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HARTVEILIG RUINEN

ROEPT BURGERHULPVERLENERS OP!
RUINEN – Het dorp Ruinen is een
‘Hart Veilig’ dorp! Voor de zomer
nam een aantal afgevaardigden van
EHBO Ruinen, Brandweer Ruinen,
Politie, DB Rune, burgerhulpverlener
Rini Hut en Mark Smink van Smink
Opleidingscentrum 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. De
website www. hartveiligruinen.nl
is inmiddels al veel bezocht en een
aantal burgerhulpverleners heeft zich
zelfs al aangemeld. En ook jij kunt
burgerhulpverlener worden en je
aanmelden. Want elke seconde telt!
Oproep
Naast deze ontwikkelingen komen de
initiatiefnemers ook graag in contact
met alle burgerhulpverleners in Ruinen,
dat zijn ongeveer 70 personen. I.v.m. de

wet op de privacy (AVG) zijn gegevens
hiervan niet openbaar en zijn dus ook
niet rechtstreeks door de initiatiefnemers
te benaderen. Het doel is om alle
burgerhulpverleners up-to-date van
relevante informatie te kunnen voorzien,
te informeren over bijeenkomsten en/
of nazorg na een calamiteit te kunnen
bieden. Dit is overigens vrijblijvend,
dus zonder enige verplichting. Als je
als hulpverlener bijvoorbeeld wel of
geen nazorg wilt na een calamiteit
is dat helemaal van jou als persoon
afhankelijk. Door een platform creëren om
burgerhulpverleners bij elkaar te brengen
wordt die mogelijkheid wel geboden
en kunnen ervaringen kunnen worden
gedeeld.
Ben jij al als burgerhulpverlener actief
in Ruinen? Maak dit kenbaar en meld
je aan via de website en alle informatie
komt naar je toe!

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

www.hartveiligruinen.nl

Wat lees je zoal in deze
uitgave?

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

HARTVEILIG
RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie
www.hartveiligruinen.nl

www.ruunderwaopen.nl

• Oproep Hart Veilig Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Inloopbijeenkomst Bedrijventerrein
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit de Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
17 november 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
9 november 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

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

www.hilkobakker.nl

VERHUUR

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

ECHTSCHEIDING |EINDE RELATIE?

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

Stotijn

notariaat & mediation

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

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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

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.)

112

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

0900–8844

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

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

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

Brink 21A, Ruinen | Tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Tandartspraktijk Ruinen

Veldsink De Wolden | RegioBank 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 12.0013.30 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

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
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

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

KIEK!

JANS SCHULTING
Inloopbijeenkomst
Uitbreidingsplannen
Bedrijventerrein
Voor de Blanken - Ruinen
Datum: Maandag 8 november 2021
Locatie: Buitencentrum De Poort - Kloosterstraat 12 Ruinen
Graag attenderen wij u als inwoner/ondernemer van Ruinen
op de inloopavond aanstaande maandag 8 november. Dit
is een inloopavond over de uitbreiding van bedrijventerrein
Voor de Blanken.
Het plan
De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Voor de
Blanken vindt plaats in westelijke richting, aansluitend op het
bestaande bedrijventerrein. De ontsluiting van de uitbreiding
vindt plaats aan de zuidkant op de Meppelerweg.
Inloopbijeenkomst 8 november
Op 8 november bent u tussen 19.00 en 20.30 uur van harte
welkom in Buitencentrum De Poort in Ruinen. U kunt daar het
ontwerp bekijken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein
met de daarbij behorende ontsluiting. Tijdens deze inloopavond
zijn vertegenwoordigers aanwezig van
Gemeente De Wolden, de initiatiefnemers en adviseurs.
Er is gekozen voor een inloopavond, dus er is geen presentatie,
maar de plannen worden op meerdere plekken in de ruimte
weergegeven. Uiteraard worden de op dat moment geldende
regels i.v.m. corona gehanteerd die het RIVM op dat moment
heeft vastgesteld.
Graag tot ziens op 8 november
Met vriendelijke groet,
Initiatiefnemers uitbreiding bedrijventerrein Voor de Blanken
Gemeente De Wolden | PROject-ID

Herfst en paddenstoelen

Ga de natuur in dan zie je mooie herfstplaatjes!
En op deze plek ook! Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting
©aangeleverde foto

