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RUINEN – ‘Naoberhulp, de 
levensreddende schakel bij een 
reanimatie.’ Dat is de subtitel van 
de door Mark Smink van Smink 
Opleidingen opgezette website
www.hartveiligruinen.nl. Voor de 
zomer nam een aantal afgevaardigden 
van EHBO Ruinen, Brandweer Ruinen, 
Politie, DB Rune, burgerhulpverlener 
Rini Hut en Mark Smink het initiatief om 
het netwerk van burgerhulpverlening, 
apparatuur uit te breiden en 
een website op te zetten waarop 
iedereen informatie kan vinden 
m.b.t. de burgerhulpverlening 
in Ruinen. Daarnaast willen de 
initiatiefnemers een platform creëren 
om burgerhulpverleners bij elkaar te 
brengen zodat ervaringen kunnen 
worden gedeeld na bijv. een calamiteit.

Jaarlijks worden ongeveer 15.000 
mensen in Nederland getroff en door 
een acute hartstilstand en onmiddellijk 
handelen is dan van levensbelang. Door 
de landelijke ligging van Ruinen heeft 
een ambulance heeft gemiddeld een 
langere aanrijtijd nodig dan het landelijk 
gemiddelde van 10 tot 15 minuten. Om 
een hartstilstand te overleven is het 
van belang dat met reanimatie door 
goed getrainde vrijwilligers snel en liefst 
binnen 6 minuten wordt gestart zodat de 
professionele hulpverlening het daarna 
kan overnemen. Het zal jou of je naaste 
maar overkomen. Dan ben je blij dat er 

een vrijwillige burgerhulpverlener in de 
buurt is na je hulpvraag op 112.
Al in 2010 startte Dorpsbelangen Rune 
de voorbereidingen voor een dekkend 
netwerk van AED’s in Ruinen. Inmiddels 
zijn er in Ruinen 14 bekende locaties waar 
een AED beschikbaar is en zijn er ca. 70 
burgerhulpverleners actief via
hartslag.nu, het reanimatie-
oproepsysteem in Nederland.
Maar er kunnen natuurlijk altijd meer 
vrijwilligers bij, want hoe groter het 
netwerk, hoe beter! Je kunt lid worden 
van de EHBO-vereniging Ruinen en 
je Oranje Kruis Diploma halen of bijv. 
een reanimatiecursus volgen via Smink 
Opleidingsinstituut. Ook bedrijven en 
particulieren die in het bezit zijn van een 
AED, maar niet bij de initiatiefnemers 
bekend zijn, worden opgeroepen zich aan 
te melden bij info@hartveiligruinen.nl

Op www.hartveiligruinen.nl 
vind je informatie over hoe de 
burgerhulpverlening in Ruinen is 
geregeld, hoe je burgerhulpverlener kunt 
worden, waar zich de AED’s bevinden, 
hoe en waar je een opleiding kunt 
volgen en nazorg. Maar lees vooral 
ook de bijzondere en indrukwekkende 
ervaringsverhalen van burgerhulpverlener 
Rini Hut en Patricia Hut die werd gered 
door de burgerhulpverlening. Het zijn 
mooie voorbeelden van naoberhulp.
Overtuig jezelf van de noodzaak en doe 
mee! www.hartveiligruinen.nl

HARTVEILIG RUINEN
Een mooi initiatief in Ruinen

v.l.n.r. Henriët Luten EHBO | Ron Reitsma DB Rune | Mark Smink | Rini Hut | Rolf Reinders Brandweer

@Jans Schulting



www.hilkobakker.nl

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

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

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

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

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.hoveniersbedrĳ fsandermeekhof.nl

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Langedijk 2  7958 PJ  KOEKANGE

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur  |  Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD



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

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

 0 9 0 0 – 8 8 4 4

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier 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
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 uur: 0528-447012.  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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

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

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

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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie, 
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneff enheden 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 / fi tness, 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
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys, Brink 19a - 7963 AA Ruinen
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More
Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl



KIEK! JANS SCHULTING

Ravotti kidsfestijn
Kinderen vermaakten zich prima tijdens het 
Ravotti Kidsfestijn in Ruinen. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Kidsfestijn in Ruinen groot 
succes
RUINEN - Zaterdag 25 septemberjl. op Nationale Burendag, 
organiseerde Speeltuinstichting Ravotti een kleurrijk 
Kidsfestijn op het evenemententerrein aan de Neuzendijk in 
Ruinen. Zo’n 150 kinderen kwamen hier op af om te klimmen, 
te glijden, te springen en spelletjes te doen. 

