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Met de auto naar
Sinterklaas in Ruinen!
RUINEN – Nadat Sinterklaas en
de Pieten een week eerder met de
pakjesboot naar Nederland waren
gevaren, had het hele gezelschap
gepland om zaterdag 20 november
aan te komen in Ruinen en na een
optocht door het dorp Ruinen een
feestje te gaan vieren. Maar het
liep allemaal net even anders door
de coronamaatregelen. Moesten
ze hierdoor het bezoek aan Ruinen
niet door laten gaan? Welnee... de
Sinterklaascommissie van Ruinen pakte
namelijk uit met ‘plan B’ en verraste
zowel Sint als de kinderen.
Waar Sinterklaas in andere plaatsen
toch een rondje met zijn schimmel of
zelfs op de tractor deed om de kinderen
te laten weten dat hij in de regio was
aangekomen, stond er in Ruinen een
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mooie tent voor hem klaar waarin een
een heerlijke stoel. De kinderen werden
gevraagd om met ouders/begeleiders met
de auto door de tent te rijden en zo Sint
en de Pieten te verwelkomen in Ruinen.
Een Sinterklaas-Drive-Through dus!
De kinderen hadden groot plezier, want
er moesten onderweg naar Sinterklaas
opdrachtjes worden gedaan en natuurlijk
mocht je je mooiste verkleedoutfit
showen in de tent en een tekening of
knutselwerkje aan Sint overhandigen.

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

Voor alle kinderen hadden Sinterklaas
en de Pieten natuurlijk een cadeautje
meegenomen.
Sinterklaas liet nog even weten dat het
in Ruinen top was geregeld en de kids
natuurlijk kunnen rekenen op een
goed gevulde schoen!

Wat lees je zoal in deze
uitgave?

©Jans Schulting

KERST EN/OF NIEUWJAARSWENS?
Plaatsing 15 december 2021
Inleveren uiterlijk dinsdag 7 december a.s. 17.00 uur

Nu alvast reserveren?
info@ruunderwaopen.nl

www.ruunderwaopen.nl

• Sinterklaas in Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit de Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
15 december 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
7 december 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
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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Dierenartsenpraktijk
De Wolden

Waar goede zorg vanzelfsprekend is

Om u en uw huisdier nog beter van dienst te zijn,
zijn wij tegenwoordig in Ruinen
iedere middag en twee ochtenden geopend
● Maandag 13.00 uur tot 17.00 uur
● Dinsdag
09.00 uur tot 17.00 uur - operatie-ochtend
● Woensdag 13.00 uur tot 17.00 uur
● Donderdag 13.00 uur tot 17.00 uur
● Vrijdag
09.00 uur tot 17.00 uur - operatie-ochtend
Voor het bestellen van
voeding of medicatie
vragen wij u
minimaal 1 dag van
tevoren te bellen

De plek voor
gezelschapsdieren,
paarden en herkauwers

Meppelerweg 35 ● 7963 RX Ruinen ● 0528 371 291
www.dapdewolden.nl ● info@dapzuidwolde.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

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 12.0013.30 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

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 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
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

Kracht van kunst

Expositie Atelier | Kloosterstraat 10 | Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door
Antoinette Cremers | T. 06 538 919 78 | info@antoinette-art.nl

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

KIEK!

JANS SCHULTING

Sinterklaas-Drive-Through

Sinterklaas kwam aan in Ruinen en wat was het een feest!
De kids vermaakten zich prima in de auto :-)
Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

VAN SANDER

Column

WE WILLEN ALLES MET CIJFERS PLATSLAAN,
MAAR KUNNEN ER NIET MEE OMGAAN
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Ik ben niet erg goed met cijfers.
Ik weet namelijk niet welke
kans groter is: dat je dit leest
en besmet bent met corona,
dat je dit leest en door een wolf
bent aangevreten of dat je dit
leest en miljonair bent. Afijn, de
afgelopen weken hebben we
kunnen lezen hoe de kans op al
deze verschijnselen steeds groter wordt in Zuidwest-Drenthe.
Met welke optie je het meest blij moet zijn, laat ik aan vooral aan
de lezer.
Toch zijn het cijfers waar ik het deze keer over wil hebben.
Ze vliegen ons om de oren. Vaccinatiegraden, dagelijkse
besmettingen, de verwachte meters zeespiegelstijging, het
aantal nutteloze persconferenties, de absurde waarde van
Pokémon-kaarten, de krankzinnige verliezen op cryptomarkten,
het aantal ouders uit het toeslagenschandaal nog steeds in de
shit zit. Mijn teller kan nog wel even doorgaan.

wij

20%

De mensheid kickt op dingen platslaan met getallen en
statistieken, maar tegelijk kunnen ‘wij’ er totaal niet mee omgaan.
Een paar voorbeelden.

