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RUINEN – Na 2 jaar corona zit het dit 
voorjaar eindelijk mee mee. Alle ingre-
diënten voor een vrolijke voorjaarsmo-
deshow van Boetiek De Smederije 
waren 22 en 23 maart jl. aanwezig. Na 
een zonnige lentedag was de zaal 2 keer 
vol met goed gemutste toeschouwers in 
zowel Buitencentrum De Poort in 
Ruinen als de Buddinghehof in Ruiner-
wold. Eigenaresse Lieneke Smit vond 
het nog niet verantwoord om de nieuwe 
collectie in de winkel aan de Wester-
straat te showen. Gebruikelijk zijn 3 
shows verdeeld over de dag in Ruinen 
en 1 grote show in Ruinerwold. Maar de 
avondshows waren een schot in de roos.

Vaste ladyspeaker Trudy startte de show 
met de woorden dat iedereen na corona 
vast 'niets meer in de kast' heeft, want 
iedereen was toch thuis...Maar nu gaat het 
dan toch weer kriebelen. Het is weer tijd 
en iedereen hunkert naar een nieuwe
outfi t voor het voorjaar of de zomer.
De ontwerpers van de diverse merken 
hebben zich fl ink uitgeleefd tijdens de 
lockdowns, want de mode is uitbundig. 
Je kunt dus fl ink uitpakken met vrolijke 
kleuren en prints die je gewoon bij die 
leuke Smederije in Ruinen aanschaft. 
De modellen Willy, Klaasje, Roelie, 
Rosanne, Roelien(als vervangster van de 

geblesseerde Marieke) en Dieneke hadden 
er door de ideale omstandigheden in 
combinatie met de mooie mode zin in en 
lieten een hele vernieuwende collectie 
zien. Jeans voor elk wat wils; een fl ared 
pijp of een wat strakker 7/8 model. Het is 
er allemaal. Zwierige jurken, overhemdjur-
ken, broeken en luchtige tops in comfor-
tabele kwaliteit werden gecombineerd 
met sportieve getailleerde jasjes met leuke 
details zoals ritsjes in de taillenaden. 
En ga je een dagje strand, dan kun je 
prima een complete outfi t scoren.
Maar ook als het wat specialer moet zijn 
dan adviseert Lieneke je graag bij het 
kiezen van de juiste kleding. 

Daarbij zijn leuke accessoires zoals hoed-
jes, sieraden, tasjes en riemen voor elke 
gelegenheid natuurlijk onmisbaar.
Dit is allemaal verkrijgbaar bij
De Smederije.

Wil je goed voorbereid het voorjaar en 
de zomer in, maar heb je de modeshows 
gemist, nieuwsgierig of even op je gemak 
shoppen? Boetiek de Smederije aan 
de Westerstraat 12 in Ruinen is met de 
nieuwe collectie helemaal klaar voor het 
nieuwe seizoen!
www.boetiekdesmederije.nl

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

Zomerse ‘mood’ bij 
Boetiek De Smederije
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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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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

●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●

●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●

●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●

●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●

●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●

●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN● 
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.

●NANOBEHANDELINGEN●

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504

www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

PALMPASEN

€

€



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

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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

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

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

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

Grondsels Marke, winkel voor agro, kamperen en outdoor
Alles voor huis- en boerderijdieren, stal, tuin, elektrische accu-kruiwagens,
stalstrooisels, camper en kamperen, heel veel bordspellen, outdoor kleding,
werkkleding, schoenen, laarzen, klompen, ijzerwaren en nog veel meer.
Grondselweg 10 |9418 TP Wijster | tel. 06 229 03 449 | 06 4999 6314
www.grondsels.nl | info@grondsels.nl

* 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



KIEK! JANS SCHULTING

boerendrokte
Het land was nogal droog, maar er moest wel wat
gebeuren. Wat een ‘stoeverij’! 
Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

VERHUIS
bericht

van Esweg 72 naar
Jan Wierengaweg 95 | 7963 CM Ruinen

Mevr. H. Huinink - De Roo

PER
14 MAART 2022

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD

IN RUINEN

1x per 14 dagen
 Neem contact op met 

Alie Biemold

INFO: 06 209 500 81

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 64

elke vrijdag en zaterdag geopend

HÉ, DOE 
JE MEE!