Verspreid over het terrein waren springkussens, een 
stormbaan en meerdere matten met spelletjes neergezet die 
kinderen stimuleerden om lekker buiten te spelen. Naast alle 
speelmogelijkheden was er ook een kraampje met drankjes, een 
watertap en een heuse limonadekabouter. 
Verder konden kinderen een glittertattoo laten zetten en was 
er een kraampje met leuke gadgets en flyers van verschillende 
sportverenigingen in Ruinen.

Dankzij de online kaartverkoop konden de bezoekersaantallen 
verspreid worden over de middag in tijdsblokken van een uur. 
Daardoor bleef het aantal aanwezigen steeds overzichtelijk en 
veilig. De aanwezigen vertrokken allen met een glimlach op het 
gezicht en de intentie om volgend jaar weer te komen. Voor 
iedere jonge bezoeker was er fruit en een mooie bidon voor 
water.  Volgend jaar zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 
24 september.

Ravotti kon dit evenement organiseren met de hulp 
en steun van het Oranjefonds, de Nuso, gemeente De 
Wolden#preventieakkoord, Het Vershuus, BWC Ruinen, 
Drukkerij Prevoo, Hofman “Uw groene vakwinkel”, Oosterhuis 
Gereedschappen, en vrijwilligers van o.a. het Openluchtspel, 
Promotie Ruinen en de Stichting Evenemententerrein Ruinen.



ColumnVAN SANDER

LEZEN

Vandaag is de Kinderboekenweek begonnen in Nederland. 
Er zullen nu mensen zijn die opveren en denken: ‘Ik weet nog 

dat ze daar in 1955 mee zijn 
begonnen!’ En er zullen nu lezers 
zijn die angstig ineenkruipen 
en denken: ‘Bah, dat waren 
verschrikkelijke dagen. 
Geforceerd doen alsof lezen leuk 
is, op de basisschool’.

Ik behoor tot die laatste 
groep. Gek genoeg heb ik van 

schrijven mijn werk gemaakt; aan lezen heb ik lange tijd een 
pokkenhekel gehad. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals de 
stervensvervelende studieboeken die ik de afgelopen jaren heb 
moeten lezen. Op de middelbare school vond ik fantasieboeken 
leuk, maar voor de ‘literatuurlijst’ werd gortdroge kost 
voorgeschreven. Gevolg: ik werd een meester in het vervalsen 
van boekverslagen. 

In mijn latere studies ontdekte ik al snel dat toepassing 
van informatie uit schoolboeken belangrijker was dan het 
daadwerkelijk begrijpen. Ik leerde studieboeken dus tactisch 
lezen. Het plezier van lezen was er vakkundig uit geramd.

En of het niet erg genoeg was, kreeg ik bij Nederlands het 
verzinsel ‘begrijpend lezen’. Ik kreeg een tekst, zoals columns 
uit kranten, die notabene moeilijk of lelijker werden gemaakt 
door docenten, en moest bijvoorbeeld aan de hand van 
signaalwoorden op zoek naar functies van bepaalde alinea’s. 
Toen deed ik het maar gewoon, nu denk ik: waarom, in 
vredesnaam?

Een steeds grotere groep Nederlanders is bij wijze van spreken 
blij dat ze het gered hebben tot dit gedeelte van de tekst. Of er is 
geen concentratie, omdat de drang om door te scrollen te groot 
is of ze hebben gewoon echt moeite met lezen. Dat dit verhaaltje 
onbegrijpelijk is, is tot daaraan toe, maar brieven van overheden 
of aanmaningen die niet worden begrepen is ernstig.

Nederland zakt weg op internationale ranglijsten leesplezier. De 
groep jongeren die praktisch analfabeet is, lijkt langzaamaan toe 
te nemen. Een puber met een boek wordt zeldzamer. En dat is 
zonde.

We zien de gevolgen bij veel jongeren dagelijks terug. Ze 
lezen minder het nieuws, raken vatbaarder voor nepinformatie 
op social media, maar zien bovenal het nut ook niet in van 
taalbeheersing. Dat mag het onderwijs zich aanrekenen. 

