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Univé schenkt
nieuwe AED aan
Huisartsenpraktijk Ruinen

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank
W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

RUINEN - Univé Samen in Ruinen heeft
een nieuwe AED geschonken aan de
Huisartsenpraktijk Ruinen - Pesse.
Het nieuwe apparaat hangt naast de
ingang van de Huisartsenpraktijk aan
de Groene Weg.
AED staat voor voor ‘Automatische Externe
Defibrillator’ en kan helpen bij een hartstilstand. Door een AED te gebruiken stijgt
de overlevingskans aanzienlijk. De AED
geeft een schok waardoor het hartritme
hersteld wordt. Als via 112 een melding
van een hartstilstand binnenkomt roept
HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op.
Zij krijgen een oproep op hun telefoon

met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst
een AED op te halen. Zij reanimeren net
zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.
Tien jaar geleden werd door Univé ook
een AED geschonken maar deze was
inmiddels aan vervanging toe. “Door deze
schenking maken we Ruinen opnieuw
weer een stukje veiliger.” aldus Gerika
Lubbinge van Univé Samen. “We willen
Univé Samen hartelijk bedanken voor
het ‘hartveiliger’ maken van Ruinen maar
laten we hopen dat hij niet veel gebruikt
gaat worden,” aldus huisarts Ouwens en
huisarts de Wit.

T 0522 47 25 28
Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag
open van 09.00 tot 16.00 uur

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
v.l.n.r. Jan Paul Ouwens-huisarts, Yvonne de Wit-huisarts
Gerika Lubbinge-Univé Samen

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

www.ruunderwaopen.nl

• AED van Univé Samen voor HA-praktijk
• Kiek! door Jans Schulting
• Hondenschool In2Dogs
• Oproep verhaal en beeld oud Ruinen
• Column van Sander
• Nieuws van Natuurmonumenten
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?
De volgende uitgave is
5 oktober 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
27 september 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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
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

VERHUUR

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

Met een terugblik

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

vooruitkijken

Heeft u ons nodig? Bel:

0522 - 28 18 78

Maurice Jans,
Uitvaartbegeleider

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

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE
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 471 212 / spoed 0522 472 878
apotheek 0522 473 389 | receptenlijn 0522 470 023

Tandartspraktijk Ruinen

Groene Weg 6 | 7963 BX Ruinen | tel. 0522 471 947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900 7900 790

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522 471 221 of 0528 371 291

Een gewonde ree gevonden?

Bel 24/7 de Valwildregeling tel. 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 447 012. 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 257 173
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522 745 245

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 | 7964 KP Ansen | tel. 0522 471 022
www.laurensvanvenrooij.nl

In2Dogs Hondenschool
De ervaren hondentrainers van In2Dogs helpen u bij de opvoeding,
training en begeleiding van uw pup of puberhond
Antoinette Woldring, gediplomeerd kynoloog & kynologisch instructeur
Tolhuisweg 3 | 7963 PN Ruinen | 06 50 60 75 17 | www.In2Dogs.nl

WAAR MOET IK ZIJN?

Pedicuresalon Alie Broekman

Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet.
Alie Broekman, medisch pedicure | Huttenweg 12 Ruinen | tel. 0522 472 930

Ter Wee Advocaten

Mr. A.J. ter Wee | (p/a) Armweide 6 | 7963 RT Ruinen | tel. 06 462 463 06

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 | 7963 RL Ruinen
Tel. 06 261 729 17

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 | 7963 AA Ruinen | tel. 0522 473 217
www.dewoonmaat.nl | e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen

Brink 41 | 7963 AB Ruinen
Tel. 0522 472 528 | 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 820 218 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 | 7963 AH 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

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

KIEK!