Stap in de wereld van 
een Zuiderzeekind.

Bestel nu 
je tickets 
online!



ColumnVAN SANDER

VOOR WIE IS DE WET?

Ontelbare ruzies heb ik met 
mijn broer uitgevochten. Zoals 
broers dat doen. Eerst sloegen 
we elkaar de hersenpan in over 
gestolen speelgoed, toen over 
huishoudelijke taken en vervolgens 
over lawaai maken als de ander zijn 
kater uit lag te slapen. 

Ik een grote mond, hij twee koppen 
groter. Dus meer dan eens stond 

ik jankend bij mijn moeder aangifte te doen tegen mijn broer. 
De helft van de tijd nam ze het voor me op, maar vaak moest ik 
‘me niet aanstellen’. Nu zie ik hoe kinderachtig het soms moet 
zijn geweest. Klikspaan, appelmaan, om maar niet te hoeven 
inzien dat ik een ander het bloed onder de nagels vandaan had 
gehaald en mijn verdiende loon kreeg.

We werden ouder, wijzer hier en daar. Voor negen op de 
tien broeders en zusters zal dat zo zijn gegaan. Steeds beter 
begrijpen hoe zaken op te lossen, zonder er constant een 
scheidsrechter bij te halen. Zoals volwassenen dat doen. 

Maar toch zijn er dan nog altijd voorvallen, waar bijvoorbeeld 
de grote partij de kleine dreigt te vermorzelen en een rechter 
nodig is om orde aan te brengen. Of iemand te straff en waarvan 
wij als samenleving hebben afgesproken dat zij straf verdienen. 
Zoals een beschaving dat doet. Althans, dat dacht ik.

Tot een evenement van de lokale motorvereniging inzet 
werd van een rechtszaak. Procedures bij de vergunning over 
natuur en inspraak waren niet gevolgd door de gemeente 
en dat mag niet van de wet. Streep erdoor, vond de rechter, 
die dat overigens zelf ook met tegenzin uitsprak. Want 
het was broddelwerk van de gemeente, waardoor hij als 
evenementenbeul moest optreden.

Niet alleen vervelend voor de MC’80, want wat er achter 
uitspraken als deze vandaan komt, is misschien nóg pijnlijker: 
de gemeente gaat van verenigingen en feestcommissies steeds 
meer vragen, om van tevoren zoveel mogelijk risico uit te 
sluiten. Vergunningen moeten dikker, uitgebreider, technischer. 

Het legt de vraag op tafel voor wíé de wet nu eigenlijk is 
bedoeld. Want waarom moet een lokaal evenement eraan 
geloven als vliegvelden, racecircuits, enorme bedrijven in 
de bio-industrie en Tata Steels maar (meer) kunnen blijven 
uitstoten? 
Ze zouden aan dezelfde wet moeten voldoen, zou je zeggen. 

Dat komt omdat zelfs de rechter onze overheid niet zover krijgt 
om daadwerkelijk in te grijpen. Maar diezelfde wet, die meer 
en meer voor juristen bestemd lijkt, wordt wel toegepast op de 
zwakkeren, waardoor ze indirect geplet worden door de groten. 
Of er nu een scheidsrechter bij is of niet: je hebt er niets aan als 
er niet naar geluisterd wordt.

Dat is bijzonder schadelijk. Want zonder af en toe ingrijpen van 
mijn moeder, had ik mijn broer inmiddels een eikel gevonden. 
En hij mij waarschijnlijk ook. Zou zonde zijn, want ‘t is best een 
prima kerel. 