VAN SANDER
Onderzoek naar Drentse
agrarische sector
DE WOLDEN - Alle agrariërs in de gemeenten Westerveld en
De Wolden ontvangen een brief met daarin de vraag om
een enquête in te vullen. Deze vragenlijst – gevolgd door
keukentafelgesprekken – is bedoeld om inzicht te krijgen
in alle ontwikkelingen en opgaven waarmee de agrarische
sector te maken heeft in de gemeenten Westerveld en
De Wolden. Ook willen de gemeenten graag weten welke
vragen er leven en welke denkrichtingen er zijn. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Stimuland.
Op agrarische erven komen veel thema’s samen.
Stikstof, natuurontwikkeling, het klimaatakkoord en sociaaleconomische aspecten zoeken allemaal oplossingsruimte op
het platteland. Wethouder Jelle de Haas (Westerveld): “We willen
graag met de agrarische sector in gesprek over de vraagstukken
die zij op zich af zien komen. Nu praten we soms over elkaar. Het
onderzoek draagt er aan bij dat we met elkaar in gesprek komen”.
Wethouder Gerrie Hempen (De Wolden): “De gemeenteraad
van De Wolden heeft twee dialoogavonden - een digitale en
een fysieke - georganiseerd. De landbouwsector was daar
heel goed vertegenwoordigd. Maar daarnaast willen we elke
agrarisch ondernemer de kans geven om aan te geven waar we
als gemeente de sector kunnen ondersteunen. Als we iets willen
bereiken moeten we het samen doen!”
Alle agrariërs in de gemeenten De Wolden en Westerveld worden
per brief voor de enquête uitgenodigd. Zij kunnen de enquête
invullen tot en met 12 november 2021.
Bent u agrariër en wilt u meedoen, maar heeft u geen brief
ontvangen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met Diane Stap, contactpersoon bij Stimuland, via
dstap@stimuland.nl of telefonisch via 06 13 48 84 72.

Column

FEITELIJK IS VV RUINEN GEEN VERENIGING MEER
Je mag het geen voetbal noemen, maar op zondagochtenden
waggel ik als een kreupel paard over wat voetbalvelden in de
regio. Een even onnozele als
broodnodige hobby. Er is een
redelijke kans op blessures,
het weer is vaker dan eens
verschrikkelijk, maar even weg
van het alledaagse gewauwel
maakt het voor mij dubbel en
dwars waard.
Niet gek lang geleden uitte ik op
deze plek mijn zorgen over gymnastiekvereniging DOO Ruinen.
Dan kun je een beetje gokken waar het deze keer naartoe gaat.
Want feitelijk is de VV Ruinen, waar ik zelf lid van ben, geen
vereniging meer. En als het er nog wel één is, is het bestuurlijk
verminkt.
Geen voorzitter, geen penningmeester, geen wedstrijdsecretaris.
‘Wel zorgelijk’, hoor ik de dienstdoende plaatsvervanger van de
voorzitter op de jaarvergadering zeggen. Haast met een gevoel
voor understatement.
Ik ben de eerste die beaamt dat bestuursvergaderingen lang niet
altijd leuk zijn. Van woorden als agenda en rondvraag wordt mijn
plasser ook niet hard. Dat je pas twee bespreekpunten verder
bent en het al drie uur heeft geduurd. Dat je niet kan wachten
tot de voorzitter met de hamer op tafel mept om het nazitten af
te trappen. Maar onderaan de streep maakt dat nu eenmaal ook
een vereniging.
Het is een groeiend probleem bij veel (voetbal)verenigingen in
de regio. Niet om het kleiner te maken dan het is; maar het kan
nog veel erger dan in Ruinen. Er zijn clubs in Drenthe waar de
groep vrijwilligers in coronatijd is gehalveerd of waar de kantine
later open moet om dat het nog overgebleven kantinepersoneel
ook nog een leven moet kunnen hebben in het weekend.
Het betreft op sportpark De Baete vooralsnog alleen een
bestuursprobleem.
En het is moeilijk om over de situatie niet cynisch te worden. Om
iedereen die geen functie oppakt binnen de verenging er met
de haren bij te slepen. Maar zo werkt de wereld niet. Laten we
eerlijk zijn, er zijn ook mensen ongeschikt om toe te treden tot
een bestuur. Al is mijn vermoeden dat een meerderheid zo denkt.
Dat is onterecht.