Feest
korting!

Te beginnen met, excuses vooraf, vaccinaties. Een paar weken
terug zwaaide complotpoliticus Thierry Baudet met cijfers dat
ziekenhuizen vol liggen met gevaccineerde COVID-patiënten.
Je kunt geneigd zijn te denken; verrek, zo’n spuit helpt helemaal
niet. Maar als je nagaat dat er 13 miljoen mensen zijn mét
prik en 2 miljoen zonder, zijn 700 gevaccineerde mensen in
het ziekenhuis op dat aantal een veel kleinere groep dan 500
niet-geprikte patiënten. Les 1: zonder context zijn cijfers kaal en
waardeloos.

KERSTEN/OF
NIEUWJAARSWENS?

Dan mijn jaarlijks terugkerende ergernis: oudejaarsloterijen. Ik
verbied niemand met die onzin mee te doen, maar weet dat
je niets gaat winnen. Je hebt een kans van 0,0000024% op 30
miljoen bij de Staatsloterij. Dat is gewoon 0 procent.
Toch vallen er jaarlijks honderdduizenden voor de verleiding,
‘want iemand gaat die jackpot winnen’. Klopt. Maar jij niet.
Om nog maar te zwijgen over de Postcodeloterij, waar veel
mensen zich gedwongen voelen mee te doen om niet opeens
de armoedzaaier van de buurt te worden. Les 2: stop met idioot
overschatten van je eigen winkansen.

Plaatsing 15 december 2021
Inleveren uiterlijk
dinsdag 7 december a.s. 17.00 uur

Gaan we verder met het woord ‘bizar’. Om mij heen zie en hoor ik
het meerdere keren per dag voorbijkomen. ‘Wauw, dat was echt
bizar’. Geloof mij, dat was het niet. De wereld is zo intens groot
en complex dat er elke dag op de wereld wel íéts bijzonders
gebeurd. Les 3: het is pas bizar als er een hele dag niets bizars
gebeurd.

Nu alvast reserveren?
info@ruunderwaopen.nl

En ter afsluiting iets waar de scherpe lezer mij in de vorige alinea
al op had kunnen betrappen: anekdotisch bewijs. Je haalt een
nietszeggend voorbeeld aan (‘ik hoor het vaak om me heen’) om
een algemeen punt te maken. Zo ken je vast wel een roker die
heel oud is geworden terwijl hij of zij een pakje per dag rookte.
Dat maakt roken niet gezond. Het korte verhaaltje zegt namelijk
niks over de mensen die vroeg sterven door roken. Les 4: kleine
voorbeeldjes bevestigen meestal alleen de uitzondering, niet de
regel.
Voor nu wens ik iedereen een prettig aftellen. Naar de lockdown.
Of naar oud en nieuw. Of naar allebei. Van beide is het op het
moment van schrijven 100 procent zeker dat het eraan komt.
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www.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 31 december 2021.
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Vier adventskaarsen
Het is weer zover. Advent. Voor mij is het aansteken van de vier
adventskaarsen een favoriet gebruik in de kerk. Elke volgende zondag
één kaars meer totdat er op de zondag vóór kerst 4 branden. Afgelopen
zondag 28 november was het eerste advent. En dan nu zondag de
tweede kaars erbij. Prachtig. Een mooi symbool van verwachting. Het
licht groeit, maar we moeten wel een beetje geduld hebben.
Licht doet het vooral goed in het donker. Eén klein lampie kan het
verschil maken in een donkere grot of tunnel. En zo is dat lichtje een
teken van hoop en verwachting.