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en Word nu lid op natuurmonumenten.nl en Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 



IN
DE BAETE
VOLOP
BEWEGING

BAETE
VOLOP
BEWEGINGBEWEGINGBEWEGINGBEWEGINGBEWEGING

BAETEBAETEBAETE
VOLOPVOLOPVOLOP IN
BEWEGINGBEWEGING

IN
DE BAETEBAETEBAETEBAETEBAETEBAETEBAETE
VOLOPVOLOPVOLOPVOLOPVOLOPVOLOPVOLOP

BAETEBAETEBAETEBAETEBAETEBAETEBAETEBAETE

BEWEGINGBEWEGINGBEWEGINGBEWEGING

INLOOPAVONDINLOOPAVOND
SPORTPARK

DE BAETE &SPORTPARK&SPORTPARK

OMGEVING
DINSDAGAVOND

12 APRIL

organiseert de werkgroep ‘Gebiedsvisie De Baete’ 
een inloopavond voor een vernieuwd concept 
binnen het sportpark De Baete en omgeving.
U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 
uur in sportcafé De Marse.

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep, 
bestaande uit verschillende verenigingen en 
stichtingen uit ons dorp en welke gebruik maken 
van het sportpark “De Baete” en vertegenwoordi-
gers van de gemeente, in constructieve 
samenwerking gewerkt aan een voorstel voor een 
vernieuwd en aangepast plan voor dit gebied.

Dit voorstel wil inspelen op de toekomst door 
meer in te zetten op een multifunctioneel gebruik 
van “De Baete”. Het park wil niet alleen uitnodigen 
tot bewegen, maar heet graag iedereen welkom 
die behoefte heeft aan ontspanning, ontmoeten, 
cultuur, recreëren en sporten.

De voorlopige gebiedsvisie “De Baete volop in
beweging” is klaar en de leden van deze werkgroep 
willen u graag over dit plan informeren en met u 
bespreken. Eventuele vragen die er leven kunnen 
dan ook beantwoord worden.

Bevrijdingsconcert De Wolden
DE WOLDEN - In 2020 vierde Nederland dat het 75 jaar 
daarvoor werd bevrijd van de Duitse bezetter. Er stonden dat 
jaar veel activiteiten op het programma om te vieren dat wij 
75 jaar in vrijheid mogen leven. Helaas gooide de wereldwijde 
coronapandemie roet in het eten. Door veel festiviteiten en 
herdenkingsbijeenkomsten ging een streep. Zo ook door 
het Bevrijdingsconcert dat het Meppeler Mannenkoor in 
samenwerking met de gemeente De Wolden in april van dat 
jaar zou organiseren. 

Het koor is dan ook verheugd dat 2 jaar na dato het 
Bevrijdingsconcert alsnog doorgang kan vinden op zaterdag 23 
april om 20.00 uur in de Mariakerk in Ruinen. De toegang is gratis 
en iedereen is van harte welkom. Het Meppeler Mannenkoor 
heeft begin 2022 de draad weer opgepakt en oefent inmiddels 
alweer enkele maanden onafgebroken en enthousiast op 
donderdagavond in het eigen gebouw in de Oosterboer in Meppel. 
Hoe anders dan de afgelopen 2 jaar, waarin met grote tussenpozen 
slechts gedurende enkele korte periodes gezongen kon worden.

Het koor bereidt zich voor op een reeks van maar liefst 7 
concerten in 2022, waarvan het Bevrijdingsconcert De Wolden 
de aftrap vormt. Een concert dat met steun van gemeente De 
Wolden tot stand is gekomen. Juist in deze tijd met de gruwelijke 
gebeurtenissen in Oekraïne is het goed stil te staan bij het feit dat 
wij hier al 77 jaar kunnen leven in vrijheid. Het concert wordt dan 
ook geopend met het Oekraïense lied ‘Nowa Radistj Stala’. 

Ook is er aandacht voor de veelal jonge mensen die met hun leven 
de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid. Dat komt o.a. 
tot uiting in de gevoelige liederen ‘In Flanders Fields’ en ‘Danny Boy’. 
In ‘Dear Land of Home’ wordt de liefde voor je land bezongen. Uit 
‘Ode an die Freude’ komt de bekende zin ‘Alle Menschen werden 
Brüder’. Zomaar uit een greep uit de vele mooie werken die op het 
programma staan.