©Jans Schulting

WTC Neuzendijkcross groot
succes!
RUINEN - Met ruim 200 veldrijders en mountainbikers aan de start
en werd de eerste Neuzendijkcross zondag 24 oktober jl. een
groot succes.

Want kom op, een rol oppakken in het bestuur van een
voetbalvereniging kost tijd, maar het is absoluut geen
ministerspost. Dat je na een misstap al wordt uitgejouwd en naar
huis gestuurd. Dat je moet liegen over ‘actieve herinneringen’ om
in het zadel te kunnen blijven zitten. Nee, je doet wat om zowel
kinderen als volwassen geworden kinderen tegen een bal te
laten trappen op gezette tijden. Het verdient respect, zeer veel
respect, maar het is niet groter dan dat.
Misschien is voetballend Ruinen met overijverige bestuursleden
een beetje verwend geraakt. Dat het allemaal wel zijn gangetje
zou gaan. Maar wees niet bang, het valt vanzelf om. Kennelijk
moet het eerst een beetje misgaan, voordat mensen (lees: leden)
beginnen met nadenken. Of erger, zoals een kikker in een pan
water op het vuur ook niet doorheeft dat hij levend opkookt tot
zijn organen het begeven, omdat hij dat niet eerder voelt.
Laat ik dan nu tot elk individueel lid van VV Ruinen spreken:
wees niet die kikker. Pak de handschoen op.
Doe het voor de kreupele paarden.

Autobedrijf Wemmenhove
75 jaar lid van BOVAG
UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
donderdag 25 november 2021
Locatie Café Hees*
Aanvang 20.00 uur
LET OP*

de voor de horeca geldende coronaregels zijn van toepassing
AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen ALV 2020
Jaarverslag secretaris
IJsbaan
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Pauze
Contributie
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
de heer A. van Laar.
Het bestuur draagt de volgende
kandidaat voor: mevrouw I. Huiskes. Tegenkandidaten
kunnen zich schriftelijk aanmelden voor aanvang van de
vergadering, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund
door tenminste vijf leden.
13. Evenementen voor het jaar 2021-2022
14. Rondvraag
15. Sluiting

www.vvvoruinen.nl
Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie

Bureau Land

zoekt iemand die ons bij onze
drukke werkzaamheden kan helpen
Wil jij gezellig samenwerken met leuke mensen en
twee dagen per week een heerlijke lunch klaarzetten
voor de deelnemers aan onze trainingen? En wil je af
en toe een handje toesteken bij kleine klussen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie kun je bellen met
tel. nr. 085 – 130 74 84
www.bureauland.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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