JANS SCHULTING
Nieuwe hondenschool in Ruinen!
RUINEN - In Ruinen is op 1 april 2022 de nieuwe hondenschool
In2Dogs geopend. Antoinette Woldring is eigenaresse van
In2Dogs. Zij heeft veel ervaring in het opvoeden en trainen
van honden en is inmiddels naast gediplomeerd kynoloog ook
kynologisch instructeur.
Zelf heeft ze Rhodesian Ridgebacks. Bij In2Dogs wordt getraind
zonder dwang, angst en intimidatie. Dat houdt in dat gewenst
gedrag beloond wordt en ongewenst gedrag wordt omgebogen.
Dit maakt de training voor zowel de hond als het baasje superleuk.
Antoinette: ‘Bij In2Dogs helpen we de baasjes geweldige
hondenbezitters te worden. Dit doen we door de hond te leren wat
er van hem/haar verwacht wordt in onze maatschappij.
Denk daarbij aan het netjes meelopen aan de lijn, niet achter
fietsers aanrennen, niet opspringen tegen de kinderen en/of
bezoek, afblijven van eten dat niet voor de hond bestemd is en
leren omgaan met andere mensen en dieren. Natuurlijk besteden
we ook aandacht aan het trainen van de basiscommando’s zoals
‘zit’, ‘af’, ‘plaats’ en ‘hier komen’. Aan de cursisten leggen we het
gedrag en de lichaamstaal van de pup uit zodat zij elkaar beter
begrijpen. Verder gaan we aan het werk met de verdere socialisatie
van de pup.’
Wil jij ook een hond die direct bij je komt als je hem roept en heeft
geleerd om zich te beheersen?
Surf naar de website In2Dogs.nl en meld je aan!
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waopenties

HERFST

De dagen worden korter maar een zonnetje laat zich ook
nog zien. In dit seizoen vroeg op pad gaan met herder en z’n
schapen levert mooie plaatjes op! Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

TE KOOP T.E.A.B.
inklapbare buggy, trip-trap kinderstoel
fietsstoeltje (voor achterop), autostoeltje
grote kindertractor + aanhanger (vanaf ± 4 jaar)
Tel. 06 431 993 03 | Ruinen

VAN SANDER
Oproep

Getuigenisverslagen en
beeldmateriaal over veranderend
dorpsgezicht Ruinen
Ruinen kent een eeuwenoude geschiedenis. De kerk aan de Brink is
hier getuige van. Het Huis te Ansen stamt nog uit oudere tijden en is
al in begin 19e eeuw ter ziele gegaan. Dat geldt ook voor Oldenhof
wiens geschiedenis terugging tot de 11e eeuw toen Ruinen bezit was
geworden van de bisschop van Utrecht. Het huis te Echten is gelukkig
behouden gebleven.
Ik heb dan wel niet gewoond en gewerkt in Ruinen, maar ken het dorp in
eniger mate.
Slechts een zeer kort stukje van de geschiedenis van Ruinen heb ik
meegemaakt. Familie van mijn vaders kant (Willem Jansen) woont
hier al generaties lang. De 5e generatie van mijn moeders kant (Grietje
Klooster) uit Wijster woonde in Ruinen. Dus daar kwamen beide takken
elkaar tegen rond 1880. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal bij het dorp
Ruinen. Zo heeft onze familie bij Restaurant Luning en Café Hees menig
familiefeest gehouden.
Rond 1960 ontwikkelde het toerisme zich en hield de VVV in Ruinen
fotowedstrijden. In plaats van sedertdien het dorpsgezicht te koesteren
volgde een periode van veel afbraak.
Wie foto’s uit de jaren 1960 en de dorpsfilm uit 1965 ziet beseft dat veel
stadsschoon weg is. Tijden veranderen. Zo stond op de hoek van de
Kampweg en de Meester Harm Smeengestraat ooit een boerderij. Op de
brink was een oude Saksische boerderij te bewonderen. Het dorpsgezicht
is in de loop der jaren dus drastisch gewijzigd vooral vanaf de jaren 1970.
Ook de natuur is flink omgeploegd. Zo zag mijn oom op de es in Ruinen
nog korhoenders. Blijkbaar is de brink nooit aangemerkt als beschermd
stadsgezicht. En dat is spijtig.
De brink wordt anno 2022 gedomineerd door moderne woningen. Nog
een aantal gebouwen ademen een historisch karakter, zoals de kerk en
het voormalige gemeentehuis.
Ook de schaapskudde in Ruinen doet oude tijden herleven met zijn
grazende schapen. Dat wil men ook bereiken met de huifkar, hoewel dit
niet echt op historiewaarheid is gebaseerd. Wat eenmaal is afgebroken
komt niet meer terug. Wat nog over is zijn de verhalen van de bewoners.
Naar die vertelsels ben ik benieuwd. Vooral van diegenen die dit uit
eigen verhalen kunnen navertellen. Het gaat me dan vooral over het
veranderende dorpsgezicht van Ruinen.
Dus hoe ervaart men toen en nu het dorpsgezicht en de gebouwen?
Misschien heeft men zelf in een historisch gebouw gewoond en hier een
verhaal bij?

