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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Scheperwandeltocht
• Kiek! door Jans Schulting
• Nieuws van TV Runa | Sport Drenthe
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Hartveilig Ruinen
• Wat gaan we doen?
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
15 juni 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
7 juni 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

RUINEN - Vanuit Ruinen wordt op
11 juni a.s., na twee jaar ‘coronapauze’, 
alweer de tiende Ruiner 
Scheperwandeltocht gehouden, een 
mooie wandeltocht met dit jaar weer 
vernieuwde routes in de omgeving 
van Ruinen. 
Het is een zeer afwisselende tocht 
over heide, door bos en over velden. 
Wandelaars kunnen genieten van de 
prachtige natuur in en rondom de 
Heerlyckheid Ruinen.
En het is natuurlijk weer mogelijk om 
de scheper (schaapherder) met de 
kudde te ontmoeten. 

Er kan worden gekozen uit vier afstan-
den: 25 kilometer met start tussen 8.00 
en 10.00 uur, 15 kilometer, start tussen 
8.00 en 12.00 uur, 10 kilometer met start 
tussen 8.00 en 13.00 uur en 5 kilometer 
met start tussen 8.00 en 13.00 uur. 

De start- en finishlocatie is ook dit jaar 
weer Hotel Kuik aan de Brink.
Bij aanvang van de tocht staat hier de 
koffie klaar en na afloop kunnen hier de 
beentjes tot rust komen onder het genot 
van een heerlijke versnapering. 

Tijdens de wandeling zijn er diverse
rustgelegenheden. De route is voorzien 
van pijlen maar er wordt ook een route-
beschrijving verstrekt.

Trek je wandelschoenen aan en 
doe mee!

● 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

Scheperwandeltocht
kan weer van start

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl



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

Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

Stilstaan bij een leven, 
verder vanuit herinneringen. 
Wassink Uitvaartverzorging is 
er voor u. En voor een afscheid 
dat verder helpt.

Zomerdijk 9A  |  7942 JR Meppel  |  info@wassink-uitvaart.nl  |  www.wassink-uitvaart.nl

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider

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.



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

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

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) 
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KIEK! JANS SCHULTING

An de brink

Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

waopenties
Ter overname

Nieuwe Spartafiets met lage instap en 7 versnellingen
Ca. 1 km (binnen Ruinen) mee gereden.

Familie Smit | telefoon 471296

Aanleg gestart van twee 
padelbanen bij
Tennisvereniging Runa 

RUINEN - Bij tennisvereniging Runa in Ruinen is gestart met de 
aanleg van twee padelbanen. Alle vergunningen zijn rond en de 
verwachting is dat de werkzaamheden in juli zijn afgerond.

Runa is na TC Suthwalda de tweede vereniging in gemeente De 
Wolden die over padelbanen zal beschikken. In het najaar van 2021 is 
een padelcommissie opgericht om te kijken naar de mogelijkheden 
en het draagvlak binnen de vereniging. Uit de enquête, die 
afgenomen werd onder de leden, bleek dat dit enthousiasme al groot 
was en tijdens de algemene ledenvergadering van januari werd er 
unaniem gestemd voor de aanleg van twee padelbanen. Met de 
komst van de padelbanen is ook de naam van TC Runa veranderd 
naar Runa tennis en padel.

De aanleg is in feite al een eerste aanzet tot de veranderingen die in 
het hele sportieve gebied van De Baete gewenst zijn. Afgelopen week 
waren medewerkers van RL Infra Ruinen bezig met het egaliseren 
van het terrein, daarna zorgt de firma TMFunderingen uit Ruinen 
voor fundering en kan een gespecialiseerd bedrijf aan de slag om de 
daadwerkelijke banen te leggen.

Wanneer de padelbanen gereed zijn, vindt een feestelijke opening 
plaats en worden clinics gegeven om kennis te maken met
deze leuke sport.

©Inge Wiekema



ColumnVAN SANDER

Seniorensport- en 
beweegaanbod in Nederland 
dreigt te verdwijnen
REGIO - Er is een groot tekort aan gekwalificeerde sport- en 
beweegleiders senioren.
Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee 
stijgen de zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve 
invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van de 
65-plussers en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Juist 
de groep kwetsbare senioren, met chronische aandoeningen 
en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en 
beweegaanbod afgestemd op hun kunnen. Daar wringt de 
schoen. Er is een tekort aan gekwalificeerd lesgeefkader sport- 
en bewegen voor kwetsbare senioren en dat tekort dreigt alleen 
maar groter te worden. Gevolg is dat er straks weinig tot geen 
sport- en beweegaanbod voor senioren meer is.

