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’t Ruunder Waopen

www.ruunderwaopen.nl

Eerste jaar Zwembad Ruinen 
een groot succes
RUINEN - Zwembad Ruinen heeft vorig  jaar een geweldige start gemaakt. Het bad is opgeknapt en door 
de gemeente  is achterstallig onderhoud uitgevoerd. De kiosk is opgeknapt en heropend, het terrein is 
verfraaid met planten en een kunstgrasveldje en natuurlijk niet te vergeten: de spectaculaire familieglijbaan. 
Dit alles was alleen mogelijk doordat Ruiners en mensen in de omliggende dorpen volledig achter het 
zwembad staan. Daar mag een dorp best trots op zijn.

Nieuwe attracties in 2015
Door de enorme hulp van de vrijwilligers en de vele 
bedrijven die belangeloos hebben meegeholpen, 
wist Zwembad Ruinen de investeringskosten te 
beperken. Daarnaast is in 2014 door het mooie 
weer, het grote aantal abonnementen en de vele 
bijdrages die we hebben ontvangen  een financieel  
goede start gemaakt. De opbrengst van de 
Vrienden van het Zwembad wordt in 2015 gebruikt 
voor verdere investeringen. Zo wordt dit jaar 
gedacht aan bijvoorbeeld glijbaantjes voor het 
kleuterbad en andere attributen voor nog meer 
speelplezier voor zowel de jonge als oudere jeugd. 

Ruimere openingstijden
Tijdens de zomervakantie gaat het Zwembad 
Ruinen de gehele dag open, zodat men ook in 
Ruinen een dagje zwembad kan doen en het 
dorp een toeristische attractie krijgt die steeds 
aantrekkelijker wordt.

Wegens succes vervolgd: sparen voor 
zwemabonnement
Maar zoals bekend blijft het zwembad niet 
vanzelfsprekend open. Ook dit jaar moet de 
begroting weer sluitend zijn zodat men kan blijven 
zwemmen. Bij de deelnemende ondernemers in 
Ruinen kun je “druppels’ verdienen en zo flinke 
korting sparen op een zwembadabonnement. 

Zoveel korting dat zelfs een gratis jaarabonnement 
mogelijk is! Bestuurslid Kees-Jan Dommisse 
vertelt: “Wij zijn trots op deze actie, want het laat 
zien dat Ruiners samen sterk zijn. En door te 
kopen in eigen dorp, zorgt men er ook nog eens 
voor dat Ruinen een bruisend dorp blijft. 
De deelnemende winkeliers hebben allen zelf hun 
eigen unieke actie bedacht.”
De druppelactie loopt van 14 maart tot 1 mei 2015. 
Een overzicht van de deelnemende ondernemers 
vindt u elders in dit blad.

Nummer 5 - 11 maart 2015

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

Voorjaar!
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diverse soorten

zie ook onze website

www.hofmanruinen.nl



T 0522-47 15 81WWW.AT-I.NL T 0522-47 04 56WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3  •  7963 RP  Ruinen
Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

Drukspuit 
Gloria 
Prima 5

Nu
€ 27,50

Onkruidborstel 
met 140 cm steel 

Nu
€ 4,50

Bats 
100 cm

Nu
€ 9,95

Wisa 
inbouwtoiletcombinatie

Nu
€ 250,- 
incl. BTW, 

excl. montage

Wandklosetcombinatie bestaande uit:
- Wisa inbouwreservoir XS
- Wisa Argos bedieningsplaat
- Laufen Jika wandkloset wit
- Norma zitting met deksel en rvs bevestiging



Woensdag 11 maart Biddag
Kruispuntkerk Pesse  19.30 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zaterdag 14 maart
De Priensenije  19.00 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag  15 maart
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. B. Th. Urghert
 
Zondag 22 maart
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. J. Ridderbos
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘t Lam

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.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

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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR
Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl 

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie, 
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.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, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen

Belangrijke informatie / service

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.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de C1000

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316  www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten
R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie / Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie / Kinderfysiotherapie / Ergotherapie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 17 maart  2015, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Marskramer Luten.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 25 maart 2015



ZWEMBADAKTIE
Bij elke besteding

vanaf e 15,00
een druppel . . .

ZWEMBADAKTIE

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

van Regteren Groen B.V.

BIOMASSA UIT NATUUR 
EN LANDSCHAP

Zagen, Knippen en Chippen 
van uw bos of plantsingel?