Column

PATATJEUGD
Ik ben ooit jong geweest. Hoop
soms dat ik nog steeds ben. Het ligt
altijd maar aan wie je ’t vraagt. Voor
mensen die ouder dan mij zijn, ben ik
misschien nog jeugd. Voor de gasten
die net 18 zijn, begin ik behoorlijk uit
de tijd te raken. De eerste generatiedingetjes waar ik me aan stoor zijn
tekenen aan de wand.
Wat er allemaal gebeurt op TikTok,
daar heeft deze oude hengst geen kaas van gegeten. Stoor me
ook mateloos aan de mensen die er hun tijd mee verdoen.
Maar hé, ga ik erover? Dacht het niet.
De laatste tijd raak ik wel vaker verzeild in gesprekken over
‘de jeugd’. Die zou lui zijn, verwend, zonder enig moreel besef.
Maar is dat wel zo?
Werkt de jeugd écht minder hard? De mensen die dat denken,
moet ik teleurstellen. Steeds meer scholieren hebben namelijk
een bijbaan. Was het in 2013 iets meer dan 40 procent,
inmiddels heeft bijna de helft van de jeugd op het voortgezet
onderwijs een baan. Ze bakken patat, bezorgen kranten en het
meeste van allemaal werken ze in de supermarkt.
Op zaterdag, zondag of in de avonduren.
Waarom dan toch het steen en been geklaag om mij heen dat
de jeugd allemaal niks meer wil? Dat er te veel vacatures braak
liggen voor een puber om op in te springen?
Dat kan ik u ook uitleggen.
Het zijn, excuses vooraf, de babyboomers.
In de jaren ’60 en ’70 waren er nu eenmaal véél meer jongeren
dan nu, op een veel kleinere bevolking. Die trend trok zich nog
door tot rond jaren negentig. Anticonceptie heeft zijn weerslag
gehad op de bijbaantjesmarkt, zullen we maar zeggen.
Minder jongeren betekent minder gegadigden voor bijbaantjes.
Wat ook geestig is in deze eindeloze klaagdiscussie over de luie
patatjongeren. Ik verwijs u terug naar de oude Grieken, naar
Aristoteles in het bijzonder. Hij omschreef de jongeren uit zijn
tijd, de 4e eeuw voor Christus, als wispelturig, koppig, driftig en
opvliegend. Er zou niks van terechtkomen.
Kijk misschien zelf eens in de spiegel, mocht u wat ouder zijn.
Wat dachten ‘de oudjes’ toen over uw generatie? Het was vast
weinig hoopvol. Ik hoop dat u ze het tegendeel hebt bewezen.
Ik zou graag een lans breken voor de huidige generatie
bijbaanslaven. Want betaal met je 3 of 4 euro per uur maar
eens een avondje stappen. Als de taxi komt voorrijden, is een
groot deel van je zuur verdiende centen al verdampt. Geef nog
een rondje voor je maten en je kunt huiswaarts. Hulde aan de
ouders die ze af en toe nog een tientje bijstoppen?
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Wellicht zijn er ouderen die de verandering in het landschap en
natuur hebben gezien en hier een vertelsel bij? Ook jongeren worden
uitgenodigd hun belevenis over het aanzien van Ruinen mede te delen.
Verder ben ik benieuwd naar nog oude prentbriefkaarten en foto’s van
oud Ruinen. Een aantal zijn te bewonderen in het Drents Archief. Ook
de Stichting Historie van Ruinen bezit die, maar is uit eigen belang niet
genegen goede kopieën hiervan te delen.
Ik hoop dus ook op aantal nieuwe oude foto’s van dorpsgezichten van
Ruinen die niet eerder gepubliceerd zijn. Zo mogelijk met datum, naam
van fotograaf en beschrijving van de locatie.
Verhalen en fotos’ - bij voorkeur in hoge resolutie- kunt u mailen naar
info@rwj-publishing.com
Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Een beetje tegengas geven aan de jeugd is prima, kan zelfs
goed werken. Want ook ik heb schoppen onder mijn hol nodig
gehad. Maar serveer ze niet bij voorbaat af. Geloof mij op mijn
woord dat de meesten het al zwaar zat hebben.