Het Meppeler Mannenkoor bestaat sinds 1926, zingt vierstemmig, 
heeft een veelzijdig repertoire en staat momenteel onder 
leiding van dirigent Roelof Bosma. Het koor wordt bij het 
Bevrijdingsconcert op piano begeleid door Mannes Hofsink en 
daarnaast zal Martin Oosterwijk enkele intermezzo’s verzorgen op 
zijn euphonium, ook wel tenortuba genoemd.

©eigen foto
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Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 tel. 06-51901144
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KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 23 april 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE

Palmpasen  en de palmpasenstok
Palmzondag is de start van de ‘stille week’, die eindigt met de 
glans van Pasen. Palmzondag valt dit jaar op 10 april. Dan is ook 
de optocht door het dorp georganiseerd door VVVO Ruinen. 
De zondag ervoor, op 3 april houden we Kerk Op Schoot voor 
de peuters & kleuters. Dat is om 11.30 uur in de Mariakerk. Dan 
duiken we spelenderwijs in het verhaal van Jezus’ intocht in 
Jeruzalem. Dat doen we met leuke liedjes en door het versieren 
van een kleine palmpasenstok! De stok met buxustakjes staat 
voor de palmtakken. De haan van brood wijst naar het laatste 
avondmaal en de haan die kraait als Petrus voor de derde keer 
verraadt. Lees het verhaal zelf eens in Lucas hoofdstuk 19 vanaf 
vers 28 tot en met vers 40. Een heel feest. Met zwaaien van 
palmtakken en Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Een 
juichstemming. Hoera en hosanna voor de koning! 
Een paar dagen later zal alles anders zijn. Zoals zo bondig 
samengevat in het laatste couplet van lied 556 van Willem 
Barnhard. Dat vers eindigt met: ‘heden hosanna, morgen kruisigt 
Hem!  Niets zo veranderlijk als mensen. Dat is ook wat we in en 
om onszelf voortdurend merken. Op het wereldtoneel is het niet 
anders. Strijd. Daarom klinkt in de vieringen voor en met Pasen 
ook altijd subtiel ons eigen leven mee. Jouw leven ook. Ook daar 
zo vaak dat heen en weer slingeren van ups en downs. Ook Jezus 
kwam met al zijn goedheid en recht door zee zijn in de strijd 
terecht. De machthebbers off eren niet zelden veel goeds op voor 
eigen positie en gewin. Gek genoeg is het op de vierkante meter 
van ons privéleven vaak hetzelfde liedje. 
Hè, wat een somberheid, zul je misschien denken, maar laten 
we ons optrekken aan het volgende. Het kruis is niet het laatste. 
Goede vrijdag ligt ingeklemd tussen Palmpasen en – nog beter- 
Pasen. Dat is hoop, dat is nieuw leven. Het kwaad lijkt het laatste 
woord te hebben, maar het licht schijnt in de duisternis. Daarom 
over twee weken een nieuwe grote paaskaars  in de kerk. 
Groene kleuren daarin: nieuw leven!

De oorlog
Niet veel woorden nu. Maar niets zeggen over het drama in 
Oekraïne is geen optie. De Oekraïense vlag wappert uit onze 
kerktoren en dat is niet voor niets. We leven mee, het raakt ook 
ons en we zoeken een weg om er mee om te gaan. We heten hen, 
die vluchtten voor het geweld welkom in ons midden. 