Ik dwing mezelf nu om dagelijks te lezen, door laag in te stappen 
en de gehele Harry Potter-serie te herlezen. Vanuit daar hoop ik 
het plezier weer terug te vinden. Want dat is bij mij vakkundig 
verwoest. Ik was een aardige leerling, maar altijd scoorde ik 
laag op dat ene vak: Nederlands. Nu heb ik van taal mijn werk 
gemaakt. 

Laat kinderen gewoon eens lezen wat ze leuk vinden. Je moet 
een kachel eerst aanmaken met aanmaakblokjes voor je er dikke 
stukken hout in kan laten branden. Doof het vuurtje niet voor het 
is aangewakkerd.

Ik hoop dat iedereen het eind van dit stuk heeft gehaald. Om in 
kinderboek-termen te blijven: dit verhaaltje is nu uit.

Muziekvereniging Crescendo

BRINK
CONCERT

10 oktober 2021

14.30 uur

RUINEN 

LOCATIE: TERRAS CAFÉ HEES/BRINKZICHT

bij slecht weer gaat het concert niet door

GEZOCHT: KOOPWONING IN RUINEN

T. 06 55 11 34 97

Geen speci� eke wensen. Budget is maximaal €300.000,-. 
Wilt u uw woning verkopen?
Wij, twee jonge mensen van 32 en 24 jaar, zijn al geruime 
tijd op zoek. Helaas worden onze wensen en dromen door 
de huidige woningmarkt enorm tegengewerkt. Bent u 
van plan om uw woning te verkopen? Of kent u misschien 
iemand die zijn of haar woning te koop gaat zetten? 



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

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?

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

notariaat & mediation
Stotijn

altijd scherp!NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN RUINEN!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

DE BRINK PUB | BRINK 19E | 7963 AA RUINEN

WHISKYproeverij
Op zaterdag 23 oktober organiseert de

Brink Pub een whiskyproeverĳ  onder leiding van 
Henri Goossens!

Een whiskyentertainer die je meeneemt in een 
reis langs de verschillende whiskylanden!

Wĳ  werken deze avond met een arrangement! 
De kosten hiervan zĳ n €52,50 p.p. inclusief
• Proeverĳ  en entertainment van een echte
   whiskyconnoisseur 
• Verschillende soorten whisky
• Onbeperkt fris, bier en wĳ n
• Verschillende soorten warme en koude hapjes
• Tafelgarnituur

Reserveren is verplicht en kan via
E. info@debrinkpub.nl of T. 06 207 724 19

Bekĳ k ook onze andere activiteiten op de website
www.debrinkpub.nl/activiteiten-kalender  

ZATERDAG 23 OKTOBER
20.00 UUR TOT 00.00 UUR



Jaargang 38 nr. 9 - 6 oktober 2021
Eerstvolgende nummer verschijnt 3 november 2021

Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
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KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag 
inleveren vóór of op vrijdag 22 oktober 2021.
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Bouw je mee?
Dat was het thema van de startzondag. ‘Bouw je mee?’ is de vraag, maar 
waaraan dan? Nou is de Mariakerk aan de brink een fl ink bouwwerk. 
Daar is in de loop der tijd veel aan gebouwd. Bouwen begint met 
nadenken: ‘Wat willen we? En hoeveel geld is er?’
Dan tekenen en plannen. En dan actie. In de loop der tijd is er ook veel 
vérbouwd. En ook nu weer wordt nagedacht over aanpassingen. 
Naast veranderen is er de edele taak van onderhoud. Onlangs kreeg de 
kerk een grote verfbeurt en stonden ladders en hoogwerkers met de 
mooie naam GENIE tegen en langs de hoge muren. 
Maar ons thema ‘Bouw je mee?’ slaat allereerst op het bouwwerk van de 
gemeenschap. Kerk is zeker een gebouw, maar allereerst een gedeelde 
passie, een groep mensen die samen ergens voor gaat. Net als bij 
VV Ruinen en Crescendo zijn er leden die ergens voor gaan: voetbal 
mogelijk maken of samen musiceren en daarin beter worden. Zo ga 
je samen voor een doel. Je zou dat opbouwwerk kunnen noemen. 
Er wordt gebouwd aan een organisatie, maar eigenlijk bouw je als 
deelnemer ook aan jezelf. 
Dan heb je het ook over training en toewijding. Dat is de kern van 
het bouwproces, ook in de kerk.  In een veelheid van tradities zijn er 
allerlei religieuze gewaden. Soms denk ik: waarom trekken we niet 
gewoon allemaal een trainingspak aan in de kerk of een overall? Gelijke 
monniken, gelijke kappen. Bouw samen aan een huis, een dak boven je 
hoofd, waar men elkaar herkent en in de Heer gelooft. 
Op de borst staat dan de sponsor:  ‘Hemels Koninkrijk’ 
en op de rug: ‘Geloof, hoop en liefde’. Teamleider: timmerman Jezus. 
Tot ziens ergens op de werkvloer,  Mark Boersma 