Daar heb je dan mijn volgende favoriet: het woord ‘verwachting’.
Eigenlijk is mij dat meer lief dan het woord geloven. Niet dat ik iets
tegen geloven heb. Dat zou wat zijn als dominee. Maar het woord is
me wat te flets, zoals we dat in Nederland gebruiken. Als wij iets niet zo
zeker weten, dan zeggen we wel: ‘ik geloof het wel’. Verder gebruiken
wij in het Nederlands ‘geloven’ vaak om een mening mee in te leiden. Ik
geloof dit of dit betekent: ik ben van mening dat.
Verwachting is veel rijker. Daar zit vertrouwen in. Als je zin in Sinterklaas
hebt, dan klopt vol verwachting je hart. Je hebt er zin in. Je rekent op
mooie dingen en oh, wat is het spannend. Als je in verwachting bent
van een baby, dan kijk je naar iets uit. Naar iemand. Je rekent erop.
Verwachting is dan ook blijde verwachting.
In de Mariakerk leven we mee met de verwachting van Maria. Het
uitkijken kan beginnen. En in de bijbel is geloven eigenlijk precies dát:
verwachten, ergens op rekenen.
Ik kan me voorstellen, dat niet iedereen er even lekker bij zit de
komende maand. Er worden mensen ziek en voor sommigen is er
steeds minder om naar uit te kijken. Je kunt zelfs tegen de komende
weken aankijken, omdat je voor het eerst alleen bent met de
feestdagen. Kan het dan wel advent voor je zijn? Het is misschien wel
een kwestie van geloven, van te mooi om waar te zijn. Maar gaat dit
hele advent en verwachting verhaal juist niet daarover, dat het licht
kan schijnen in de nacht? Dat er juist ook in de sores, toch iets nieuws,
anders, troostends kan komen buiten onze berekeningen en contrôle
om. Er ís geen uitzicht en toch is er in dat donker een invloed, een
steun, een kleine kaars die jou een nieuw licht geeft. Door een kier
komt er licht, als je de deur wat openzet. Verwachten, een kunst apart.
Ga ervoor, reken erop.
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
In verband met de coronamaatregelen door de vele besmettingen
moeten we weer anderhalve meter afstand houden en mondkapjes
dragen. Hierdoor zijn er in de kerk minder zitplaatsen beschikbaar.
Ruinen Mariakerk
Zondag 05 december, 10.00 uur - voorganger: ds. M. Boersma
Tweede Advent
Zondag 12 december, 10.00 uur - voorganger : ds. G. Venhuizen uit
Nijensleek Derde Advent
Zondag 19 december, 10.00 uur - voorganger: drs. B. Wiegman, Assen
Vierde Advent
24 december, Ruinen, 22.30 uur - voorganger: ds. M. Boersma
Kerstnachtdienst
25 december, 10.00 uur - voorganger: ds. M. Boersma
Eerste kerstdag, het kerkkoor verleent medewerking
Zondag 26 december, 10.00-11.00 uur inloopochtend met muziek en
gedichten
Zondag 02 januari 2022, 10.00 uur- voorganger: ds. M. Boersma
Nieuwjaarsbijeenkomst na de dienst
Zondag 09 januari 2022, 10.00 uur – voorganger ds. G. Venhuizen uit
Nijensleek
Ruinen ‘t Neie Punt
Vrijdag 24 december, 19.00 uur - voorganger: ds. M. Boersma
Kerstviering
Echten d’Olde Karke
24 december, 19.30 uur - voorganger: pastor A.A. Metselaar uit
Hoogeveen, Kerstavonddienst
DIACONIE

De begroting van 2022 van de diaconie
De begroting voor 2022 is opgesteld en goed gekeurd door het college
van diakenen en door de kerkenraad. Er is een tekort begroot van
€ 1215. Medio december wordt deze ingediend bij de landelijke kerk.
Voor leden van onze kerk is de begroting in te zien.
U kunt hiervoor een afspraak maken via diaconie@pkn-ruinen.nl
KERKRENTMEESTERS
De begroting voor 2022 van onze gemeente ligt weer klaar om in te
zien. Wilt u hier gebruik van maken kunt u contact opnemen met dhr.
Peter Berendse: administratiekrm@pkn-ruinen.nl
KERKKOOR
In september is het kerkkoor weer gestart onder de bezielende leiding
van Dick van der Ouw. Daardoor konden wij meewerken aan de
startdienst op 3 oktober. Daarna kwamen wij in contact met Martha
Pel. Zij woont in Ruinerwold en heeft in haar vorige woonplaats veel
koren geleid. Wij hebben haar gevraagd of zij het kerkkoor wil leiden.
Daar heeft zij mee ingestemd. In de dienst van gedenken heeft het
kerkkoor gezongen onder haar leiding. Wel aangepast aan de laatste
coronamaatregelen. Voorlopig gaan we repeteren in de kerk, waar we
meer afstand tot elkaar kunnen houden.
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
“Het kleinste teken van vriendelijkheid is meer
waard dan de grootste intenties”
-Oscar Wilde
Redactie Om de Ruiner Toren