We gedenken alle burgerslachtoff ers en ook de soldaten aan het 
front. Al dat verlies. Als dat moois aan puin.
Steun elkaar, samen sterk.
Mark Boersma

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag spreekuur in de Bron, 
Kloosterstraat 4,  van 13.00–14.00 uur.
U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
De kerkdiensten zijn weer te bezoeken, ook online zijn ze te 
volgen via de website: www.pkn-ruinen.nl

Diensten in het Neie Punt
Witte Donderdag 14 april 19.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma, viering van het Heilig Avondmaal
Diensten in de Mariakerk
Zondag 10 april 10.00 uur 
voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek
Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur
voorganger : ds. M. Boersma
Eerste Paasdag Zondag 17 april 10.00 uur
voorganger : ds. M. Boersma, m.m.v. het zangkoor
Zondag 24 april, 10.00 uur
voorganger: ds. L. Jansen, Hoogeveen
Zondag 01 mei, 10.00 uur
voorganger: pastor A. Metselaar, Hoogeveen
Zondag 08 mei, 10.00 uur 
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek 

HERDENKING BEVRIJDING
Op 6 april 1945 begon de bevrijding van Drenthe en 8 dagen later 
was heel Drenthe bevrijd. De Wijk, Koekange en Ruinen werden 
omstreeks 8 april bevrijd,  Ruinerwold en Meppel op 13 april.
Op dinsdag 12 april 2022 zal er in de Hervormde kerk te 
Blijdenstein ter gelegenheid van  75 + 2 jaar bevrijding een 
concert worden gegeven door Harm Hoeve op het orgel, Noortje 
van Middelkoop op panfl uit en Dameskwartet Chance. Aanvang 
20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Toegang is gratis, in de pauze 
koffi  e met oranjeekoek. Bij de uitgang collecte voor Oekraïne.

FEEST VAN DE GEEST
Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende 
Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Tussen 
Hemelvaart en Pinksteren 2022 exposeren kunstenaars uit allerlei 
disciplines nieuw gemaakt eigentijds werk in de kerken. Ook 
de Mariakerk in Ruinen doet weer mee. Sejo Slingenberg zal 
hier exposeren en we nodigen ook de oudste groepen van de 
basisscholen in Ruinen en Echten uit om op 3 juni in onze kerk te 
komen kijken. Wanneer u als vrijwilliger mee wilt helpen om dit 
bezoek tot een feest te maken, kunt u zich opgeven bij 
Klarie Lensen, telefoon : 0522-472039 of e-mail naar: 
k.vlietstra@gmail.com

Spreuk van de maand

“Het geheim van geluk?
Zoek iets dat belangrijker is dan jezelf en wijd er je leven aan.”

   -Daniel Bennett, Amerikaans � losoof
   
Redactie Om de Ruiner Toren



DE NIEUWE COLLECTIE
IS BINNEN!

● ENJOY
● BATIDA
● ANOTHER WOMAN
● DREAMSTAR
● ZERRES

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Ben of ken je een jonge mantelzorger, 

tussen de 6 en 23 jaar oud, uit 

gemeente De Wolden? 

Meld jezelf of de jonge mantelzorgers 

die je kent dan aan voor de bol.com bon. 

AANMELDEN
Dit is mogelijk t/m vrijdag 29 april 2022 

via: aishaslot@welzijndewolden.nl

of telefonisch: 0528 37 86 86 

speciaal
voor jou

De Wold
e N

JONGE
MANTELZORGER?

DAT VERDIENT

EEN BOL.COM

WAARDEBON



Grootschalig onderzoek onder 
agrariërs in De Wolden en 
Westerveld
De landbouw in Nederland en in Zuidwest-Drenthe staat voor 
een grote opgave. De energietransitie, stikstofproblematiek, 
klimaatopgave en aandacht voor biodiversiteit en landschap 
hebben gevolgen voor de toekomst van agrarische bedrijven. 
Daarom hebben de gemeenten Westerveld en De Wolden in het 
najaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd onder de agrarische 
ondernemers. Het doel van dit onderzoek was te horen wat 
agrarisch ondernemers bezighoudt, wat zij nodig hebben voor 
een gezonde toekomst en welke rol zij daarin zien voor de 
gemeenten.

Toekomst
De toekomst van de agrarische bedrijven wordt volgens de 
ondernemers zowel bepaald door markt- en prijsontwikkelingen als 
door wet- en regelgeving. Maar ook het imago van de landbouw is 
een belangrijke factor. Wat boeren nodig hebben is duidelijkheid in 
wet- en regelgeving. Een heldere koers is de basis voor verantwoorde 
investeringen en biedt handelingsperspectief voor de langere termijn. 