ZUIDWOLDE - Autobedrijf Wemmenhove in Zuidwolde viert dit jaar een wel
heel bijzonder jubileum: het veelzijdige autobedrijf met eigen verhuurlease-afdeling en wasstraat met autopoetsbedrijf is maar liefst 75 jaar
aangesloten bij BOVAG. Uit handen van Jos Overmars ontving de heer
Wemmenhove van Autobedrijf Wemmenhove een speciale oorkonde.
Autobedrijf Wemmenhove staat al decennialang bekend als een alom
gewaardeerd bedrijf dat garant staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
garantie. ‘Die drie kernwaarden zijn precies waar bij BOVAG aangesloten
bedrijven voor staan,’ aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG.
‘Zekerheid en vertrouwen zijn voor klanten van groot belang, Autobedrijf
Wemmenhove biedt dat bij uitstek. En is daarom al 75 jaar aangesloten bij onze
vereniging.’
Historie
In 1945 begon Willem Wemmenhove na de oorlog met het gelijknamige
autobedrijf aan de Meppelerweg 3 in Zuidwolde. Met de weinige middelen
die er toen waren heeft hij toen al een mooi veelzijdig autobedrijf neergezet.
Met een eigen rijwielafdeling, benzinenpomp, autoverhuur, eigen taxi en
rouwauto, reparatie en onderhoud van automobielen. Wemmenhove haalde
het exclusieve dealerschap binnen van de merken Morris, Audi-NSU ,later Austin
en Rover. W. Wemmenhove had drie zonen, Jan, Harm en Gerard. Elk gingen
ze in het autovak en daarmee werd het bedrijf uitgebreid met vestigingen in
Meppel met Mercedes-Benz en in Hoogeveen met Talbot en Peugeot, met later
ook vestigingen in Meppel en Emmen. In Zuidwolde werden de activiteiten
uitgebreid met een eigen schadewerkplaats. Deze verhuisde in 1997 naar
Hoogeveen onder de naam HAWE Autoschade (nu ASN Luchjenbroers).
Rutger Wemmenhove werd in 2004 eigenaar in Zuidwolde en zette het bedrijf
waar het allemaal mee begon voort. Met drie personeelsleden en 25 occasions
breidde hij het bedrijf uit naar het autobedrijf waar het nu staat en dat op hoog
niveau meespeelt in de markt. Autobedrijf Wemmenhove heeft inmiddels een
eigen verhuur- en leasetak, een eigen wasstraat en Carcosmetica-afdeling waar
ook voor garages en consumenten auto’s worden gepoetst.
Met een voorraad van ongeveer 90 kwalitatief goede occasions biedt het
bedrijf ruime keus en voor elk wat wils en worden er ongeveer 600 verhandeld.
Wemmenhove heeft een allround werkplaats en is aangesloten is bij formules
zoals PCA, merkspecialistenformule van Peugeot en Citroen, Trekhaakcentrum,
Autovakmeester en Lease Proff. Om de zakelijke markt goed te kunnen bedienen
en lease-autos te onderhouden is Bosch tevens partner.
Het team van 12 vakspecialisten staat graag voor u klaar en hoopt samen
met Rutger Wemmenhove voor het 100-jarig jubileum te gaan. Autobedrijf
Wemmenhove nodigt u van harte uit eens kennis te maken met een dorpsgarage
die al 75 jaar Bovaglid is en diensten kan bieden die u in een gemiddeld
autobedrijf niet snel aantreft!
Sinds 1930
BOVAG bestaat sinds 6 mei 1930. Veertig garagehouders spraken op die
dag in het Utrechtse café-restaurant ‘Noord-Brabant’ over hun gezamenlijke
belangen en besloten zich te verenigen. Die avond werd de Bond van
Automobielhandelaren en Garagehouders(BOVAG) geboren. In de loop der jaren
sloten ook bedrijven zoals tweewielerspecialisten, rijscholen, caravanbedrijven,
wasstraten, tankstations etc. zich aan. De welbekende BOVAG Garantie voor
gebruikte auto’s werd in 1965 ingevoerd en vijf jaar later volgde een soortgelijke
garantieregeling voor onderhoud en reparaties. Inmiddels geldt de BOVAG
Garantie voor vrijwel alle producten en diensten die BOVAG-leden aanbieden.
Eigen foto: v.l.n.r. Jos Overmars(BOVAG), Harm en Rutger Wemmenhove
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KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag
inleveren vóór of op vrijdag 19 november 2021.
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Toekomstkerk dichtbij
Voor het peuterprogramma Kerk op Schoot selecteerde ik onlangs op
kinderen van 1 tot en met 4 jaar in ons digitale ledensysteem. Er bleek er
ééntje in de ‘kaartenbak’ te zitten. Ik verving de 4 door een 5. Het werd
niet veel anders. Dat maakt duidelijk dat we het voor de toekomst van
de Mariakerk niet alleen van de kaartenbak met leden moeten hebben.
Dat willen we ook helemaal niet. En wat gaaf dat we nu al een paar keer
een fris koortje met kinderen in de dienst hebben gehad.
Natuurlijk moeten we mensen niet te veel in hokjes indelen, ook niet
qua leeftijd. Ik ken negentigers die fris in het leven staan en er zijn ook
jongelui, die leven als een bejaarde.
In mijn droomkerk zitten mensen van allerlei komaf en leeftijd bij en
door elkaar. Ik daag iedereen uit – ook als je regelmatig het dorp verlaat
om elders je geestelijk heil te zoeken - om eens in de zoveel tijd je
gezicht te laten zien in de kerk in je eigen dorp. Daar zou je me blij mee
maken. Wellicht is het een offertje, misschien is het een drempel die je
over moet. Maar het is ook goed om met je overtuiging niet te veel de
consument uit te hangen. Je ‘geestelijk voer’ kun je vast online ook wel
binnenharken. Je kunt natuurlijk wel 30, 50 of 100 km gaan rijden naar je
ideale kerk of spirituele kring. Maar de bijbelse opdracht is uiteindelijk
om je NAASTE lief te hebben. En die bevindt zich natuurlijk overal, maar
vooral ook in je eigen leefomgeving. En uiteindelijk is het in de kerk net
zoals in elke andere vereniging: je komt er niet allereerst om iets halen,
maar om iets te brengen. Dat kan al een knipoog of schouderklop zijn.
We kunnen voor de toekomst niet zonder werkelijke ontmoeting.
Ik heb al een mooie variatie aan mensen ontmoet in de Mariakerk.
Maar het kan nóg rijker, nóg breder.
Wees welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Mark Boersma
KERK OP SCHOOT
Zondag 14 november starten we met Kerk op Schoot. Dat is een
programma voor de allerkleinsten van 1 tot en met 5 jaar op de
zondagmiddag: 1600 uur. Het gaat om een kort programma, dat op
peuterniveau een verhaal uit de bijbel belicht. We steken een kaars
aan in de kerk. Een minigebed; een kleine vertelling met behulp van
spelelementen; tussendoor liedjes op de melodiën als ‘Twee emmertjes
water halen’. Een half uurtje duurt het en aan het eind limonade.
Kinderen welkom met ouders en grootouders: kom erbij.
Informatie: Mark Boersma 0651901144
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.
Zondag 7 november, 10.00 uur voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 14 november, 10.00 uur voorganger: ds. H. Procee uit Vledder
16.00 uur Kerk op Schoot met ds. M. Boersma
Zondag 21 november, 10.00 uur voorganger: ds. M. Boersma
Dienst van Gedenken met kerkkoor
Zondag 28 november, 10.00 uur - Eerste Advent
voorganger: mevr. R. van Dijk-Veenstra
Zondag 5 december, 10.00 uur - Tweede Advent
voorganger: ds. M. Boersma
Dienst ‘t Neie Punt
Zaterdagavond 27 november, 18.30 uur - voorganger: mevr. A. Vermaas uit
Elim. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje thee of koﬃe.
-Dienst van Gedenken - Wij herdenken wie ons ontvallen zijn
Zondag 21 november, 10.00 uur - Laatste zondag van het Kerkelijk jaar
OPROEP!
Op zondagmorgen 21 november herdenken wij in de ochtenddienst wie
ons in het afgelopen jaar aan de dood ontvallen zijn. De nabestaanden
van degenen van wie wij in kerkelijk verband afscheid genomen hebben,
krijgen automatisch bericht. Zou u het fijn vinden dat ook uw dierbare 21
november a.s. wordt herdacht, ook al hadden wij als kerk geen bemoeienis
met de afscheidsplechtigheid, dan kan dat heel goed! Geeft u de doopnaam
en de gegevens van geboorte en overlijden door aan de scriba van de
gemeente, Bertha Huizenga, info@pkn-ruinen.nl; tel 0522-472631, en ook
uw dierbare wordt in de dienst van gedenken in eerbied herdacht.