Protestantse Gemeente Pesse
De kerkelijke gemeente van Pesse,
Fluitenberg en Stuifzand de PKN Pesse - is op zoek naar een

KOSTER/BEHEERDER
De functie is tweeledig, die van koster en beheerder.
De koster speelt een mooie, belangrijke rol binnen de
kerkelijke gemeente. Hij/zij is de gastheer/gastvrouw
bij de vele vormen van samenkomsten, de kerkdiensten
en de vergaderingen. Gastvrijheid staat wat ons betreft
echt voorop.
Voor iedereen die gebruik maakt van het gebouw is de
koster/beheerder een belangrijke persoon en daarmee
is hij/zij vanzelf ook een visitekaartje van de gemeente.
Beschikken over goede sociale vaardigheden is dus
een eerste vereiste. Maar ook flexibiliteit, een positieve
houding en een praktische instelling zijn van belang.
Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede planning en
organisatie, voor de orde en netheid in het algemeen,
voor de beschikbaarheid van techniek en de zorg voor
de consumpties.
De beheerder heeft de uitdaging de beschikbare
ruimtes van de Ontmoetingskerk maximaal te exploiteren. De kerkzaal, maar evenzeer de andere zalen zijn
uitermate geschikt voor verjaardagen en partijtjes, voor
cursussen en vergaderingen, voor kleine concerten en
andere uitvoeringen. De ligging van het gebouw in de
bosrijke omgeving leent zich uitstekend voor teambuilding en ‘heisessies’.
Kortom, voor een actieve beheerder ligt hier een
uitdaging om er iets moois van te maken.

AAN ALLE PATIËNTEN VAN
HUISARTSENPRAKTIJK
RUINEN
In de laatste 2 weken van december
is het erg druk en zijn de wachttijden langer
dan u van ons gewend bent
BESTEL EN HAAL UW MEDICATIE OP TIJD!
Wij wensen u fijne feestdagen
Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk

&

Apotheek Ruinen

VOLMACHT | LEVENSTESTAMENT ?

En daarbij kan er een beroep worden gedaan op de
ondersteuning van een grote groep van positief
ingestelde vrijwilligers. Dat biedt ook de mogelijkheid
om in overleg te treden over de concrete invulling van
de functie, die in belangrijke mate op de persoonlijke
omstandigheden kan worden aangepast.
De tijdsbesteding voor de functie van koster is sterk
afhankelijk van de mate van inzet van vrijwilligers binnen de kerk, echter maximaal 40 uur per maand. Voor de
functie van beheerder is dit afhankelijk van de intensiteit
van het gebruik van de beschikbare zalen en tevens de
inzet van vrijwilligers.
De huidige kosters/beheerders,
Gerrie en Petra Koopman, willen u graag nader informeren over de werkzaamheden. Ze hebben de ervaring en
zijn graag bereid u bij te staan in de opstartfase.
De vergoedingen zijn gebaseerd op de van toepassing
zijnde cao voor kosters en de extra vergoeding voor de
beheerdersfunctie.