Rol gemeente
De ondernemers vinden de dialoog met de gemeente van groot 
belang. Uit het onderzoek blijkt dat zij zich afvragen waar hun sector 
staat ten opzichte van bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Ze zien 
ook een rol voor de gemeenten in het ruimtelijk beleid en bij het 
vertellen van het echte verhaal over het boerenbestaan. Ook willen zij 
graag meer waardering voor de bijdrage die agrariërs leveren aan het 
landschap. In het rapport staan verschillende aanbevelingen aan de 
gemeenten over deze thema’s.

Westerveld
Voor Westerveld is duidelijk naar voren gekomen dat de agrarische 
sector behoefte heeft aan structurele aandacht van de gemeente. 
Wethouder De Haas van gemeente Westerveld: “Het is voor ons 
waardevol om te weten dat onze Westerveldse agrarische sector 
behoefte heeft aan toewijding van gemeente Westerveld. Als 
gemeente onderschrijven wij dit belang, om dit goed te kunnen 
doen blijft de gemeente graag in gesprek met onze agrarische 
ondernemers.”

De Wolden
In De Wolden staat de hoe-vraag centraal. “We willen geen 
aanvullende regelgeving maken en we gaan ondernemers ook niet 
vertellen hoe ze hun bedrijf moeten inrichten. We willen juist goede 
initiatieven stimuleren, innovatieprojecten subsidiëren en ruimte 
bieden in beleid en regelgeving”, aldus wethouder Gerrie Hempen. De 
onderzoeksresultaten helpen bij het instellen van een Transitiefonds 
Toekomstgerichte landbouw, waarvoor € 300.000 is gereserveerd van 
2022 tot en met 2025. Daarnaast levert het onderzoek waardevolle 
informatie voor de actualisatie van het Economisch Actieplan De 
Wolden. 

Over het onderzoek
Stichting Stimuland heeft in opdracht van beide gemeenten het 
onderzoek uitgevoerd, door middel van een vragenlijst voor alle 
agrarische ondernemers in beide gemeenten. Aanvullend zijn 
verdiepende keukentafelgesprekken gevoerd. De antwoorden zijn 
verwerkt in een rapportage, die vanaf 24 maart 2022 te bekijken 
is via www.stimuland.nl/zuidwestdrenthe. De uitkomsten van het 
onderzoek en de reacties van beide gemeenten zijn ook te zien op 
YouTube.

Drie extra inzamelrondes
gft-afval
De extra inzameldagen zijn te vinden in de app AfvalWijzer of op 
mijnafvalwijzer.nl. De inzameldagen wijken af van de normale 
inzameldagen, omdat met een drieweekse cyclus wordt gewerkt. De 
eerste ronde is van 14 tot en met 21 april, de tweede ronde is van 5 tot 
en met 11 mei en de derde ronde is van 25 mei tot en met 1 juni.

Buurtteam De Wolden On Tour
Het Buurtteam is er voor iedereen in gemeente De Wolden. Het 
Buurtteam bestaat onder andere uit: wijkagenten, buurtwerkers, 
contactambtenaren van de gemeente, wijkconsulenten van de 
woningcorporatie en de geestelijke gezondheidszorg.