KERKRENTMEESTERS
Verbouwing Mariakerk
Hierbij een update van de vorderingen van de aanbouw aan de
Mariakerk. Wij zijn met de architect in een ver gevorderd stadium om de
aanbouw te realiseren dit in nauwe samenwerking met de gemeente
De Wolden en de diverse overheidsinstellingen omdat we te maken
hebben met een monumentaal gebouw. De te volgen procedures vergen
veel overleg en werkt daardoor behoorlijk vertragend maar we hebben
nu zeker vorderingen gemaakt en hopen de inwoners van Ruinen op
zaterdag 27 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur wat meer inzicht
te kunnen geven. Hierbij is naast de bouwcommissie het architecten
bureau Daad aanwezig die dan de tekeningen kan toelichten. Tevens
kunnen we vertellen hoe we verder gaan.
NAJAAARSACTIE 2021
Ook dit jaar houden we een najaarsactie met als doel: realiseren van een
keuken en toiletgroep in de Mariakerk. Zoals een ieder misschien wel
weet zijn we bezig om aan de Mariakerk een nieuw gebouw te bouwen
waarin we een zaal willen realiseren met een toiletgroep en een keuken
om de Mariakerk multifunctioneler beschikbaar te maken. Voor deze
verbouwing hebben wij geld gereserveerd maar voor de toiletgroep en
de keuken komen wij nog een behoorlijk bedrag te kort. Daarom heeft
de kerkenraad besloten de Najaarsactie 2021 hiervoor beschikbaar te
stellen.
COMMUNICATIECOMMISSIE
Nieuwsbrief
Elke maand sturen we de Nieuwsbrief waarin we o.a. feestelijke en
verdrietige gebeurtenissen vermelden. Ontvangt u de Nieuwsbrief nog
niet, maar wilt u hem wel ontvangen digitaal of op papier, laat het ons
weten. Dat horen we graag van u via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of
tel. 06-30422702 of 0522-472039.
Spreuk van de maand
“Waar je ook gaat, ga met heel je hart.”
-Confucius
Redactie Om de Ruiner Toren