Regelmatig bewegen kan de gevolgen van het verouderingsproces 
vertragen en vitaliteit bevorderen. Onderzoek heeft aangetoond 
dat (meer) bewegen een positieve invloed heeft op gezondheid, 
zelfredzaamheid en participatie en zorgt voor een hogere kwaliteit 
van leven. Dit aanbod dreigt te verdwijnen als er geen nieuwe 
sport- en beweegleiders opgeleid worden. Het huidige lesgeefkader 
heeft inmiddels zelf al bijna de leeftijd bereikt om mee te kunnen 
doen met de groepen. Voor jongere lesgevers is er vaak te weinig 
arbeidsperspectief om zich op deze doelgroep te willen specialiseren.

De oplossing ligt volgens Sportkracht12 op meerdere vlakken. 
Allereerst is investeren op de inzet van sport- en bewegen voor 
deze doelgroep prioriteit. Het Rijk, provincies en gemeenten 
moeten gaan inzien dat sport- en bewegen een manier is om 
de kosten in het sociaal domein te drukken. Op lokaal niveau 
moeten gemeenten, welzijn, zorg en sport gaan samenwerken 
om laagdrempelig aanbod te creëren. Buurtsportcoaches moeten 
ruimte krijgen om gespecialiseerd aanbod voor deze doelgroep te 
creëren. En desgewenst moet het voor hen mogelijk worden om 
senioren te begeleiden en het lesgeven aan kwetsbare senioren 
onderdeel te laten zijn van hun werkzaamheden. Tenslotte moet er 
aan de opleidingskant gekeken worden hoe het opleidingsaanbod 
aantrekkelijk gemaakt kan worden voor meerdere potentiële 
docenten.

Sportkracht12 zet zich in voor goed sportaanbod en heeft in 
dit kader de samenwerking gezocht met verschillende partijen 
om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Samen 
met Kenniscentrum Sport & Bewegen en Hanze Instituut voor 
Sportstudies is een visiedocument opgesteld. Het initiatief wordt 
ondersteund door VML Nederland en WIJ Buurtsportcoaches. Het 
volledige visiedocument is te lezen op
www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren

DE APPS OP UW TELEFOON LIJKEN VAN DE VRACHTWAGEN 
GEVALLEN

Nooit iets aannemen van een 
vreemde. Als iets te mooi lijkt om 
waar te zijn, is het dat waarschijnlijk 
ook. Niet meer dan 1 uur schermtijd 
per dag. Zo maar drie wijsheden die 
mij als kind werden toegestopt door 
mijn ouders. 

Ik moet helaas onder ogen zien dat 
mijn opvoeding daarin is mislukt. 
Maar sterker nog, die van mijn ouders 

ook. Dat heeft alles te maken met het internet. En vooral hoe 
social media er tegenwoordig uitziet. Laten we de wijsheden 
eens bij langsgaan.

Te beginnen bij de eerste, die erop toezag dat de kleine ik niet 
snoep zou aannemen van mensen die we nu Ali B. of Marco 
Borsato noemen. Op internet is er nu niemand, maar dan ook 
écht niemand, die de voorwaarden leest van een app of service 
die men wil downloaden. Ik wil het, dus het komt er. Wat dat 
programma op de achtergrond doet, het zal allemaal wel. Er 
wordt snoep voorgehouden, dus: hap!

Dat brengt me bij de tweede les: als iets té goedkoop is, is 
het waarschijnlijk van de vrachtwagen gevallen. Dan nu, hoe 
verdient die applicatie op jouw telefoon eigenlijk geld als je ‘m 
gratis kunt downloaden? Dat komt omdat jíj het product bent. 
Jouw gegevens, jouw voorkeuren of interesses, jouw realtime 
locatie, het is puur goud voor de datahandelaren. 