Wij helpen inwoners op weg met vragen of problemen die ze niet 
(meer) goed zelf kunnen oplossen. Wij hebben één loket en één 
telefoonnummer en verwijzen door naar de juiste organisatie die kan 
helpen. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een buurtbewoner 
of over een overlastsituatie bij u in de buurt. Wij ondersteunen bij 
vragen en initiatieven in de buurt. De hulp van het Buurtteam is gratis.
Doel
Wat is het doel van het Buurtteam De Wolden? Het doel is zo vroeg 
mogelijk te signaleren wat er speelt in de buurten, problemen te 
tackelen en/of te voorkomen dat kleine ergernissen grote problemen 
worden. Hoe helpt Buurtteam De Wolden u? De werkwijze hangt af 
van uw vragen en uw persoonlijke situatie. We kijken wat u zelf kunt 
doen en hoe uw directe omgeving kan helpen. Het Buurtteam kijkt 
samen met u wat er aan de hand is en wat er nodig is aan hulp.
Buurtteam De Wolden On Tour in Ruinen
Het Buurtteam de Wolden gaat de komende weken On Tour  is op 
donderdag 7 april van 10.-00 tot 12.00 uur aanwezig in Ruinen.
Locatie: COOP
Actium
Onderdeel van het Buurtteam De Wolden is Actium. Zij houden 
tijdens “Buurtteam De Wolden On Tour” een ´Woont u nog fi jn?-tour´. 
Bent u bewust bezig met uw toekomst? En past uw huis van nu bij 
wat nog komen gaat? Als uw gezondheid verandert, kan uw woning 
ongeschikt of minder veilig zijn. Laten we er samen eens over in 
gesprek gaan. Bezoek ook Actium tijdens onze ‘Woont u nog fi jn?-tour’  
op alle locaties in De Wolden op één van de genoemde data op de 
website www.dewolden.nl
Vragen
Heeft u vragen? Het Buurtteam De Wolden is elke werkdag (van 
maandag t/m vrijdag) tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch 
bereikbaar op het telefoonnummer 0528-378686.
Of stuur een mail naar ons e-mailadres: buurtteam@dewolden.nl

            



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 20 april 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 12 april 2022, 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 april
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Donderdag 14 april Witte Donderdag
‘t Neie Punt 19.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
Mariakerk 19.30 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag
Ontmoetingskerk Pesse 21.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 17 april Pasen
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 24 april
Mariakerk 10.00 uur ds. L. Jansen, Hoogeveen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. P. de Vries

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

PALMPAOSEN

Eerdaags is ’t palmpaosen
Dan hef de bakker ’t drok
Want de kinder wilt zo gèern
Een palmhaantie op de stok

Moe die riegt rozienen
En wat eigies an een draod
Omdat die zo prachtig
An ’t palmhanestokkie staot

En dan komp de optocht
Bliede loopt ze achter de muziek
Kieken naor zo’n blied gezichie
Maakt een mènse riek.

 -Janny Kok-Wolbers

uren in overleg en fl exibel

Restaurant ‘t Olde Posthuus

Reageren door bellen of mailen
‘t Olde Posthuus 

Anholt 8 ● Ruinen/Pesse
T 0528 241363 of E oldeposthuus@hetnet.nl 

weekendhulp en/of vakantiemedewerker

zoekt
voor de bediening en keuken een

RUINEN 2022

Start/Finish
Buitencentrum

De Poort

Intocht & Feest
Vrijdag 13 mei

10 T/M 13 MEI ONDERNEMEND RUINEN

Organisatie door:
Elise Derksen

Jannie van den Doel
Sylvana Meekhof
Marloes Opmeer

Mede mogelijk gemaakt door:
Sponsors  &  Vrijwilligers

Voorinschrijving 
woensdag 20 april 2022 | 19.00-20.00 uur

bij Buitencentrum de Poort

avond4daagseruinen@hotmail.com
facebook.com/Avond4daagse-Ruinen



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

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 
Geopend voor publiek. U bent van  harte welkom om de molen 
te bezichtigen. Zaterdag 9.30-13.00 uur, in juli en augustus ook 
dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis. Diverse meelproducten te koop en een grote 
sortering 2e hands boeken voor slechts € 1 per stuk.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen, gesloten, ook 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

Fietstochten
De fi etstochten onder leiding van medewerkers van Tourist 
Info Punt Ruinen beginnen op 3 mei 2022. Vervolgens elke 
dinsdagmiddag tot oktober. Vertrek 13.30 uur vanaf de Brink 
voor de Maria kerk te Ruinen. Deelname gratis, consumptie 
voor eigen rekening. Op zondag 26 juni en 28 augustus wordt 
er een hele dag gefi etst. Vertrek is dan 10.30 uur vanaf de 
zelfde plek. Deelname voor eigen risico. Tijdens elke fi etstocht 
is er een leuke opsteekplaats. De tocht is ongeveer 35 km, op 
zondag 50 km. Informatie: Tourist Info Punt, Brink 5 Ruinen,  tel. 
06 143 481 08. De leiding bestaat uit Luchien en Freek, tel. 0522 
472 533, Hester, tel. 06 233 770 35, Harmpje, tel. 0522 471 946.