Wij komen GRATIS* 
zagen en chippen

Dus groen bezig zijn in het kader van 
duurzaamheid, want uw Snippers / Chips 

zijn goede grondstoffen voor
alternatieve warmtebronnen.

Bel voor meer info / voorwaarden* 
0522-471776 of kijk op :

WWW.REGTEREN.NL

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

3 Gangen menu
25,- euro

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor 
goed en grondig werk.Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig 
          schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Voor inlichtingen:
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV  Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

Door onze zeer goede 
kostenbeheersing zijn 
wij in staat 
om scherpe
aanbiedingen 
voor u te 
maken.
Bel maar 
eens!

VERSCHOMA B.V. is VCA* 
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied 
van veiligheid, milieu en 
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.

UW RIETEN DAK  
               WEER ALS NIEUW!

Wij maken uw rieten dak mosvrij.    

Vraag naar de mogelijkheden.



Op onderstaande data ligt uw abonnement (tegen 
voorverkoptarief) klaar bij de kassa van het zwembad: 
er kan gepind worden. 

Vrijdag 24 april van 17.00 uur tot 21.00 uur  

Zaterdag 25 april van 13.00 uur tot 18.00 uur 

Donderdag 30 april van 17.00 uur tot 21.00 uur 

Vrijdag 1 mei van 17.00 uur tot 21.00 uur  

Daarna voor de standaardprijs. 

 

ZWEMLESSEN 2015 
De lessen starten per 30 maart in het binnenbad van Landclub Ruinen, m.i.v. 2 mei t/m 

begin september wordt er les gegeven in ons buitenbad. 
 

Diploma A: 4 x half uur per week slechts €299,- 
Voor de meeste kinderen betekent dat het A-diploma in één zwemseizoen gehaald kan worden. 

Diploma B & C: 2 x half uur per week slechts €149,-  
De zwemlesser ‘diploma A’ krijgt een korting van €50,- en de zwemlesser  
‘diploma B & C’ een korting van €25,- op een seizoensabonnement 2015! 

 
Opgeven voor zwemles kan tot uiterlijk 25 maart. 

Het  
liefst per e-mail: info@zwembadruinen.nl 

of eventueel telefonisch: 06-53813009 
 
 
 

 
 

 

Aanvraagformulier zwemabonnement voor Zwembad Ruinen 2015 

Oude Benderseweg 9 7963 PX Ruinen info@zwembadruinen.nl 0522-471529 

Gegevens hoofdaanvrager: 

Naam: ………………………………………………………………………..……..…    Abo.code: …………   

Geb. datum: ….………………..……………….……………………………………………………...………  

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………  

Postcode & woonplaats:….……………………………………………………………….………………  

Tel.nr. & e-mailadres: ……..…………………………………………………………………………....…  

Gegevens overige gezinsleden: 
Voor- en achternaam     geboortedatum  abonnementcode 

1. ………………………………………………………….……………… ……………………  ……………………… 
2. ………………………………………………………..……..………… ……………………  ……………………… 
3. …………………………………………………………..…...……..… ……………………  ……………………… 
4. ………………………………………………………..…………..…… ……………………  ……………………… 
5. …………………………………………………………..……….…... ……………………  ……………………… 

graag recente pasfoto’s bijvoegen, met de naam op de achterkant 

Met het abonnement van Zwembad Ruinen heeft u ook toegang tot de andere (gemeentelijke) baden in De Wolden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datum:…………-……………-2015      handtekening: …………………………………………………………… 

Geef de gewenste abonnementcode  aan:    Voorverkoop  (t/m 1 mei 2015) Seizoensverkoop 

�  A: Gezinsabonnement(alle leden wonend op hetzelfde adres)     € 110,50   € 130,25 
�  B: Supplement behorend bij gezinsabo. (partner en elk kind jonger dan 18 jr.)  €     7,50   €     8,50 
�  C: Persoonlijk abonnement t/m 17 jaar en 65+     €  49,30   €  58,60 
�  D: Persoonlijk abonnement 18+      €  64,85   €  75,70  

 

Dit formulier kunt u inleveren 
bij: De Marskramer, Bestaria, 
Oude Benderseweg 3, Armstraat 27 

 of in de brievenbus van het zwembad.
 

Kijk ook eens op onze website 
www.zwembadruinen.nl



Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900

www.marskramerruinen.nl

I.p.v. munten kunt u 
kiezen voor druppels!