Want bijvoorbeeld de website waar mensen ‘gratis’ een geel/
oranje/zwart schilderij van hun Facebook-profielfoto lieten 
maken, gaven daarmee waarschijnlijk een pakketje privé-
informatie aan een partij waarvan ze geen idee hebben wat 
die ermee doen. Ik zal het voorkauwen: ze delen jouw profiel 
in bij een van hun duizenden verschillende gedetailleerde 
categorieën om die aan marktetingbureaus te verpatsen. 
Allemaal zodat ze jou de best aangemeten advertenties kunnen 
laten voorschotelen op Instagram of TikTok. 

‘Boeiend’, hoor ik u denken. ‘Ik heb niks te verbergen. Ze doen 
maar lekker.’  En stel dat dat zo was. Er zijn nog altijd mensen 
van wie de data beter goed beschermd kan blijven. Vraag 
het Oekraïners of Oeigoeren die voor geschifte regimes zijn 
gevlucht. Of slachtoffers van stalkers, die na jaren ellende 
hopen onvindbaar te worden. En wat te denken van datalekken, 
waarbij criminelen precies deze informatie gebruiken om 
jou, je vader, je moeder of je opa en oma op te lichten via 
nepberichten via WhatsApp.

Dan nog de schermtijd. Veldslagen werden er thuis gevoerd als 
ik na een uur een spelletje Redcat of Harry Potter niet mocht 
afmaken. Maar het goede aan die spellen: er kwam tenminste 
een einde aan. Tegenwoordig zijn platformen op social media 
erop gericht jouw aandacht zo lang mogelijk vast te houden. 
Desnoods met een grote bak onzin. Want wie eindeloos scrolt, 
ziet eindeloos veel perfect afgemeten reclame. 

Het internet is allang niet meer de vrijplaats die het begin 
dit decennium ooit was, waar alles vrij toegankelijk was 
en waar niet elke muisklik werd gevolgd. Het is één groot 
businessmodel, met jouw aandacht als handelswaar. En het zit 
zo verrekte goed in elkaar, dat zelfs de meest principiële ouders 
er alle vroegere wijsheden over boord kieperen. Tijd voor 
onlineonderwijs. Je bent immers nooit te oud om te leren. Meer 
informatie vind je waarschijnlijk ergens online. Gratis.



Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden heeft een VACATURE:

BESTUURSLID met kennisgebied COMMUNICATIE 
Stichting OCO is in 2019 opgericht en is verantwoordelijk voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor inwoners van gemeente De Wolden. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning is een gratis, gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen 
die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg & ondersteuning, 
participatie, wonen, onderwijs en werk & inkomen. De onafhankelijke cliëntondersteuning 
valt onder de verantwoording van het bestuur van Stichting OCO en wordt uitgevoerd met 
behulp van 3 professionele cliëntondersteuners die voor de stichting werken. Kijk voor meer 
informatie over Stichting OCO op onze website: www.stichtingoco.nl 

Omdat een van onze huidige bestuursleden heeft aangegeven te willen stoppen met haar 
inzet voor Stiching OCO, is er een vacature ontstaan in ons bestuur. 

Wie zoeken wij en wat vinden wij belangrijk? 

• Je bent betrokken bij de lokale maatschappij en woonachtig in gemeente De Wolden;
• Je hebt kennis van communicatie en affi niteit met social media. In samenwerking met  
 onze adviseur communicatie ga je onder andere de bekendheid rondom onafhankelijke  
 cliëntondersteuning nog verder vormgeven;
• Je bent gemotiveerd om te denken vanuit het perspectief van de inwoners of wellicht
 ben je zelf ervaringsdeskundige; 
• Je denkt mee over het beleid van de stichting en werkt samen met de andere
 bestuursleden aan de langetermijnvisie;
• Je bent niet werkzaam bij een lokale zorgaanbieder, (sociale) dienstverlener of   
 Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen;
• Je bent geen lid van de gemeenteraad of van het college van B&W van gemeente De
 Wolden;
• Je bent bereid ongeveer 6-8 uur per maand te besteden aan het vergaderen en het 
onderhouden van contacten met gemeente en achterban;

Deze vacature betreft een vrijwilligersfunctie, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover 
staat. Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Kees de Rijk, voorzitter 
van Stichting OCO: k.derijk@stichtingoco.nl 

Kunstenaars Art to Go ook dit jaar weer in Echten
ECHTEN - Een expositie organiseren is niet zo maar iets. Voor de vierde editie van Art to go worden 
nu al volop klussen uitgevoerd. Natuurlijk bij de dertig exposanten die dit jaar meedoen:
 zij zijn bezig om hun nieuwste werk af te ronden en in te pakken in bbbeltjesplastic.