ruinen bloeit

6-10-22 19.30
GROEN DOEN IN DE
TUIN

15-11-22 19.30
MEER VOGELS IN JE
TUIN

13-2-23 19.30
CULTUURHISTORIE
VAN ONS LANDSCHAP

13-3-23 19.30
BIODIVERSE TUIN
EN BESTUIVERS

Dorpshuis Ruinen

De Poort Ruinen

Dorpshuis Ruinen

Dorpshuis Ruinen

RUINEN BLOEIT

Lezingserie Biodiverse Tuin
Wist u dat de natuur en biodiversiteit in onze woonomgeving achteruit
gaat? Dat bijvoorbeeld de hoeveelheid insecten over de afgelopen jaren
met 70% is afgenomen? En die zijn weer hard nodig om onze planten en
ons eten te laten groeien en bloeien.
Met deze lezingenserie doet u de nodige kennis op om daar wat tegen te
doen. Gewoon in uw eigen tuin. Niet moeilijk en nog leuk ook.

Aanmelden?
Deelname is € 5
per keer, inclusief
een kopje koffie/
thee. Voor alle vier
betaalt u slechts €
15. Aanmelden
kan via mail naar
info@dbrune.nl

Deze lezingenserie is georganiseerd door de werkgroep Ruinen Bloeit van
Dorpsbelangen Ruinen in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe.
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KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór of op zaterdag 08 oktober 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

UIT DE BRON

Balletje trappen achter huis of scoren op Wembley
Voetbal heb je in soorten en maten. Op straat en in de tuin.
Desnoods binnen in de gang. Het kan allemaal. Je hebt een bal
nodig en voeten. Zelfs als je in je eentje speelt en tegen een
muurtje trapt is dat voetbal. Je mist dan wel wat onderdelen
van het spel. Je hebt geen tegenstander bij voorbeeld. Geen
middenstip en hoekvlag. Ga zo maar door.

geloofstechniek en -conditie een beetje op peil te houden. Ik
ben ontzettend blij met de medespelers die ik dit eerste jaar al
heb mogen ontmoeten. Natuurlijk met vallen en opstaan van
ons allemaal. Het seizoen is weer begonnen; de scholen, de
verenigingen zijn weer volop in de weer. Zondag hebben we
startzondag in de kerk. Het thema is ‘Aan tafel’. Na de dienst gaat
het spel verder in de Bron. Welkom, maar belangrijker nog: wat
je ook doet of gelooft: blijf trainen!
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 ook online zijn ze te volgen via de website:
www.pkn-ruinen.nl
Diensten in het Neie Punt
Zaterdag 24 september 18.30 uur
mevr. G. Bijl, Uffelte, organist mevr. Withaar
Diensten in de Mariakerk
Zondag 25 september, 10.00 uur ds. Mark Boersma
Zondag 02 oktober, 10.00 uur pastor A. Metselaar, Hoogeveen
Zondag 09 oktober, 10.00 uur ds. G. Venhuizen, Nijensleek
Zondag 16 oktober, 10.00 uur ds. Mark Boersma
Zondag 23 oktober, 10.00 uur pastor A. Metselaar, Hoogeveen

Het andere uiterste is voetbal in een finale in een afgeladen vol
stadion, zoals Wembley of Camp Nou. Complete Cultus, een mega
spektakel. 22 mensen spelen, de rest kijkt en leeft mee. Tot en met
miljoenen kijkers thuis. Twee uitersten, maar allebei voetbal. Ik
mag graag geloven daarmee vergelijken. Net als pleintjesvoetbal
kun je dat doen zonder gedoe met een scheidsrechter en de hele
rimram. In je uppie.
Dat zeggen ook veel mensen: geloven dat doe ik zelf wel. En zo is
het ook natuurlijk. Het gaat om de individuele speler, ook in het
geloof. Thuis voor je bed op je knietjes een gebed opzeggen of
bedenken. Dat is geloven als kind, net als de jongen die tegen de
schutting een balletje trapt.
Maar een beetje balletje trapper wil bij de club. Die willen in het
blauw wit van VV Ruinen spelen. Die wil wedstrijden spelen en
gaan trainen. Want dat is wat je wilt: beter worden. En daarom ga
je geregeld naar de Baete.

