Van huis uit dus
eigenlijk een stadse jongen, maar
in die tijd spotte ik mijn eerste
wild en was ik vaak buiten te
vinden.
De volgende stap was theologie
studeren, eerst in Apeldoorn.
Daar troﬀen Ida en ik elkaar. Zij
is nu dominee in Wapenveld; we
kregen vier kinderen: Willem,
Froukje, Anneke en Gerlien. Alle
vier zijn ze het huis uit. Willem woont met Eveline in Beilen over
het spoor. Wij hopen daar ook een huis neer te zetten volgend
jaar.
Na de studie ben ik predikant geweest in Buitenpost en in
Hasselt. Na twee jaar onderwijs aan een middelbare school heb
ik de switch gemaakt naar Defensie. Bijna 20 jaar heb ik daar
gewerkt als geestelijk verzorger / legerpredikant.
De kazerne in Havelte was ook twee jaar mijn werkplek.
Inmiddels is dat avontuur afgelopen, hoewel ik me nog steeds
verbonden weet met de militaire wereld.
Muziek heeft altijd een rol gespeeld bij ons, ook in mijn vorming
als gelovige. Ik houd van de rustige wijding, maar ook van ritme
en beweging. Mijn moeder kocht eens een plaat met Jiddische
muziek voor me.

Die levendige volksmuziek, verbonden met dat bijzondere
volk uit de bijbel is een voorbeeld van wat muziek allemaal kan
uitdrukken.
De laatste tijd ben ik met bierbrouwen in de weer. Net als in
Ruinen heeft in Wapenveld een klooster gestaan. En daar werd
vroeger niet alleen gezongen, maar ook gewerkt, gebakken en
gebrouwen. Met ons Fraterbier willen we aan de geschiedenis
van het klooster op een speelse manier aandacht geven.
Met Pinksteren bewonderden we ’s middags de Mariakerk én
lokale kunst rondom het thema ‘vrijheid van geest’. Met mooie
muziek erbij. Het voelt als thuiskomen.
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.
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.
Zondag 20 juni, 10.00 uur
voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen
Zondag 27 juni, 10.00 uur
voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen
Zondag 27 juni, 14.30 uur
Intrededienst van ds. M. Boersma
Deze dienst kunt u beluisteren en bekijken via de website
Zondag 04 juli, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 11 juli, 10.00 uur
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 18 juli, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 25 juli, 10.00 uur
voorganger: drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen
Zondag 01 augustus, 10.00 uur
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 08 augustus, 10.00 uur
voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen
Zondag 15 augustus, 10.00 uur
voorganger: pastor A.A. Metselaar uit Hoogeveen
NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad komt in juni weer bij elkaar.
Dan worden de plannen voor het kerkcomplex gepresenteerd
en kunnen er vragen over gesteld worden.
De jaarrekeningen van kerkrentmeesters en de Diaconie
worden besproken.
Op 27 juni is ’s middags de intrededienst van ds. Mark Boersma.
In verband met de coronamaatregelen kunnen er een beperkt
aantal mensen bij aanwezig zijn.
Daarom wordt deze dienst opgenomen en uitgezonden.
U kunt deze dienst bekijken via de website of
https://vimeo.com/549182160/111d4b2e0b
De dienst begint om 14.30 uur.
Vanaf 27 juni is het spreekuur van ds. Mark Boersma op
vrijdagmiddag van 13.00 – 14.00 uur in
de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.
Kerkenraad PKN Ruinen

DIACONIE
De Coronapandemie heeft op verschillende vlakken invloed
gehad op de baten en lasten van de Diaconie. Vele maanden
zijn er geen kerkdiensten gehouden en in het najaar zijn de
diensten gevierd met heel weinig kerkgangers.
De opbrengsten van de collectes is daardoor ruimschoots
gehalveerd. Daar tegenover zijn gelukkig wel meer giften
overgemaakt naar de diaconie.
Hartelijk dank voor uw steun!
Hoewel collectes niet konden worden ingezameld, zijn toch
vele doelen lokaal, landelijk en wereldwijd vanuit de Diaconie
ondersteund.
Zeker de uitgaven voor lokaal diaconaal werk zijn op peil
gebleven.
Er is in 2020 (ook als gevolg van de crisis) geen dividend
uitgekeerd door Oiko-credits.
Het verlies over 2020 komt hierdoor op ruim € 2200.
KERKRENTMEESTERS
De jaarrekeningen van PKN Ruinen en de Diakonie over het jaar
2020 zijn gereed en gecontroleerd door de controlecommissie.
Als u deze jaarrekeningen wilt inzien, neemt u dan contact op
met de kerkrentmeesters op het volgende mailadres voor het
maken van een afspraak: administratiekrm@pkn-ruinen.nl
COMMUNICATIECOMMISSIE
Vanaf de volgende Om de Ruiner Toren zult u waarschijnlijk
maar een bladzijde vinden in het Ruunder Waopen.
De verdere informatie krijgt u in de Nieuwsbrief.
Hierin willen we ook een artikeltje Lief en Leed plaatsen.
Onder dit kopje willen we de huwelijksjubilea vanaf 50 jaar
vermelden en de verjaardagen van de 85-jarigen en ouder.
Wanneer u daar geen prijs op stelt, wilt u ons dat dan laten
weten via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of
telefonisch 06-30422702
Ook willen we de mensen vermelden die ernstig ziek zijn of een
andere vervelende zaak meemaken.
Dat horen we ook graag van u via redactieodrt@pkn-ruinen.nl
of tel. 06-30422702
PINKSTER KUNSTEXPOSITIE
De Pinkster kunstexpositie is succesvol verlopen.
We hebben honderden bezoekers gehad, zowel in de Bron als in
de kerk en op het kerkelijk erf.
In totaal hebben 18 kunstenaars hun werk getoond, waaronder
twee liturgische bloemstukken.
Hierbij willen we alle kunstenaars en alle vrijwilligers hartelijk
bedanken voor hun inzet.
ZOMEROPENSTELLING MARIAKERK
Met ingang van half juni willen we de Mariakerk weer
openstellen voor bezoekers.
De openingstijden zijn: dinsdag, woensdag en donderdag van
14.00 uur tot 16.00 uur.