TRUIEN
ACTIE!
LEKKERE WARME
TRUIEN

NU MET

20%
KORTING!

GRIEPVACCINATIE
De Huisartsenpraktijk Ruinen nodigt u uit om de jaarlijkse griepprik te komen halen
De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza).

U kunt de griepprik halen op het voor u vermelde
tijdstip op uw uitnodiging
Het is noodzakelijk uw oproepbrief mee te nemen!
Met vriendelijke groet,
T. Y. de Wit en J.P Ouwens
Huisartsenpraktijk Ruinen

Wie gaat er vandoor met de titel
Raspaard 2021
DE WOLDEN - In januari 2022 is het weer zover. Dan wordt
bekend welk initiatief met de titel ‘Raspaard 2021’ naar
huis gaat. Welk initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie
geleverd? Inwoners kunnen initiatieven uit onze gemeente
benoemen en het college van burgemeester en wethouders
haalt hieruit de winnaar.
Wie mag volgens u dit jaar benoemd worden tot Raspaard van
De Wolden? Kent u een initiatief die in aanmerking komt voor
deze titel, laat het ons dan weten! Ga naar het formulier op
deze site.
Belang van participatie
Als gemeente kunnen we op verschillende manieren gebruik
maken van de kennis en ervaring van inwoners en organisaties.
In veel gevallen vergroot dit het begrip en betrokkenheid bij een
plan of beleid. Het komt de kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid
ten goede. Interactie en participatie tussen inwoners,
maatschappelijke organisaties en gemeente, vormen daarvoor een
belangrijke toegevoegde waarde.

Vrijwilligers-Foto-Expowedstrijd
DE WOLDEN - Dit jaar is het ‘Nationaal Jaar de Vrijwillige Inzet’.
In het kader daarvan willen wij, ViP De Wolden, het
vrijwilligerswerk van De Wolden graag onder de aandacht
brengen middels een vrijwilligers fotowedstrijd!
Neem de komende maand je camera mee naar je vrijwilligerswerk
óf naar een vrijwilligersactiviteit en schiet dat ene mooie
vrijwilligersplaatje (min. grootte 1 MB) en stuur hem vóór 15
november op naar info@vipdewolden.nl
En wie weet hangt jou vrijwilligersfoto straks op meerdere plekken
in de gemeente!
De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een deskundige
jury bestaande uit Janneke Bennink fotograaf Compleet in Beeld,
Inge Sterken cultuurcoach gemeente De Wolden, en Leonoor
Colen-brander coördinator ViP De Wolden.
Uit één van de exposerende foto’s zal een winnaar worden
gekozen die kans maakt op een mooie prijs. Voor de voorwaarden
van de fotowedstrijd kijk even op www.vipdewolden.nl
Heb je vragen over de fotowedstrijd? Neem dan contact op met
Leonoor van ViP De Wolden via 0528 – 378686.