VOOR NADERE INFORMATIE

Gerrie en Petra Koopman T 06 344 972 22 of 06 345 068 19

VOOR SOLLICITATIE

Ben Wevers, voorzitter kerkrentmeesters
T 06 542 152 60 | E b.wevers@pknpesse.nl

Stotijn

notariaat & mediation

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

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

Toekomstvisie De Wolden
Hoe willen we dat De Wolden er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we
ervoor dat De Wolden klaar is voor de toekomst? Welke keuzes
maken we en waarom doen we dat? Dat staat in de concept
Toekomstvisie De Wolden 2022-2040.
Verantwoordelijk Wethouder Gerrie Hempen: “Het was voor mij een
bijzonder proces. Een proces waar onze inwoners en ondernemers
weer eens hebben laten zien waar De Wolden sterk in is. SAMEN doen!
Ik ben dan ook heel blij, maar vooral ook trots, dat dit als rode draad
terug is te zien in de visie, Samen aan zet!”
Inwoners, ondernemers en organisaties zetten stip op de horizon
Bij het maken van deze toekomstvisie is de grote betrokkenheid
van inwoners, ondernemers en organisaties gebleken. Maar liefst
45 organisaties en meer dan 1.200 inwoners hebben in (online)
gesprekken richting gegeven aan deze toekomstvisie.
Inwoners en organisaties zien het belang van gezondheid in,
willen het landschap van De Wolden behouden en versterken
en willen de leefomgeving verduurzamen. Dit zijn dan ook de
hoofdambities van de toekomstvisie geworden: vitale samenleving,
duurzame leefomgeving en landschap als drager. De ambities en
doelstellingen vertegenwoordigen waarden die verbonden zijn met
zes onderliggende thema’s: positieve gezondheid, wonen en leven,
energie en klimaat, milieu en circulariteit, economie en landbouw en
toerisme en recreatie.

Werkzaamheden t.b.v. een
veiligere oversteek fietspad
Echten-Ruinen
Al enige dagen zijn er borden, bij het begin van het fietspad
vanuit Echten bekeken, geplaatst. Hier wordt kenbaar gemaakt
dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.
De gemeente De Wolden heeft vanuit de fietsersbond begrepen dat
er meer aandacht moet komen voor fietsoversteekplaatsen. Vanuit
de fietsersbond is er dan ook een dringend verzoek ingediend om de
oversteekplaats van het fietspad bij Echten vanuit Ruinen veiliger te
maken.
Nog even ter herinnering, de huidige constructie is indertijd met de
omwonenden tot stand gekomen. Wens was, niet te laten eindigen op
het kruispunt en enige afstand van de spoorwegovergang.
De opzet al zodanig zal niet wijzigen. Echter er zal bij de overgang een
rood gemarkeerd wegdek komen met iets van een taludaccentuering.
Voor deze aanpassing is er draagvlak gevonden bij
subsidieverstrekkers dus zal het gesubsidieerd worden. Dit betreft
dan ook puur een preventieve actie. Ongevallen zijn er gelukkig niet
bekend

Recordaantal bomen en struiken
geplant in Drenthe
Dit najaar is een recordaantal bomen en struiken aangevraagd
in Drenthe. Nog niet eerder leverde Landschapsbeheer
Drenthe en Plan Boom zoveel plantgoed aan erfeigenaren,
bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen. In totaal zijn er
circa 200 verzoeken ingediend, wat neerkomt op bijna 30.000
stuks bosplantsoen. De bomen en struiken die zijn aangevraagd,
worden de komende weken bezorgd en in heel Drenthe geplant.

De visie schetst een samenhangend toekomstbeeld waar De Wolden
heen wil. Hempen: “Corona heeft ons ongetwijfeld nieuwe inzichten
gegeven. Inzichten hoe belangrijk het naoberschap nog is en hoe blij
wij moeten zijn met de ruimte om ons heen. Met andere woorden,
we zijn ontzettend trots op de mooie omgeving waarin we wonen,
werken en leven. Dit geeft meteen ook aan hoe ingewikkeld het
allemaal is. Er is een grote behoefte aan bouwen en daarnaast moet er
ook ruimte worden gevonden voor nieuwe manieren om energie op
te wekken. En dit moet allemaal passen in het landschap dat we willen
behouden. Welke afweging maak je dan als gemeente? Hoe kom je
tegemoet aan veranderingen zonder dat het ten koste gaat van ieders
belangen? De uitgangspunten staan in deze visie. En aan ons is straks
de taak om dit om te zetten naar spelregels waar iets wel of niet kan.”
De raad bespreekt de concept visie aanstaande donderdag voor
het eerst. In januari kan de raad dan overgaan tot vaststelling van
het ontwerp. Inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties
krijgen dan de mogelijkheid om een zienswijze over
dit ontwerp in te dienen.
Ook benieuwd naar de visie?
Bekijk hem hier.