KRINGGESPREK ‘T NEIE PUNT

Regelmaat is de beste training.
We denken vaak over geloven alsof het een rottige ziekte is die
sommigen nu eenmaal onder de leden hebben en anderen niet.
Maar geloven is een werkwoord en vraagt aktie en training.
Anders wordt het nooit wat. Het gaat niet vanzelf. Inzet en
inspanning is vereist. En samen gaat dat veel gemakkelijker. Hoe
je dat doet in deze tijd is een spannende vraag. Ik zeg niet dat de
Mariakerk de enige plek is om je geloof te trainen en hebben we
ook ‘pleintjes’ nodig om in klein verband het geloofsballetje rond
te trappen. Wat hebben we in deze tijd nodig voor fair play in
Echten, Ansen en Ruinen?

Maandag 5 oktober om half 7 muntverkoop in de consistorie.

Ik zie mijzelf als trainer, als één van de trainers. Want we zijn
best met veel en we hebben begeleiders nodig. Vooral in
de jeugdtraining. Trainers zijn niet altijd de beste spelers en
andersom. Ik voel me geen supergelovige, sterker nog: ik
heb de training, het samenkomen keihard nodig om mijn

Vrijdag 30 september kunt u deelnemen aan een kringgesprek
vanaf 16:00 uur in de bovenzaal van ‘t Neie Punt. Het is de
bedoeling dat het een gesprek met een thema, een lied, een
lezing en een gebed zal zijn Het zal maximaal 3 kwartier in
beslag nemen.

SOLIDARITEITSKAS

Bij doop- en belijdende leden van 21 jaar en ouder van de
Protestantse Kerk Ruinen is de afgelopen tijd de enveloppe van
de solidariteitskas bezorgd. Hierin wordt aan u gevraagd een gift
te doen om kerkelijke gemeenten te helpen en te ondersteunen
om vernieuwende ideeën uit te voeren. Van uw gift wordt 5 euro
afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

VERKOOP COLLECTEMUNTEN
NIEUWSBRIEF

Elke maand komt er een digitale Nieuwsbrief uit van onze kerk.
Deze Nieuwsbrief kunt u ook op papier ontvangen als u niet
beschikt over een mailadres. Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet
en wilt u deze toch graag ontvangen, mail of bel dan naar Klarie
Lensen. k.vlietstra@gmail.com of tel. 0522-472039

SPREUK VAN DE MAAND
		
		
		

“Woorden kunnen goed doen of kwaad doen.
Denk dus goed na voordat je iets zegt.”
-Spreuken 18, vers 21 | Bijbel in gewone taal

Redactie Om de Ruiner Toren

●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●

HAARWERK NODIG?
Verliest u haar door bijvoorbeeld alopecia of een chemokuur?
En bent u op zoek naar een haarwerk of pruik?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Dijkhuizen 90 ● Ruinerwold ● T. 0522 481 629 ● hair-professionals.nl

DE NIEUWE COLLECTIE
IS BINNEN!

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504
www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

In2Dogs

Dé hondenschool die
bij u en uw hond past!
Bij In2Dogs begeleiden wij u in het opvoeden
van uw hond en geven wij u inzicht in het gedrag
en de lichaamstaal van uw hond
Socialisatie van uw pup
Trainen in kleine groepen
Diverse cursussen
Persoonlijke aandacht
Deskundige begeleiding
Snelle instroming