De organisatie is behalve met het zoeken van exposanten, nu al bezig met de praktische klussen.
Er wordt gesjouwd en geschilderd zodat alles er straks weer pico bello uitziet.
Art to go is ook dit jaar weer in de prachtige werkschuur naast het Boshuys aan de Ruinerweg 7 in Echten.

Tijdens de schoolvakantie is Art to go elke vrijdag, zaterdag en zondag ‘s middags te bezoeken. De officiële 
opening is op zondag 17 juli om 13.00 uur en dan kan er tot en met 28 augustus weer genoten worden van 
betaalbare kunst voor iedereen.
Dit jaar zijn er weer schilderijen, tekeningen, textiel, glas, hout, sieraden, keramiek en foto’s te zien van 
kunstenaars uit de regio. Kunstcadeaus voor jezelf of voor een ander, tegen een hele redelijke prijs.
En als je iets moois uitgekozen hebt kan dat zo mee onder je arm of in de fietstas.
Het is immers : Art to go…….



Jaargang 39 nr. 6 - 1 juni 2022
Eerstvolgende nummer verschijnt 29 juni 2022

Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 tel. 06-51901144
Scriba: mevr. B. Huizenga-Veld
 Oldenhave 4, tel. 0522-472631
Koster: Johan Platen, tel. 06-12878066
 koster@pkn-ruinen.nl
Diaconie: Hulp/ informatielijn
 tel. 06-20425585
 margriet.middelbrink@gmail.com 
Website:  www.pkn-ruinen.nl 
 www.facebook.com/
 PknRuinenMariakerk
E-mail: info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 18 juni 2022. 
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

DE RUINER TOREN.  IK VERBIND U EVEN DOOR…
Die hoort toch bij de kerk?  Ja, maar Napoleon claimde  in 1798 
alle kerktorens voor burgerlijk en militair gebruik. En dus is 
gemeente de Wolden baas van de toren.

Torens werden vroeger benut voor militaire doeleinden. 
Kerktorens speelden daar ook een belangrijke rol. De kerktorens 
werden niet alleen gebruikt om het luiden van de klok ver te 
laten klinken maar ze speelden ook andere rollen. Ze dienden 
bijvoorbeeld als baken zodat zeevarenden zich konden 
richten op de vaarroute naar het vaste land. Ten aanzien van 
de landmeetkunde hebben kerktorens ook een belangrijke rol 
gespeeld.

Napoleon richtte het kadaster op. Om Nederland in kaart te 
krijgen heeft Napoleon handig gebruikt gemaakt van een 
door hem opgelegde wet uit 1798. Die wet  bepaalde dat alle 
bestaande kerktorens in Nederland eigendom van de burgerlijke 
overheid werden. De torens moesten namelijk een militaire 
functie vervullen als uitkijkpost. Er werden ook berichten 
doorgeseind van kerktoren naar kerktoren. Zo kon een bericht 
uit Nederland in een paar uur in Parijs zijn. Tegenwoordig 
wordt aan menig kerktoren zendapparatuur voor digitale 
communicatie gemonteerd. Een hele nieuwe toepassing in het 
heen en weer seinen vanaf grote hoogte. De komende weken 
staan er twee kunstwerken van Sejo Slingenberg in en achter 
onze kerk. Die gaan ook over communicatie. Kom kijken!

Het thema communicatie is vaak zelf een afgesleten begrip. 
Je zou het eigenlijk consequent moeten vervangen door 
werkwoorden als: praten, luisteren, roepen, bidden, schrijven, 
zingen.
Dat alles past mooi bij Pinksteren. Bij het eerste Pinksterfeest 
was het de Geest die allerlei mensen in staat stelde om elkaar 
te verstaan. Een soort tegenhanger van het verhaal van de 
torenbouw van Babel. Daar werd de macht van mensen door 
verwarring afgeremd.