De aanplant van nieuwe bomen en struiken vermindert de CO2
concentratie in de lucht en zorgt voor schaduw en verkoeling. Daarbij
versterken ze de veerkracht van de natuur en de biodiversiteit,
zodat de natuur de effecten van klimaatverandering beter kan
opvangen. Het draagt bij aan de ontwikkeling én het behoud
van een groenere en gezondere leefomgeving. Ook laat het
recordaantal plantgoedaanvragen de betrokkenheid van inwoners
van Drenthe bij de natuur, het landschap en de cultuurhistorie zien.
Bewonersinitiatieven en erfeigenaren
Onder de noemer Streekbeheer ondersteunt Landschapsbeheer
Drenthe bewoners- en vrijwilligersgroepen die zich inzetten
voor de vergroening van hun eigen woon- en leefomgeving. In
verschillende Drentse gemeentes maken deze groepen aanspraak
op een zogenaamde stimuleringsregeling, waar vanuit ze beplanting
en advies krijgen van Landschapsbeheer Drenthe. Op basis van
de wensen en behoeftes van de mensen uit de omgeving, de
mogelijkheden in het gebied en de cultuurhistorische kaders wordt
samen met lokale initiatiefnemers een werkplan opgesteld.
Ook particulieren dragen hun steentje bij. Op verschillende plekken in
de provincie ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe grondeigenaren
bij het natuurvriendelijk maken en/of (her)inrichten
van hun erf. Door de juiste aanpassingen op het erf
verhoogt de biodiversiteit en sluit het beter aan bij
het Drentse (cultuur)landschap.
Meer weten? Scan de QR-code.

KERKDIENSTEN
Zondag 5 december 2e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 12 december 3e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 19 december 4e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Vrijdag 24 december Kerstviering
‘t Neie Punt 19.00 uur ds. M. Boersma
Vrijdag 24 december Kerstnachtdienst
PKN-Mariakerk Ruinen 22.30 uur ds. M. Boersma
Vrijdag 24 december Kerstavonddienst
Echten d’Olde Karke 19.30 uur pastor A.A. Metselaar
Zaterdag 25 december Eerste kerstdag
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur ds. M. Boersma
het kerkkoor verleent medewerking
Zondag 26 december Tweede kerstdag
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00-11.00 uur
Inloopochtend met muziek en gedichten
Zondag 2 januari 2022
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur ds. M. Boersma
Nieuwjaarsbijeenkomst na de dienst
Zondag 9 januari 2022
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur ds. G. Venhuizen
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

©Jans Schulting

HARTVEILIG
RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

COLOFON

www.hartveiligruinen.nl

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 15 december 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 7 december 2021, 17.00 uur

Langedijk 2 7958 PJ KOEKANGE

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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

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

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
Gesloten voor publiek i.v.m. coronamaatregelen.Producten
(deels) verkrijgbaar bij Steenbergen brood & banket,
‘t Vershuus, Bezoekerscentrum Dwingelderveld en
‘t Huus met de Belle in Echten.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl
Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen, op afspraak geopend voor groepen.
T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
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
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 11 december
10.30-14.00 uur Snertwandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Vrijdag 19 december
19.00-20.00 uur Volle Maanwandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen

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!

WAT GAAN WE DOEN?

VOL VERWACHTING
Veur de winkelruuten
Ligt mooie dingen overal
Umdat Sunterklaos uut Spanje
Gauw wèer komen zal.
Sunterklaos liekt riek
Met een buul vol geld
En de kinder bint neisgierig
Wat e veur heur hef besteld
Dré hef gèern een dregline
Die gung lestdaags langs de weg
Mar hij wet niet of ’t wil lukken
Want de meester die hef zegd
Sunterklaos die beste man
Is zo wies en wet hiel goed
Welke kinder in de schoele
Wel of niet heur beste doet.
Jan duurt niet zo best te hopen
Vleden jaor schreef e een brief
Hèn die goeie olde bisschop
Sunterklaos mag ‘k asteblief
Wel wat lego en een spel
En mien zussie wil zo gèern
Een fornuzie en een pop
Zij mut eerst nog schrieven lèern.
Toen de dag van Sunterklaos kwam
Was de jong finaal van slag
Umdat veur de schöstien
Veur elk allien een letter lag
En hij deed toch zo zien beste
Was niet arg ondeugend west
Aandern hadden toch zoveule
Dat begreep e niet zo best
Jan zien moe had ’t niet zo roem
Want zien va, die was niet mèer
Veur heur zölf en beide kinder
Deed dat heur zo dikwijls zèer
Wee’j amet van zukke kinder
Maak ’t Sunterklaos bekend
Misschien hef e in ’t vessiebuusie
Nog wel ies ’n verdwaalde cent
-Janny Kok Wolbers

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

WINTERWEKEN
Veilig de winter in met Wemmenhove!
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Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27

wemmenhoveautos.nl
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