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt 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
Er worden wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen. 
We houden er rekening mee dat sommige mensen nog graag de 
afstand van 1,5 meter willen vasthouden.
Daardoor zijn er iets minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. 

Zondag 10 oktober, 10.00 uur
voorganger: Pastor A.A. Metselaar Hoogeveen
Zondag 17 oktober, 10.00 uur voorganger: ds. A. Linde uit Hoogeveen
Zondag 24 oktober, 10.00 uur 
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 31 oktober, 10.00 uur voorganger: ds. B. Ulgert uit Elp
Zondag 07 november, 10.00 uur voorganger: ds. M. Boersma

We zijn weer gestart met de diensten in het Neie Punt.
Zaterdagavond 30 oktober, 18.30 uur- voorganger: mevr. G. Bijl uit Uff elte 
Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje thee of koffi  e.

KERKRENTMEESTERS
Najaarsaktie 2020 – Camera’s in de kerk
In september zijn er camera’s geinstalleerd in de Mariakerk. Het geld 
hiervoor is vorig jaar ingezameld tijdens de najaarsactie. We willen alle 
inwoners van Ruinen die dit mogelijk gemaakt hebben door geld te 
geven hiervoor hartelijk bedanken. We beginnen met een voorlopige 
opstelling van de camera’s om te ervaren wat de meest optimale positie 
is. Later in het najaar krijgen de camera’s hun defi nitieve plek. Dit 
betekent dat de kerkdiensten en eventuele andere activiteiten in de kerk, 
zoals uitvaarten, zijn te volgen via de website van onze kerk www.pkn-
ruinen.nl  en dan klik je op: ‘Vanaf 26 september a.s. kunt u de kerkdienst 
volgen op beeld’ of via  kerkdienstgemist.nl. 

COMMUNICATIECOMMISSIE
Nieuwsbrief
We willen de betrokkenheid binnen onze gemeente graag vergroten, 
daarom doen we een dringend beroep op u ons te laten weten wanneer 
er blijde gebeurtenissen of verdrietige moeilijke zaken plaatsvinden. 
Wanneer u liever niet hebt dat dit vermeld wordt in de Nieuwsbrief , 
doen we dat niet. We vermelden wel de huwelijksjubilea vanaf 50 jaar 
en de verjaardagen van de 80-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 of  0522-472039. 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 of  0522-472039. Wanneer u de Nieuwsbrief nog 
niet ontvangt, maar wel belangstelling hebt, op papier of digitaal, kunt u 
dat doorgeven op bovenstaande manieren. 

Zomeropenstelling Mariakerk en Open Monumentendag
Deze zomer hebben we vanaf half juni tot 16 september de kerk weer 
opengesteld voor toeristen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 
14.00 tot 16.00 uur konden ze een rondleiding krijgen in de Mariakerk. 
We willen alle vrijwilligers die dat mogelijk gemaakt hebben hartelijk 
bedanken. Het heeft nog het mooie bedrag van € 493,50 opgeleverd.
Op Open Monumentendag, 11 september, was de kerk te bezichtigen en 
was er om 13.00 uur een concertje. Ook waren de gewelven in de Bron 
open voor bezichtiging. We hebben op deze dag ruim 100 bezoekers 
ontvangen. De vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben willen we 
ook hartelijk bedanken.