In de kerk lezen we op 5 juni beide verhalen. Dat van Babel 
uit Genesis 11 en van het eerste Pinksteren in Jeruzalem uit 
Handelingen 1. Ik hoop dat het een steentje mag bijdragen aan 
het elkaar beter verstaan,  aan ontmoeting en het hebben van 
oog voor elkaar; en ook aan het laten klinken en verwerken van 
die oude boodschap van de Levende, die net zo ongrijpbaar is 
als 4G en 5G. Dat dat nieuws ook weer als nieuw ervaren mag 
worden.
Mark Boersma

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag spreekuur in de Bron, 
Kloosterstraat 4,  van 13.00–14.00 uur. 6 mei is er geen spreekuur  
i.v.m. vakantie ds. Boersma. U bent daar van harte welkom.

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

Diensten in het Neie Punt
Zaterdag 11 juni 18.30 uur
voorganger: ds. T.J. Braam uit Wittelte
Diensten in de Mariakerk
Zondag 05 juni 10.00 uur Pinksteren
voorganger: ds. Mark Boersma, m.m.v. Kerkkoor
In deze dienst wordt aandacht besteed aan de kunstwerken in 
de kerk in het kader van Feest van de Geest. 
Zondag 12 juni, 10.00 uur
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 19 juni, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 26 juni, 10.00 uur
voorganger: drs. L. Jansen uit Hoogeveen

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
Gemeenteavond
Op 8 juni om 19.30 uur is de jaarlijkse gemeenteavond
Onderwerpen: 
• stemming voor een ouderling-kerkrentmeester.
Voordracht van de kerkenraad: de heer Ben Schaper van de 
Echtenseweg.
Tegenkandidaten kunnen zich  voor 8 juni melden bij de scriba  
Bertha Huizenga via info@pkn-ruinen.nl 
• Informatie over de voortgang van de mogelijke verbouwing 
van de Mariakerk
Het zou fijn zijn als we veel mensen kunnen verwelkomen in De 
Bron.
Inloopochtend
Zaterdag 18 juni - inloopochtend – van  9.30-12.30 uur in de 
kerk.
Thema: - Duurzaam bouwen aan de Mariakerk 
Deze morgen is bedoeld voor gemeenteleden en  voor andere 
belangstellenden. Van Harte Welkom !

FEEST VAN DE GEEST
Op Hemelvaartsdag 26 mei is het Feest van de Geest begonnen.
Kunstenaars exposeren hun werk dat geinspireerd is op het 
Pinksterfeest en de kerkgebouwen in de verschillende kerken, 
ook in onze omgeving. In de Mariakerk en achter de kerk staan 
de kunstwerken van Sejo Slingenberg uit Hoogeveen.
Het Pinksterweekend zijn de kunstwerken nog te bezichtigen

De openingstijden van de kerk zijn:
4, 5 en 6 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

SPREUK VAN DE MAAND

 “Geluk is niet de afwezigheid van problemen.
   Het is de vaardigheid ermee om te gaan.”
   -Steve Maraboli, Amerikaans schrijver

Redactie Om de Ruiner Toren



GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 64

elke vrijdag en zaterdag geopend

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

AAN ALLE PATIËNTEN VAN
HUISARTSENPRAKTIJK

RUINEN

Team Apotheek Ruinen

In de maanden juli en augustus 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 een fijne zomer

Met vriendelijke groet

● Wespen- en mierenbestrijding
● Buxusmotten- en 
     eikenprocessierupsenbeheersing
     door Feromonen(biologisch)
● Muizen- en rattenklemmen
● Vangkooien, motten- en wespenvallen

geef plaagdieren
geen kans

Gediplomeerd plaagdierbestrijder | Tel. 06 209 173 24

Henk Dietz

1 op de 3 mensen heeft last van hoofdhuidproblemen, denk
daarbij aan roos, schilfers, jeuk, haaruitval, vette hoofdhuid etc.

Op 10 juni komt bij Hair Professionals in Ruinerwold
een specialist van Mediceuticals. 
Dus heeft u last van bovenstaande klachten dan is dit uw kans.
Kom een GRATIS scoopanalyse doen.