Spreuk van de maand
“Een onvervuld verlangen hoeft geen
vervuld leven in de weg te staan.”
-Dietrich Bonhoeffer
Redactie Om de Ruiner Toren

Kerken samen in actie voor de
voedselbank

Zaterdag 5 juni jl. hebben de diaconieën van de kerken in de
Wolden een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkten. De
actie is een groot succes geworden met bijna 180 kratten vol, met
lang houdbare producten voor de voedselbanken in Meppel en
Hoogeveen.
De voedselbank is heel blij en dankt alle helpers, de supermarkten
en de gulle gevers. Een fantastisch resultaat waar zij weer een aantal
maanden mee vooruit kunnen!
De organisatie was in handen van Diaconaal Verband De Wolden, een
samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.

Sportclubs in Drenthe: vier de
heropening van de sport

Grijp de heropening aan voor ledenbinding en het werven van nieuwe leden
REGIO - Zaterdag 5 juni gaan onze sportclubs eindelijk
weer opengegaan. Nog niet alles is direct weer mogelijk,
maar met de eerste wedstrijden voor de jeugd, binnen en
buiten teamsport voor volwassenen en het heropenen van
kantines, kleedkamers en douches kan er toch wel gesproken
worden van een serieuze stap. En wat hebben we dit met
elkaar allemaal gemist. Niet alleen de sporter zelf, ook
bestuursleden, kader, professionele begeleiders, iedereen
heeft de sfeer, saamhorigheid en gezelligheid van
de sportclub gemist.
De meeste Drentse sportclubs lijken relatief goed door de
coronacrisis te komen. De landelijke compensatieregelingen,
regionale en lokale bijdragen, de vele creatieve inspanningen
van de clubs zelf en de sterke loyaliteit van Drentse leden maakt
dat de meeste sportclubs nog steeds financieel gezond zijn. Toch
staan we voor een cruciale periode om de leden te behouden,
mensen terug te winnen en het verenigingsleven weer op gang te
brengen. Laten we de heropening van de sport groots vieren!
Ruim 400 verenigingen in Drenthe deden mee aan de webinars
van SportDrenthe afgelopen periode. Alle gevolgen die de corona
crisis heeft op sportclubs stonden daarin centraal. Sportclub
Drenthe hielp veel verenigingen vanuit het corona loket met
gevraagde ondersteuning op verschillende thema’s. Allemaal
gerelateerd aan hoe gaan we om met de gestelde maatregelen en
protocollen. Nu staan we op het punt dat we weer open kunnen
en dat is een belangrijk moment. Adviezen die we eerder gaven
in het webinar over ledenbinding en clubgevoel zijn juist in deze
periode van belang om de huidige leden te behouden of nieuwe
leden te werven.
Maak er een feestje van
Iedereen zal weer moeten wennen. De vrijwilliger achter de bar, de
scheidsrechter, de schoonmaak, alle mensen achter de schermen
die de zaterdag of zondag tot een sportief feestje maken zullen
weer in actie moeten schieten. Dit weekend extra feestelijk
beginnen zorgt er voor dat iedereen er de komende weken er
weer zin in krijgt. Ook direct na de zomer zijn er nog voldoende
mogelijkheden om de herstart feestelijk te vieren. Het organiseren
van een open dag of feestelijke clubactiviteit moet na de zomer
zeker weer mogelijk zijn. Via de provinciale regeling Frisse start
na corona of via de lokale sportakkoorden is het wellicht zelfs
mogelijk om wat extra budget aan te vragen om in deze periode
extra groot uit te pakken. Gemeenten en de kerngroepen van de
Drentse sportakkoorden zijn ook druk bezig met het maken van
plannen om weer in beweging te komen na corona.