HEILIGE HERRIE
Geloven in popmuziek
De deuren van de Hervormde Pancratiuskerk in Diever gaan open voor 
liefhebbers van popmuziek! Corjan Matsinger neemt je mee op zijn 
pelgrimsreis door hitlijsten vanaf de zestiger jaren tot heden. Laat je 
meeslepen door de indrukwekkende muziek van Led Zeppelin met 
‘Stairway to Heaven’ tot Hozier met ‘Take me to church’.
Geloven, spiritualiteit en popmuziek komen samen op vrijdag 29 oktober 
van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Hervormde kerk te 
Diever, de ‘Kathedraal van Drenthe’. Geniet van de fantastische akoestiek 
in een ontspannen sfeer. Toegang  € 5, incl. koffi  e/thee. 

Spreuk van de maand
   
 “Je hebt meer aan iemand die zegt wat je verkeerd doet,
  dan aan iemand die zwijgt omdat hij van je houdt.”   
  -Spreuken 27:5  Bijbel in gewone taal

Redactie Om de Ruiner Toren



Mariakerk Ruinen
Enquête

Beste lezer,

Zoals u misschien wel weet, is het voor het voortbestaan 
van onze Mariakerk in Ruinen noodzakelijk dat we de
functionaliteit gaan uitbreiden, zodat via andere wegen 
extra � nanciën binnen gaan komen. 
In deze enquête vragen we u naar ideeën en naar betrok-
kenheid om dit te realiseren.
We stellen het zeer op prijs als u de tijd en moeite neemt 
om de vragen te beantwoorden en in te leveren/sturen.

Inleveren in De Bron
U kunt uw ingevulde enquêteformulier in de brievenbus 
van De Bron doen, Kloosterstraat 4, of mailen naar 
toekomst@pkn-ruinen.nl
Iedereen die de enquête invult en retourneert, wordt 
uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst die eind
november wordt gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal 
een eerste schets van de verbouwing ter inzage liggen en 
worden de uitkomsten van de enquête gedeeld.
Een mooie mogelijkheid dus om mee te kunnen denken en 
praten over hoe verder met de Mariakerk.

Welke (culturele) ideeën heeft u, als het gaat om de 
Mariakerk in Ruinen te laten voortbestaan?
Wat zou er zoal georganiseerd kunnen worden?

Welke ideeën heeft u als het gaat om de organisatie
van zulke evenementen? 
Wat/hoe/door wie/enz.

Bij welk soort evenementen zou u mee willen helpen in 
de organisatie of uitvoering?
Er zijn straks veel vrijwilligers nodig.

INGEVULD DOOR

naam...........................................................................................

e-mailadres..............................................................................
  
telefoonnummer...................................................................

We stellen uw reactie erg op prijs,
dus hartelijk dank daarvoor.

1

2

3

UW INGEVULDE ENQUÊTE
DIENT UITERLIJK 15 OKTOBER IN ONS BEZIT TE ZIJN

P.S. Ideeën die een kleine vier jaar geleden zijn
aangedragen, worden ook meegenomen in het proces

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

WERKGROEP MARIAKERK 2.0

NIEUWE

COLLECTIE!

Enjoy | Soquesto | Angels | Dreamstar | Zerres | Mindet | Roberto Sarto



Jubileumeditie Oktober 
Kindermaand De Wolden
DE WOLDEN - Drenthe biedt in oktober meer dan 280 
gratis activiteiten voor kinderen. Onder de titel Oktober 
Kindermaand kunnen kinderen tot 13 jaar deelnemen 
aan culturele workshops, speurtochten, rondleidingen en 
activiteiten in de natuur en bibliotheken. Alle activiteiten zijn 
gebundeld in een programmaboekje dat met het twintigjarig 
jubileumboekje is verspreid onder alle kinderen op de 
basisscholen in Drenthe. In de gemeente De Wolden kunnen 
kinderen deelnemen aan een scala aan activiteiten van twaalf 
organisaties.

Programma De Wolden
Op verschillende data in oktober worden er workshops 
aangeboden. In Atelier C kan wordt eerst zijde beschilderd en 
daarna kunnen er poppetjes, boekenleggers en schatdoosjes 
van gemaakt worden. In de bibliotheek van Zuidwolde staat een 
workshop vloggen gepland en bij Kleurig Kakelen in Zuidwolde 
kunnen ouders en kinderen samen een kunstwerk maken. De 
Kracht van Kunst in Ruinen gaat met de kinderen aan het werk met 
papier-maché en vilten, terwijl in The Barn Studio in Ansen een 
masker of een linosnede kan worden gemaakt.