Tolhuisweg 3 ● 7963 PN Ruinen ● 06 50 60 75 17 ● In2dogs.nl

● ENJOY
● BATIDA
● ANOTHER WOMAN
● DREAMSTAR
● ZERRES

Heide Anserdennen wacht
zonnige toekomst
ANSEN - Op 30 augustus organiseerde Natuurmonumenten
een excursie door de Anserdennen voor bewoners van de
Benderse en het Witteveen. Boswachters Ronald Popken en
Hans Krol vertelden over het belang van de droge heideveldjes
en de geplande werkzaamheden om dit gebied voor de
toekomst te behouden.
Zonnige toekomst
Dit kleinschalig heidegebied, op grens van Dwingelderveld,
groeit de laatste jaren steeds meer dicht met bomen en struiken.
Om de heide robuuster en toekomstbestendig maken is er een
projectplan ontwikkeld. Dit houdt in dat bomen langs de randen
van de heide verdwijnen om de planten daar licht en lucht te
geven. Boswachter ecologie Ronald Popken: “Heide is een pionier
soort die baat heeft bij zonlicht. Schaduw van bomen en struiken
is slecht voor de heide en maakt dat de struikheide een kwijnend
bestaan gaat leiden.”
Bijzonder stukje heide
Bewoners en bezoekers die deze plek kennen weten hoe bijzonder
dit stukje heide tussen Achterlandse Veen en het Witteveen is.
Het heeft een glooiende ondergrond met oude vliegdennen en
zandpaden. Voor het Dwingelderveld is het uniek, omdat hier
vooral struikheide groeit, een voorbeeld van droge heide en niet
de natte heide waar het nationaal park bekend om is. Hierdoor
leven er ook andere soorten. Herstel van de heide op deze locatie
is goed voor bijen, vlinders, bloemen en zon minnende dieren
zoals levendbarende hagedis en adder. Door het aanwezige bos te
verminderen sluit het ook landschappelijk beter aan op de rest van
het Dwingelderveld.
Karakter behouden
Boswachter natuurbeheer Hans Krol: “De werkzaamheden
beginnen dit najaar. Het is de bedoeling dat karakteristieke bomen
zoals oude vliegdennen en eiken blijven staan. De sfeer van het
heidegebied wordt opener, maar we hebben de wens is om het
bijzondere karakter te behouden. Dit is ook de reden waarom er
geen werkzaamheden plaatsvinden in een brede strook bos vanaf
het Witteveen.”
Contact bewoners
Omdat de boswachters beseffen dat veel bewoners dit stukje
Anserdennen beschouwen als hun achtertuin gingen ze tijdens
een excursie met hen in gesprek. Suggesties en vragen gingen
over en weer en leidden tot heldere verwachtingen en goede
communicatie rondom de uitvoering van dit project. Wandelaars
worden tijdens de werkzaamheden op de hoogte gehouden door
informatiebordjes in het gebied.

©NM | Sanne van Gemerden

©Jigaro Kano - Arda van Dam

Judoka’s blij met nieuwe
trainingslocatie
RUINEN - Met ingang van het seizoen 2022-2023 traint
judovereniging Jigoro Kano uit Ruinen in dorpshuis ‘t
Neie Punt aan de Jan Wierengaweg. Iedere dinsdag- en
vrijdagavond wordt de grote zaal op de begane grond
omgetoverd tot een heuse ‘dojo’ (judozaal): tafels en stoelen
gaan aan de kant om plaats te maken voor 60 vierkante meter
judomatten.
Op een hete zomeravond in augustus hebben bestuursleden
en judoka’s met vereende krachten de judomaterialen verhuisd
van sporthal De Marse naar de nieuwe trainingslocatie. De
medewerkers van ’t Neie Punt hadden al opbergruimte vrijgemaakt
voor de karren met judomatten en voor de kisten met extra
judopakken die gebruikt worden bij proeflessen en workshops.
Er is getest hoe de matten het beste neergelegd kunnen worden
en er is overlegd met andere verenigingen over de samenwerking:
op de dinsdagavond komen koersbal, judo en bridge immers kort
achter elkaar in het dorpshuis.
In de week van 5 september was alles klaar voor de eerste
trainingen, tot grote tevredenheid van trainer Rezin van der Kamp:
“In deze ruimte kunnen de judoka’s goed focussen op de les en
hoef ik mijn stem niet te verheffen om gehoord te worden. Ook is
het leuk dat er bewoners komen kijken naar de trainingen”.
Sinds de noodgedwongen verhuizing van de kleine gymzaal naar
de grote sporthal hingen de hoge kosten voor de zaalhuur als een
zwaard van Damocles boven het hoofd van de vereniging: met
ingang van zomer 2023 zouden ze het volle pond moeten gaan
betalen. Dat is voor een kleine vereniging als Jigoro Kano niet op te
brengen.
“De gemeente heeft aangegeven dit najaar met ons in gesprek
te willen gaan over de zaalhuur dus daar kijken we naar uit,”
aldus voorzitter Arda van Dam. “Ze konden echter nog niets
beloven over het aanpassen van het bedrag. Als bestuur zijn we
verantwoordelijk voor een gezonde financiële situatie van de
vereniging, vandaar dat we nu deze keuze hebben gemaakt.” Een
keer kennismaken met judo? Meld je aan voor een proefles via
info@jigorokano.nl. De trainingen zijn op dinsdagavond van 17-18
uur (beginners en gevorderden), op vrijdagavond van
17-18 uur (beginnende judoka’s) en op vrijdagavond van 18-19 uur
(gevorderde judoka’s).