Foto: @Gemeente De Wolden
De Woldense manier van samen
Wanneer mensen participeren in plannen van de gemeente, of de
gemeente participeert in plannen van de inwoners, dan dragen
we samen bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent.
Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeentelijke
organisatie: samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is
het uitgangspunt. En daar zijn we trots op. Door jaarlijks één van
de vele initiatieven van onze inwoners uit te roepen tot Raspaard
De Wolden, laten we zien dat we als gemeente trots zijn en
respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven
presteren.
Hoe kan een project worden genomineerd?
Om iemand/een project/gebeurtenis/activiteit te nomineren voor
het raspaard 2021 moet het nominatieformulier worden ingevuld.
Dat kan via het formulier op deze site. Een nominatie moet uiterlijk
donderdag 25 november 2021 bij ons binnen zijn.
Criteria
Waar moet het initiatief aan voldoen om genomineerd te
worden:
Het moet gaan om een prestatie van één persoon
of een groep personen.
Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden
komen met een initiatief in gemeente De Wolden.
Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk
of ander terrein zijn.
De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad
op de leefomgeving.
Aanmeldingen moeten uiterlijk donderdag 25 november 2021
binnen zijn.

Heel Drenthe bespaart energie! Hoe? Gewoon zo! Door korter
te douchen of je verwarming lager te zetten bijvoorbeeld. Of
door je huis beter te isoleren. We zijn al goed op weg in Drenthe
en nu is het tijd om samen door te pakken. Daarom heeft de
provincie de campagne ‘Gewoon zo!’ gelanceerd. Komende tijd
kun je de campagne overal in Drenthe zien. Kijk maar eens op
www.gewoonzodrenthe.nl! Welke stap ga jij zetten om nog meer
energie te besparen?
Volg Gewoon zo voor tips. Drenthe doet ’t gewoon zo!

KERKDIENSTEN
Woensdag 3 november - Dankdag voor het gewas
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 7 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 14 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Procee uit Vledder
PKN-Mariakerk Ruinen 16.00 uur Ds. M. Boersma
Kerk op Schoot
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J. Snaperse
Zondag 21 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Dienst van Gedenken met kerkkoor

Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 17 november 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 9 november 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

Meester Harm Smeengestraat 54 | 7963 BZ Ruinen
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We zien jullie graag in ons
Sportcafé De Marse!

Ingrid en Wilco

E sportcafedemarse@gmail.com | T 06 222 052 82

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. 1 november t/m 31
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
In de schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00-17.00
uur. Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk. Kijk op
www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl
Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen.
Openingstijden en 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

WAT GAAN WE DOEN?

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 QRcode 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!

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen
Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé
Dinsdagavond bridge
Dinsdagavond fotoclub
Woensdagochtend acrylclub
Woensdagavond Popkoor
Donderdagochtend yoga
Donderdagavond yoga

14.00-16.00
19.15-22.15
19.30-22.30
10.00-11.30
20.00-22.30
10.30-11.45
19.30-21.00

Zaterdag 6 november
Fright Night - Spooktocht door VVVo Ruinen
Start vanaf 18.30 uur Café Hees
Zondag 7 november
15.30 uur Muziek in de Mariakerk
Concert van Ensemble Rossignol met Alice Gort-Switynk (zang
en blokfluiten) en Elly van Munster (chitarrone en romantische
gitaar). Uitgevoerd worden werken van o.a. Van Eyck, Vivaldi,
Schubert, Beethoven en Tessarini. Reserveren noodzakelijk via
muziekindemariakerk@gmail.com of via tel. 0522452003 tussen
17.00 u en 18.00 uur
Zaterdag 13 november
20.00 uur Muziekbingo - Café Hees
Zaterdag 19 november
20.00 uur Kaartspel Tachtigen - Café Hees
17.00 uur Volle Maan Wandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 20 november
Intocht Sinterklaas op de brink in Ruinen

RODDELS
Een vraog, “hej ’t al heurd
Wat gunder is gebeurd”
Moet ik dat weten dan
Nou ja – ik weet er alles van
Weej zeker wat aj zegt
En is het ok terecht?
’t Mut wal zo weden
Naor dat ze zeeden
Is er ook wat goeds te zeggen
En ’t aander naost oe deel te leggen
Een woord een daod
Die amet wonden slaot
’t Leven duurt mar zo even
Um een goed veurbeeld te geven
-Janny Kok Wolbers

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

Zaterdag 27 november
10.30 uur Snertwandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Zondag 28 november
13.00 uur Demonstratie Etsen door Harm Echten
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen

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

Is uw
auto toe
aan APK?
Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227

Voor onderhoud en APK zijn
wij uw betrouwbare partner!

www.wemmenhove-peugeot.nl

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