Kinderperenveiling
In het Bezoekerscentrum Dwingelderveld ligt een OERRR 
speurtocht voor alle kinderen klaar en is er een quiz over 
paddenstoelen. In Museum de Wemme in Zuidwolde worden 
oranje koekjes versierd en een mobiel van vlinders en 
duiven gemaakt. Er is ook een kinderperenveiling tijdens het 
Stoofperenfeest in Ruinerwold.

Het Tweede lichtje in Ruinerwold biedt een workshop kaarsen 
maken en muziekvereniging Woudklank organiseert een Play 
in. De Meule van Wassens is in oktober speciaal voor kinderen 
geopend en bij kunstenaar Femke Anne in Ruinen kan door (groot)
ouders en kinderen samen geschilderd worden.

Oktober Kindermaand bestaat dit jaar twintig jaar. Dit wordt 
gevierd met een jubileumboekje waarin de organisatie laat 
zien hoe bijzonder Drenthe is en welke Drentse activiteiten 
toch mimimaal op iemands bucketlist moeten staan. Het 
boekje stimuleert de kinderen om ook na oktober op culturele 
ontdekkingstocht door de provincie te gaan. Meer informatie is te 
vinden op de website kindermaand.nl en Facebook. 
Foto: ©K&C
Kaarsje Dompelen - Kaarsenmakerije Het Tweede Lichtje

Uitstapjes Zonnebloem
afd. De Wolden
DE WOLDEN - De Zonnebloem afd. De Wolden heeft na 
anderhalf jaar eindelijk weer wat voor de gasten mogen 
organiseren. Dit keer een hele mooie boottocht vanuit 
Meppel, via Zwartsluis naar het Ketelmeer. 

De gasten werden gehaald door de vrijwilligers die ook de hele 
dag aanwezig waren. Ze voorzagen de gasten de gehele dag van 
eten en drinken. Ook de warme maaltijd tussen de middag werd 
door de vrijwilligers opgediend. Het aangebodene viel goed in de 
smaak. Tijdens de boottocht werd volop genoten van het gezellig 
samenzijn na zo’n lange tijd van thuisblijven. De stemming werd 
nog verhoogd door het optreden van Jannes Kleene op zijn 
accordeon. Men zou wel elke maand zo’n tochtje willen maken !

Huus voor Sport & Cultuur
Heb je de sfeerimpressie van het Huus voor Sport & Cultuur al 
gezien? Met het Huus voor Sport & Cultuur in Zuidwolde krijgt de 
gemeente er een bijzondere accommodatie bij die bedoeld is voor 
alle inwoners. Het Huus biedt onderdak aan gebruikers van de 
sporthal, gym- en turnzaal, een klein theater en 
beschikt over een bar- en café functie en diverse 
mogelijkheden voor het tijdelijk huren van 
zalen/ vergaderruimte. Het ontwerp kan nog op 
onderdelen wijzigen. Ontwerp: bct architecten, 
ingenieurs en adviseurs bv 

Nationale Isolatieweken
Als je huis goed is geïsoleerd, verbruik je minder energie om je 
huis te verwarmen. Daarnaast voelt het in huis comfortabeler aan. 
Isoleren kan op elk moment, maar kun je ook goed combineren 
met onderhoud of een verbouwing. Je kunt alles in één keer doen 
of stap-voor-stap. Je kunt dingen zelf doen of laten doen.
Check wat er bij jou mogelijk is!
Vanaf eind september kun je je tijdens de Nationale Isolatieweken 
op verschillende manieren laten informeren over isolatie. 
Van soorten isolatie zoals vloer-, dak- of gevelisolatie tot 
mogelijkheden om het isoleren van je huis te fi nancieren. Kijk voor 
meer informatie op www.nationaleisolatieweken.nl
De Nationale Isolatieweken worden mogelijk gemaakt door 
klimaatpartners van Iedereen doet WAT.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 20 oktober 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 12 oktober 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 AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl

Redactie &
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 10 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Pastor A.A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Linde

Zondag 17 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. A. Linde
Ontmoetingskerk Pesse 9.30 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst

Zondag 24 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Kerkdiensten in de Mariakerk
Er worden wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in 
Ruinen.
We houden er rekening mee dat sommige mensen nog graag de 
afstand van 1,5 meter willen vasthouden.
Daardoor zijn er iets minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. 