Dus bij elke € 10.00 die u besteedt 
krijgt u 
óf 1 munt 
óf 1 druppel!

Snel druppels 
sparen?

Boetiek ”De Smederije”
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40

boetiekdesmederije@hetnet.nl
www.boetiekdesmederije.nl

20 jaar
Boetiek ”De Smederije”

Modeshow
VAN ONZE VOORJAAR/ZOMERCOLLECTIE

 WAAR?  Buitencentrum De Poort

 WANNEER? Dinsdag 31 maart 19.30 uur

 WAAR? Dorpshuis Buddingehof Ruinerwold

 WANNEER? Woensdag 1 april 19.30 uur

Aanmelding: 0522-481340 of 0522-473240

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren 

wij een plaatsje voor u! 



RUINEN - Tweedehands kinderkleding: veel mensen kiezen ervoor om het weg te geven 
aan familie, kennissen of buren. Ook op websites als Marktplaats vind je een enorm 
aanbod aan tweedehands kleding voor kids. Geïnspireerd door een vriendin, besloot Anouk 
Bisschops samen met Jannie van den Doel–Doorn, Elise Derksen–van Doorne en Sylvana 
Meekhof-Stuifzand uit Ruinen om een Tweedekans kinderkledingbeurs te 
organiseren. Bijzonder detail: de helft van de opbrengst van deze beurs gaat naar 
Zwembad Ruinen.

Beurs voor tweedehands kinderkleding 
ondersteunt Zwembad Ruinen

De kledingbeurs vindt plaats op vrijdag 
10 april 2015 van 19.00 tot 21.30 uur in 
Buitencentrum de Poort in Ruinen aan de 
Kloosterstraat 12.  Als een van de sponsors 
stellen zij een ruimte beschikbaar voor de 
beurs. Anouk vertelt meer over het ontstaan 
van de kledingbeurs: ‘Het idee is zeker niet 
nieuw, in heel Nederland organiseert men dit 
soort kinderkledingbeurzen. 

Het concept is eenvoudig. Je kunt zelf 
de kledingprijs bepalen en de kleding 
prijzen(maat 56 t/m 176) en vervolgens de 
kleding inbrengen. Wordt je kledingstuk 
verkocht, dan gaat de helft van de 
opbrengst naar jezelf en de andere helft 
wordtgedoneerd aan Zwembad Ruinen’. 
Binnenkort zal het zwembad vertellen wat 
ze met de opbrengst gaan doen.

Voor het realiseren van de beurs zijn 
diverse sponsoren aangetrokken. Ook is 
er inmiddels een team met enthousiaste 
vrijwilligers samengesteld. Er is een 
Facebook pagina aangemaakt, met het 

meest actuele nieuws rondom de beurs 
(facebook.com/pages/Tweedekans-
Kledingbeurs). Via Facebook worden ook 
de inbrenglocaties en inbrengvoorwaarden 
vermeld. Vanaf woensdag 25 maart liggen 
enveloppen met materiaal om te prijzen 
klaar bij de C1000 in Ruinen. Op woensdag 
1 april kan de kleding ingebracht worden. 

Wilt u meer informatie? Of wilt u ook 
sponsor of vrijwilliger worden? Mail dan naar 
tweedekanskledingbeurs@hotmail.com.

Zaterdag 14 maart: 
Circus in Ruinen
RUINEN - Hoog geëerd publiek. 
Zaterdag 14 maart a.s. is het weer zover. 
Dan organiseert gymnastiekvereniging 
DOO haar jaarlijkse uitvoering. 
Het thema dit jaar is: Circus. 

Op dit moment is juf Ina met bijna alle 
leden, jong en oud, nog hard aan het 
oefenen om er zaterdag weer een mooie 
show van te maken. De optredens van 
de gymnasten met o.a. oefeningen 
turnen en arcogym, zullen worden 
afgewisseld met diverse dansoptredens, 
een avondvullend programma voor 
iedereen onder leiding van Ina Alblas. 
Komt allen. Let op: Dit jaar begint alles 
een half uur eerder.

Zaterdagmiddag om 12.30 uur is de 
generale repetitie en zaterdagavond 
gaat het dak van sporthal De Marse 
te Ruinen eraf. De zaal is om 17.30 
uur open en om 18.30 uur zal het 
spektakel beginnen! In de pauze zal 
er een verloting zijn met prijzen die 
beschikbaar worden gesteld door de 
lokale middenstanders.