Maak een afspraak op 
T. 0522 481 629 of mail naar info@hair-professionals.nl

Dijkhuizen 90 ● Ruinerwold ● hair-professionals.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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

Gebruikt u bloedverdunners? 
Vraag dan de gratis Antistollingspas aan.

www.antistollingspas.nl

VRAAG
GRATIS
AAN



Burgerinitiatief ‘Hartveilig 
Ruinen’ goed op dreef
RUINEN - De werkgroep die vorig jaar het 
burgerinitiatief Hartveilig Ruinen heeft opgestart 
draait op volle toeren. Naast een mooie website 
www.hartveiligruinen.nl en een Facebookpagina 
wordt er volop gewerkt aan de promotie van de 
burgerhulpverlening in Ruinen en omgeving.
De reacties zijn zeer positief en we zien een lichte 
stijging van burgerhulpverleners in Ruinen.

Is Hartveilig Ruinen dan een vervanging van HartslagNu?
Hartveilig Ruinen is geen vervanging van HartslagNu 
maar juist een aanvulling daarop. Zowel de AED’s als de 
burgerhulpverleners moeten nog steeds aangemeld 
worden bij HartslagNu om ingezet te worden in geval van 
een reanimatie.

Waarom dan Hartveilig Ruinen?
Hartveilig Ruinen heeft als doel om alle informatie die van 
belang is voor de burgerhulpverlening overzichtelijk te 
bundelen. Alles wat relevant is voor Ruinen en omgeving 
op dit gebied is dus te vinden op de website. Daarnaast is 
het ook belangrijk dat er ook aandacht is voor nazorg na 
een reanimatie. Vanuit Hartveilig Ruinen zal dit aangestuurd 
worden indien nodig.

‘Burgerhulpverlening valt of staat met mensen die zich hier 
voor willen inzetten als vrijwilliger. Het kan misschien een 
lastige keuze zijn om je hiervoor aan te melden, maar je 
kunt wellicht wel het verschil maken tussen leven en dood. 
Mocht je nog twijfelen lees dan onze website eens door of 
neem contact met ons op om de ervaringen van anderen te 
horen. Om zoveel mogelijk burgerhulpverleners van dienst 
te kunnen zijn vragen wij een ieder die actief is in Ruinen 
zich kenbaar te maken bij de werkgroep. Dit kan via het 
formulier op de website. Als dank ontvang je zelfs korting 
op een cursus/lidmaatschap bij onze initiatiefnemers.’, aldus 
Rolf Reinders van brandweer Ruinen.

Interesse in de burgerhulpverlening maar je kunt nog 
niet reanimeren? Of is je certificaat aan verlenging toe? 
Kijk dan op onze website hoe je dit kunt regelen via 
een van de initiatiefnemers. Je kunt volstaan met een 
reanimatiecursus maar bijvoorbeeld ook een volledige 
EHBO-cursus doen via de EHBO-vereniging.

Red levens in
jouw buurt

Rini, Ron, Rolf, Henriët en Mark
hebben zich aangemeld. En jij?

www.hartveiligruinen.nl

HARTVEILIG RUINEN
 Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 15 juni 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 7 juni 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 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. 

Flower Power op Zomerfeest 
Oosteinde!
OOSTEINDE – 24, 25 en 26 juni 2022 organiseert Buurtvereniging 
Oosteinde voor de 70e keer het Zomerfeest in Oosteinde. Dit 
jaar geheel in Flower Power thema. Van vrijdag 24 juni tot en 
met zondag 26 juni is er een afwisselend programma voor jong 
en oud.

Op de vrijdag beginnen de schoolkinderen met Flower Power 
spelletjes. Buurtvereniging Oosteinde heeft vrolijke onderdelen in 
petto zoals een opblaasbare stormbaan, dartbord, eendjes vangen, 
mega-twister en vele andere spelletjes. Aansluitend is het frietfeest. 
’s Middags kunnen de kinderen hun talent laten zien tijdens de 
talentenshow ‘Oosteinde got talent’.

Op vrijdagavond is het big party. De avond begint met zeskamp, 
waaronder een muziekquiz. De avond gaat over in een feestavond 
van Pappa di Grazzi. Papa di Grazzi is al jaren een spraakmakende act 
in het covercircuit. Niet voor niets behoort deze band al jaren tot de 
Nederlandse top van cover en partybands.