KERKDIENSTEN
Zaterdag 24 september
‘t Neie Punt 18.30 uur G. Bijl
Zondag 25 september
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 2 oktober
Mariakerk 10.00 uur Pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 9 oktober
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 16 oktober
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. F. Verboom
Zondag 23 oktober
Mariakerk 10.00 uur pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur dhr. G. van Vulpen
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 5 oktober 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 27 september 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
Redactie &
Vormgeving
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Verspreiding

Nieuw: Wandelroute startkaart
Zuidwest Drenthe
REGIO - Wandelen is gezond en word volop gedaan door
inwoners en bezoekers aan onze regio. De informatie
over routes is digitaal te vinden op diverse websites van
natuurorganisaties of dorpsinitiatieven. Voor inwoners is de
informatie in de eigen omgeving nog wel bekend.
Inspiratie om te starten op een andere startplaats vergt wat
meer onderzoek. Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe (www.
zuidwestdrenthe.nl) heeft daarom een praktische overzichtskaart
uitgebracht met daarop maar liefst 66 vertrekpunten in de regio
waar de gemarkeerde paaltjeswandelingen starten. Het zijn
routes in de natuur, maar ook stads- en dorpswandelingen. De 66
startplaatsen zijn te vinden vanaf Het Reestdal tot aan Appelscha
en van Meppel tot aan Mantinge.
Van elk vertrekpunt zijn de wandelafstanden en de
parkeeradressen vermeld. De nieuwe wandelkaart is verkrijgbaar
bij Tourist Info punten in Hoogeveen, Echten, Ruinen, Meppel,
Diever, Dwingeloo, Havelte, Frederiksoord, Westerbork en Orvelte.
Ondernemers kunnen deze tevens inkopen voor hun gasten.
Voor meer informatie mail naar info@zuidwestdrenthe.nl

Een uniek en traditioneel evenement in Drenthe

Perenpluk en Stoofperenfeest
Ruinerwold

REGIO - Een bijzondere locatie in Drenthe:
de 7 kilometer lange slingerende weg met aan beide kanten
stoofperenbomen geflankeerd door prachtige Saksische
boerderijen. De Dokter Larijweg in Ruinerwold vormt ieder
jaar op de eerste zaterdag van oktober het decor voor de
traditionele perenpluk. Tegelijkertijd vindt het gezellige
Stoofperenfeest plaats op diverse boerenerven langs deze
perenweg. Er zijn allerhande kraampjes en foodtrucks
te vinden en er is een speciaal kindererf met allerlei
kinderactiviteiten.
Een echte peren veiling bij de veilingmeester
De eerste kopers verzamelen zich ’s ochtends om 9 uur bij de
veilingmeester ter hoogte van Dokter Larijweg 1 waarna het
bieden kan beginnen. De veilingmeester zorgt dat alles netjes
verloopt. Er worden geen grote bedragen geboden, voor een
paar euro kun je al een boom bemachtigen. Het plukken gaat
de hele dag door en samen met de gezelligheid op de diverse
erven, het vervoer via de “heen-en-peer” huifkarren, vormt het
een authentiek, gemoedelijk en gezellig jaarlijks evenement met
bezoekers vanuit de hele regio en daarbuiten.