Gymnastiekvereniging 
DOO Ruinen klaar voor 
de uitvoering



Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

Open op Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur. 
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

GRATIs zwemabonnement!

uw bestelnummer = lotnummer

Bij aankoop van een bril kans op 
een zwemabonnement.

Na afloop van de druppelactie wordt het 
winnende nummer getrokken.

ZWEMBADACTIE! DRUPPELS SPAREN!
Bij iedere zak
- Gekorrelde kalk 25 kg.
- Tuin- en gazonmest 12-10-18
- Koemestkorrel
Ontvangt u bij ons een druppel

Aanbiedingen geldig van 
zaterdag 14 maart 2015

tot en met 
woensdag 25 maart 2015



RUINEN - Op 14 april a.s. geeft Mieke Boeren, gecertificeerd mindfulnesstrainer, om 
19.30 in ontmoetingscentrum De Tump in Ruinen een workshop over mindfulness met 
kinderen en jongeren. Ouders en iedereen die betrokken is bij het welzijn van kinderen 
zijn van harte welkom bij deze workshop! Gedurende 2 uur laat Mieke u kennismaken met 
mindfulness oftewel aandachttraining voor kinderen en jongeren door zelf te ervaren door 
middel van speelse oefeningen. 

Mindfulness met kinderen en jongeren, wat is dat?

Rust in mijn hoofd, hoe doe ik dat?
Tijdens aandachttraining van 8 weken 
oftewel mindfulness training leren kinderen 
en pubers op speelse wijze in kleine 
groepjes of individueel, vriendelijk, 
bewust aanwezig te zijn bij wat er nu is. 
Elk moment. Kinderen leren mindful om te 
gaan met prikkels, pesten, problemen, 
pijn, piekeren, paniek en prestatiedruk.
Kinderen en ook pubers en studenten 
hebben het vaak druk, ze zitten veelal in 
de ‘doe- modus’, net als volwassenen. 
Ze zijn soms moe, snel afgeleid, hebben 
een hoofd vol gedachten, reageren 
impulsief vanuit emoties of kunnen 
slecht slapen. Mindfulness helpt  om 
de ‘pauzeknop’ te zoeken, om in de 
‘zijn- modus’ te geraken. Door te oefenen 

in aandacht en bewust aanwezig zijn, leren 
we even te stoppen, op adem te komen en 
te voelen wat nodig is op dit moment. 
Mindfulness betekent veel voor kleine en 
grote mensen. Ze vinden het vaak moeilijk 
om met allerlei zorgen om te gaan. 
Om onzekerheid of teleurstellingen te 
accepteren. Spanning, onrust, piekeren, 
verdriet of stress: We kunnen het niet 
tegenhouden maar wel leren ermee om te 
gaan! Tijdens de training, Aandacht Werkt! 
of Mindfulkids, ontwikkelen kinderen 
vaardigheden waar ze de rest van hun 
leven plezier aan beleven.

De trainingen voor kinderen zijn 
inmiddels ook ontwikkeld voor jongeren!
De lessen worden gegeven bij praktijk 

‘De Rozijn’ door Mieke Boeren, 
gecertificeerd mindfulness trainer. 
‘De Rozijn’ dankt haar naam aan de 
‘rozijn-oefening’, die zowel bij de training 
voor volwassenen als kinderen wordt 
aangeboden, wereldwijd. 
Kinderen vinden deze oefening erg leuk en 
bovendien demonstreert deze precies waar 
het bij mindfulness om gaat, namelijk: 
zuiver waarnemen, zonder oordeel en 
volledig aanwezig in het hier en nu. 
In de naam ‘De Rozijn’ zit ‘er zijn’ 
verborgen: Elk kind mag ‘R ZIJN!

Aanmelding: Graag voor 8 april a.s. 
opgeven per mail: info@derozijn.nl
U kunt ook bellen: 0522-472183 of 
06-38108701. De kosten van een workshop 
zijn inclusief materialen en infopakketje. 
Er wordt koffie/thee geschonken < met 
aandacht!

Voor meer informatie over deze workshop 
en trainingen Aandacht Werkt! en 
Mindfulkids, kijk op www.derozijn.nl/agenda

Advertorial

Ine Zegeren 
Drents Kampioen
RUINEN - Ine Zegeren uit Ruinen is 
zaterdag 21 februari Drents kampioen 
geworden met haar pony Quboy Z in de 
klasse M-D/E springen. 