Open judotraining
bij Jigoro Kano  
RUINEN - Op vrijdag 15 oktober a.s. houdt judovereniging 
Jigoro Kano in Ruinen ‘open judotraining’. Tijdens deze 
training verwelkomt judoleraar Rezin ook vriendjes en 
vriendinnetjes van judoka’s en kinderen die judo gewoon 
eens willen proberen. Judopakken zijn beschikbaar. De 
training begint om 17.00 uur in Sporthal De Marse in Ruinen. 
nformatie en aanmelden via info@jigorokano.nl. 

Judo kan al beoefend worden vanaf 5 jaar. Tijdens judo kunnen 
kinderen op een veilige manier hun energie kwijt: eigenlijk is 
het stoeien met regels in een stoer judopak, met respect voor 
elkaar en voor de omgeving. Judo verbetert niet alleen de fysieke 
conditie en kracht maar vormt ook het karakter en stimuleert 
de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Dit maakt de judoka 
fysiek en mentaal weerbaarder. 
Omdat je judo altijd met z’n tweeën doet heb je als judoka tevens 
de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je judomaatje.
Dit leert kinderen samenwerken en zorgdragen voor elkaar. 

Judovereniging Jigoro Kano bestaat al sinds 1977 en is 
aangesloten bij de JBN (Judo Bond Nederland).
Kijk voor meer informatie op www.jigorokano.nl



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert  op 
zaterdag 27 november vanaf 9.00 tot 12.00 uur een oud ijzer en 
recycle-actie.  Naast oud ijzer is ook elektra is welkom.  Alles waar 
een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren waarna wij zorgen 
voor een correcte recycling van de materialen. 

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. 

Doen in Zuidwest Drenthe
Er is heel veel te doen win onze omgeving.  Scan de QR-
code en je bent snel op de hoogte van de activiteiten- en 
evenementenagenda in Zuidwest Drenthe. 

En dan is er de handige app die je een overzicht geeft van alles wat er 
in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

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 
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur 
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. Voor het publiek geopend.
Openingstijden: september: dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag 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 11.00-17.00 uur, dinsdag  13.00-17.00 uur
zondag gesloten

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fi etsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé 14.00-16.00
Dinsdagavond bridge   19.15-22.15
Dinsdagavond fotoclub   19.30-22.30
Woensdagochtend acrylclub   10.00-11.30
Woensdagavond Popkoor    20.00-22.30
Donderdagochtend yoga   10.30-11.45
Donderdagavond yoga   19.30-21.00

Wandelexpositie Sprekend Leven Winkelhart Hoogeveen
t/m week 42, kijk op gedenkboekwerk.nl/expositie

Vrijdag 8 oktober
19.00-20.00 uur, Kwintetten voor blazers en piano op het 
Dwingelveld. Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen
19.30 uur Nachtvlinders spotten, 
Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 9 oktober
11.00 uur Paddestoelenwandeling
19.00 uur Vioolconcert Soli Secondi
Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 16 oktober
13.00 uur - bezichtiging vrijdag- en zaterdagochtend
Antiekveiling Karstenhoeve, Ruinerwold
Maandag 18 oktober
14.00 uur Herfstontdektocht - kids
Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen
Dinsdag 19 oktober
13.00 uur OERR Schapendag, vilten met schapenwol - kids
17.00 uur OERR Wildwandeling  - kids 9-12 jr.
Woensdag 20 oktober
13.30 uur Middagwandeling bij Kraloo
19.00 uur Gezinswandeling met de Nachtwachter
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Donderdag 21 oktober
11.00 uur OERR Dag Paddestoelen - kids
18.30 uur Volle Maan Wandeling 
Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 23 oktober
20.00-00.00 uur 
Whiskyproeverij - Brink Pub, Brink 19e Ruinen

NAOZOMMER
Bladties begunt te vallen
Veugels pikt de liesterkrallen
Bij toggels van de bomen
De harfst begunt te komen
De heide wèer mooi sang
Aovunden wordt wèer lang
Mar wat partie vrouwlu plag
Is um huus al dat spinnerag

 -Janny Kok Wolbers



PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

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

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