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl
Annetta Dekker
De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

©Aangeleverde foto

Het Stoofperenfeest en Perenveiling: 1 oktober 2022
Wil je ook komen peren plukken, kom dan op zaterdag 1 oktober
naar de Dokter Larijweg, zoek de veilingmeester (gemakkelijk te
herkennen aan de grote groep mensen om hem heen) en bied
op een boom. Voor een paar euro heb je dan niet alleen lekkere
Ruinerwolds stoofpeertjes maar ook de hele dag vertier en plezier!
Voor de kinderen is er een speciale “kinderveilingmeester” die ’s
ochtends start aan het eind van de Dokter Larijweg, ter hoogte
van nummer 172. Bij hem mogen alleen kinderen bieden op de
perenbomen om zo te leren hoe het bieden en veilen in
zijn werk gaat.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

KRUUS IN DE BROEK
Lestdaags trökken wij met een gezelschappie op
een oldheidskamer an. Wat stund daor nog mooi
old gerei. ’t Is goed dat zuks nog veur ’t naogeslacht
bewaard wordt. Mar amet vreugen ie je of waor het
ien en aander veur gebruukt was. Zo bleven wij staon
bij een gevalligie wat niet éne thuus kun brengen.
Volgens Roel was het een stoovie. “Ach nee”, zee
Anneke, daor kunt ja achil geen voeten op staon,
veuls te klein. ’t Was een staolen plaat, waor een
klein köperen bakkie op zat. An alle kanten zaten
gatties. Met an de éne kant een schoevie, zodaj ’t lös
kunnen trekken. Er zat ok nog een hengsel an. De
gids weur anspreuken en deed ’t oens uut de doeken.
Hij vertelde oens dat de vrouwluu vrogger in de
koets met gasten uut gungen, of naor de karke, dat
ze dan zo’n stoovie tussen de voeten zetten. ’t Weur
dan lekker warm under de lange rokken. Ie heurden
een paar gniezen. “Harregat”, zee Anneke, wat ja een
bruierij. “Wel nee”, zee Jantje, ze hadden vrogger gien
kruus in de broek! Gerrit die al die tied nog niks zegd
had, zee kwaanswieze weg: “Tegenwoordig draagt ze
allennig nog ’n kruus”. Hij kwam daor zo dreuge met
veur de dag dat één van de vrouwlu zo hard begunde
te lachen en er benauwd achter an zee: “wat een geluk
dat er ok nog broeken bestaot waor een goed kruus
in zit”. Zul ze nattigheid vuult hebben?
- Janny Kok-Wolbers

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

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

WAT GAAN WE DOEN?

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. 1 november t/m 31
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
In de schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00-17.00
uur. Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk. Kijk op
www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte
Geopend voor publiek. U bent van harte welkom om de molen
te bezichtigen. Zaterdag 9.30-13.00 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 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. Deelname voor eigen risico. Tijdens elke
fietstocht is er een leuke opsteekplaats.
De tocht is ongeveer 35 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
Repaircafé eerste maandag van de maand
14.00-16.00
Judo iedere dinsdag			17.00-18.00
Bridge iedere dinsdag			
19.15-22.15
Digitaal spreekuur René Stout iedere dinsdag 10.30-12.00
Koersbal iedere dinsdag			
14.15-16.00
Fotoclub 1e en 3e dinsdag van de maand
19.30-22.30
Schilderclub iedere woensdag		
10.00-11.30
Popkoor iedere woensdag 		
20.00-22.30
Yoga iedere donderdag
10.30-11.45 en 19.30-21.00
Judo iedere vrijdag			17.00-19.00
Wij zien jullie graag bij een van onze activiteiten

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

24 september
25 september
25 september
27 september
1 oktober
6 november

- Kidsfestijn door Ravotti
- Mooi Ruinen Run
- Muziek in de Mariakerk
- Modeshow Boetiek de Smederij
- Bockbiertocht Ruinen start Café Hees
- WTC Wedstrijd mountainbike-veldrijden

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
24 september 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
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VA N O N Z E N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E

DINSDAG 27
SEPTEMBER 2022

WOENSDAG
28 SEPTEMBER 2022

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT
AANMELDING: 0522 473 240

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD
AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340
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19.30 UUR

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

Al meer dan 75 jaar

EEN BEGRIP
in de regio
We zijn een echt familiebedrijf, met de
mentaliteit die daar bijhoort. Wij doen
wat we zeggen en we zeggen wat we
doen. Wij hanteren scherpe prijzen voor
zowel uw occasion als uw nieuwe auto,
met behoud van fabrieksgarantie.

Occasions én nieuw, altijd betrouwbaar!
Meppelerweg 3 - Zuidwolde - tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

VERHUUR | REPARATIE | OCCASIONS | BEDRIJFSWAGENS | WASSTRAAT
PROFESSIONEEL POETSBEDRIJF | APK-KEURINGEN | AUTO-LEASE