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fi etsavontuur - www.opfi etsavontuur.nl
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

Zondag 10 april  - De Marse
Haantje op een stokje + voorstelling Clown Doedel
voor de allerkleinsten t/m groep 4  13.30/14.00
Lasergamen
voor groep 5 t/m 8    14.30/15.00
Organisatie: VVVo Ruinen

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
28 mei 09.00-12.00 uur -  Inleveren Wolddijk 31 Oosteinde
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium en rvs.
Wasmachines, drogers, oude TV, computers, laptops, 
elektrische gereedschappen, elektrisch huishoudelijke 
apparaten, fi etsen, elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten 
en diepvriezers. Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

Met de QR-code of de handige app ben je snel op de hoogte van de 
activiteiten- en evenementenagenda in  Zuidwest Drenthe. 

Op pad met Drenthe Hikes
Ontdek en beleef Drenthe actief!
REGIO - Heerlijk buiten op pad en ervaar de combinatie van digitale 
en real-life belevingen over deze plek, de mensen en de verhalen 
van Drenthe. Maak kennis met de hoofdrolspelers in deze verhalen 
op deze plek, bekijk de video's onderweg op je eigen telefoon en 
lees het bijbehorende wandelboek. Of maak bij The Nature Game 
gebruik van de tablet, stap binnen bij Egbert in The Last Chair door 
het opzetten van de VR bril en speur bij de Nachtkijkers met je 
spelattributen. 

Ontdek deze boeiende verhalen 
en documentaires terwijl je 
gezellig samen onderweg bent. 
Voor kleine en grote groepen een 
unieke beleving in het Drentse 
landschap, te boeken vanaf
€ 12,50 tot € 17,50.
     www.drenthehikes.nl

Nachtvlinders spotten in het 
Dwingelderveld
De lakens worden gespannen, het licht geprojecteerd en de stroop 
gesmeerd. Kom naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld en 
neem een kijkje in de wereld van de nachtvlinders. In Nederland 
zijn heel veel verschillende soorten nachtvlinders, voor de meeste 
mensen een onbekende wereld. Wat dacht je van de bloeddrupjes, 
uilen of nachtspanners. Een gids van Natuurmonumenten is 
aanwezig om je te helpen de soorten op naam te brengen.

De activiteit is op inloop. Hoe donkerder het is, hoe meer soorten 
je kunt zien. Afhankelijk van de hoeveelheid soorten en het weer 
kan de activiteit tot 2.00 uur duren. Wil je liever niet de hele nacht 
komen? Dat hoeft niet. Je kan altijd eerder weggaan.
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig.

Start: Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen
vrijdag 15 april- 21:15 uur tot zaterdag 16 april - 02:00 uur



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

VOLMACHT | LEVENSTESTAMENT?

notariaat & mediation
Stotijn

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN RUINEN!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 
GEREGELD BIJ:

Fullservice
voor alle merken

Onderhoud volgens

fabrieksvoorschrift 

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27
wemmenhoveautos.nl

€19
APK

In onze no-nonsense werkplaats wordt u geholpen en 
geadviseerd door een team van ervaren en vakkundige 
monteurs. Wij werken tegen een concurrerend tarief en 
uiteraard gebruiken wij hiervoor geavanceerde 
diagnose- apparatuur. 

U kunt terecht met elke automerk
Rijdt u in een Peugeot of 
Citroën, dan zijn wij bij 
uitstek de specialist v.a.