Het kan interessant zijn als sportclub om te verkennen of hier
kansen liggen voor de club.
Meer weten? Onze verenigingsadviseurs staan klaar om met jullie
mee te denken over een frisse herstart na de zomer, het weer
activeren van vrijwilligers of het werven van leden. Laten we de
sport- en beweegdip snel
weer achter ons laten en
zorgen dat de sportclub
weer bloeit en iedereen
zo snel mogelijk weer
aanhaakt bij al het moois
dat de Drentse sportclubs
te bieden hebben.

Taribush Kuna Festival beleeft
dit jaar haar laatste editie!

REGIO - De mensen van het populaire Taribush Kuna Festival
hebben besloten nog één knallende laatste editie willen
organiseren en wel van donderdag 22 t/m zondag 25 juli 2021.
‘Natuurlijk gaan we alles doen wat mogelijk is, maar wel binnen
de geldende coronamaatregelen. Save the date!’, zo staat op hun
website vermeld.
Taribush Kuna Festival
Taribush Kuna is een vierdaags cultuurfestival midden in de
beschermde natuur van Nationaal Park het Dwingelderveld. Je vindt
er muziek, theater, kunst, workshops, activiteiten, film, lekker eten &
drinken voor jong en oud. In 2021 wordt het festival voor de 12e en
tevens laatste keer gehouden, dit keer van donderdag 22 t/m zondag
25 juli!
Omdat het zo leuk is!
Het festival wordt georganiseerd door Stichting Taribush Festivals, een
stichting die ook het Lente Wandelfestival organiseert en van 2014
t/m 2017 de Nacht van Taribush. De organisatie bestaat geheel uit
vrijwilligers: iedereen werkt eraan mee omdat het zo ontzettend leuk
is om te doen! De stichting heeft geen winstoogmerk en alle artiesten
en deelnemers werken geheel belangeloos mee tegen alleen een
onkostenvergoeding.
Samenwerking Staatsbosbeheer
Een belangrijk speerpunt voor het festival is de natuur. Niet voor
niets al jaren onze ‘hoofdact’. Daarom proberen we alles wat we
ondernemen op dit prachtige Dwingelderveld met aandacht en
respect te doen. Een festival in een Nationaal Park organiseren is geen
vanzelfsprekendheid. Twee dagen na het festival kun je zo goed als
geen sporen meer van de duizenden bezoekers ontdekken! Doordat
Taribush Kamp de Marke, het thuishonk van het bedrijf Taribush
Uitjes, in het Nationaal Park ligt is het festival ontstaan. Kamp de
Marke ligt aan de noordkant van Nationaal Park Dwingelderveld
en de noordelijke helft van het gebied is van Staatsbosbeheer.
Stichting Taribush Festivals heeft hierdoor een partnerschap met
Staatsbosbeheer. Zij stellen een groot deel van hun terrein ter
beschikking aan het festival. Ook leveren zij een actieve bijdrage aan
het festival. De meesten die het Taribush Kuna Festival bezoeken
hebben wel eens het blote voetenpad gelopen. Of rondgescharreld
in de boswachterstent van Staatsbosbeheer op het
festivalterrein.
Wil je meer weten over Taribush Kuna, de stichting of de
organisatie? Kijk op www.taribushkuna.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 20 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Rooze
PKN-Mariakerk Ruinen 14.30 uur Inttrededienst Ds. M.Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H.P. Heiner

JUNIMAAND
JURKENMAAND

Zondag 27 juni
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.

20%

korting
op elke
jurk!

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 30 juni 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 22 juni 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

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

AAN ALLE PATIËNTEN VAN
HUISARTSENPRAKTIJK
RUINEN
Wilt u uw herhaalmedicijnen ruim
voor de zomervakantie bestellen?
bij voorkeur in de maand juni

Bij voorbaat dank
Openingstijden
- ‘s morgens van 8.00 - 10.00 uur
- ‘s middags van 15.00 - 17.00 uur
Herhaalreceptenlijn
0522 470 023 of via
praktijkruinen.praktijkinfo.nl

Team Apotheek Ruinen

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?

HET LEVEN
Het leven van elk mèns hef zin
Mar een elk begrep dat niet
Partie bint zo met heur zölf doende
’t gevuul veur ’n aander raakt ze kwiet
Het leven gled zomar langs heur hèn
De wèerde hebt ze niet ekend
Wel lief en leed niet kan dielen
Is bij veul volk toch nog allènt
-Janny Kok-Wolbers

Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur + juli en augustus 14.00-16.30 uur
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl
Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. M.i.v. 1 juli a.s. voor het publiek geopend.
Openingstijden: juli, augustus, september: dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en zaterdagmiddag 14.00-16.30 uur
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.
• 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