Op de zaterdagochtend om 10:30 uur start de feestelijke optocht 
van versierde wagens en individuelen. Na de prijsuitreiking is er 
feestmuziek van DJ Roelof.
De zaterdagavond begint met een zenuwslopend estafettespel, een 
onderdeel van de zeskamp. Daarna gaat het dak eraf met Starstruck! 
Een waanzinnige show van de drie helden van de band.

Zondagmiddag begint met een brunch, want van feesten krijg je 
trek. De leden worden weer getrakteerd op een heerlijke brunch.
Als klap op vuurpijl de verkiezing van de origineelst verklede hippie 
van Oosteinde. Daarna start de zeskamp. Voor het eerst in de historie 
van het Zomerfeest Oosteinde gaan de teams verkleed in thema de 
strijd met elkaar aan tijdens de laatste onderdelen van de zeskamp.

Het feest wordt weer groots afgesloten door Erik Snijder en Rick 
Mulder, twee jonge jongens uit Ruinerwold die samen ER-geluid 
vormen en er een grandioos feestelijke einde van maken.
Gedurende het hele feest is er kermis als vanouds verzorgd door
MW Amusement uit Wildervank.

©BV Oosteinde

Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma m.m.v. kerkkoor
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 11 juni
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. T. Braam

Zondag 12 juni
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 19 juni
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. H. Linde

Zondag 26 juni
Mariakerk 10.00 uur  drs. L. Jansen uit Hoogeveen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen



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 
op 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, geopend in de maanden mei t/m 
september: dinsdag, woensdag, donderdag 14.00-16.30 uur.
Groepen op afspraak: T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
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
Fietstochten o.l.v. medewerkers van Tourist Info Punt Ruinen 
elke dinsdagmiddag tot oktober. Vertrek 13.30 uur vanaf de 
Brink voor de Mariakerk. Deelname gratis, consumptie voor 
eigen rekening. Op zondag 26 juni en 28 augustus wordt er 
een hele dag gefietst. Vertrek is 10.30 uur vanaf dezelfde plek. 
Deelname voor eigen risico. Tijdens elke fietstocht 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 fietsavontuur - www.opfietsavontuur.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
Dinsdagochtend digitaal spreekuur René Stout 10.30-12.00
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

4 juni  | Ochtendwandeling Dwingelderveld
4 juni  | Reeënwandeling Dwingelderveld
10, 11, 12 juni | Anser Feest
11 juni  | Scheperwandeltocht Ruinen
11 juni  | Wollig Landleven, Neuzendijk Ruinen
11 juni  | Reeënwandeling Dwingelderveld
16 juni  | Intechneau MTB Streetrace Ruinen 
17 juni  | Nachtvlinders spotten Dwingelderveld

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
30 juli 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, fietsen, elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten 
en diepvriezers. Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

ACCEPTEREN

Ie komt ze zomar tegen,
mènsen die oe accepteren.
Waor aj je veilig bij vuult,
die oe op handen wilt dragen,
een holvaste in het leven,
om liefde terugge te geven.  

              -Janny Kok-Wolbers

Kom in de kap
van Molen De Zaandplatte in Ruinen

RUINEN - Iedereen die wel eens bij ons in de molen is geweest, 
en dat zijn er gelukkig heel veel, weet dat er twee plekken zijn 
waar je tijdens de rondleiding niet mag komen, de luizolder en 
de kap.

En dat is best jammer want daar bovenin de molen zie je veel van 
de techniek. We houden dit gesloten omdat er draaiende delen zijn 
waar makkelijk een kledingstuk of lichaamsdeel tussen kan komen 
als de molen draait. Maar omdat het heel mooi is om daar eens te 
kijken geven we iedereen die dit wil de kans om er eens een kijkje te 
nemen op donderdagavond 23 juni a.s. van 18.00 tot 21.00 uur.

Dan staat de molen stil en is het volkomen veilig, wel moet u een 
aantal steile, smalle trappen op.
U wordt ontvangen door onze enthousiaste vrijwilligers die u alles 
kunnen vertellen over het reilen zeilen van De Zaandplatte.

©Bert Visser Foto



Wassen 
zonder krassen!

Speciale borsteltechiek!

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

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

GOUD
Wasprogramma

€10
€13.75

junimaand = jurkenmaand

www.boetiekdesmederije.nl

Westerstraat 12 | 7963 BC  Ruinen | T. 0522 473 240

op alle jurken!

in de maand juni

20%
korting