De Drentse kampioenschappen 
indoorspringen werden verreden in de 
manege in Beilen. Dit is voor Ine de 
vierde kampioenschapstitel die ze op 
haar naam mag schrijven.
In 2014 werd ze ook met Quboy Z 
indoor kampioen. Op 21 maart a.s. 
gaat Ine naar het NK in Ermelo voor 
de Indoor kampioenschappen.

Behandeling van hooikoorts met 
behulp van acupunctuur

Zodra het voorjaar wordt, begint het; 
niezen, hoesten, loopneus geïrriteerde 
ogen en benauwdheid. Hooikoorts geeft 
vaak een gevoel van algehele malaise. En 
dat juist in de periode waarin u met volle 
teugen wilt genieten; de lente en de zomer!

Hooikoorts

Hooikoorts is een overgevoelige reactie 
van de slijmvliezen van de neus en ogen 
op stuifmeelkorrels (pollen) van grassen, 
bomen (berk) en andere planten die voor 
de bestuiving afhankelijk zijn van de wind. 
Immers in de lente zit de buitenlucht vol 
stuifmeelkorrels omdat alle bomen en 
planten dan bloeien en zich voortplanten.
In feite is het afweermechanisme van het 
lichaam in de war. 

De op zichzelf onschadelijke pollen worden 
als indringers beschouwd en het lichaam 
maakt een stof aan (histamine) om ze te 
bestrijden. Sommige mensen verdragen 

deze stof niet en krijgen vervolgens 
hooikoorts. Ongeveer 2 miljoen 
Nederlanders hebben last van hooikoorts.

Helpt acupunctuur mij van mijn 
hooikoorts af?
Ook al kan acupunctuur met succes 
ingezet worden in acute gevallen van 
hooikoorts, ik beveel toch aan om al in 
een eerdere fase met de behandeling te 
beginnen. Omdat hooikoorts te maken 
heeft met een niet goed werkend 
afweermechanisme, zal ik de behandeling 
daar op richten. Ik doe dit door heel 
dunne naaldjes op verschillende punten 
op het lichaam aan te brengen en de 
energiestroom te reguleren. Gemiddeld 
blijkt dat er na zes behandelingen een 
duidelijke klachtenvermindering optreedt 
of dat de klachten geheel verdwijnen. 
Eventueel zal tijdens het ‘hooikoorts-
seizoen’ een aantal nabehandelingen 
nodig zijn.

Acupunctuur kan ook een alternatief zijn 
voor hooikoortspatiënten waarbij medicatie 
onvoldoende werkt of te veel bijwerkingen 
veroorzaakt.

Reinier Schreuder, acupuncturist

Advertorial Voorjaars- en 
boekenmarkt
RUINEN - Zaterdag 21 maart organiseert 
woonservicecentrum De Priensenije 
in Ruinen van 14.00 tot 16.30 uur een 
voorjaars- en boekenmarkt. 

Er zijn verschillende kramen waar u 
onder meer bloemstukken voor Pasen en 
handwerkartikelen kunt kopen. Tevens kunt 
u er terecht voor mooie tassen en kettingen. 
Daarnaast wordt een boekenmarkt 
georganiseerd met veel uiteenlopende titels. 
En natuurlijk ontbreekt een verloting met 
leuke prijzen niet. 

Medio 2015 wordt het nieuwe 
woonservicecentrum in Ruinen opgeleverd, 
de opbrengst van deze markt zal geheel 
worden gebruikt voor de aanschaf van 
materialen voor de aankleding van het 
woonservicecentrum. Op de website 
van ZZWD, www.zzwd.nl kunt u een foto 
impressie van de bouw zien.



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543
   Inloopspreekuur:  elke maandagmorgen van
   Inlo 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
   E-mail gnaber2@ziggo.nl
    gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat 
Priensenije: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
   Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres: mevr. H. Brasjen,
   Torenakker 25, tel. 0522-471716 en 
   06-51508695
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 

GIFT
Via het College van Kerkrentmeesters: € 500

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag 
inleveren vóór vrijdag 27 maart 2015 via info@pkn-ruinen.nl 

Hiddensee op bezoek in Ruinen

25 jaar partnerschap met Hiddensee

In het weekend van 13 t/m 16 maart komt een delegatie van onze 
partnergemeente Hiddensee naar Ruinen. Al vijfentwintig jaar bestaat de 
vriendschap tussen onze gemeenten, en dat gaan wij dit jaar uitgebreid 
met elkaar vieren. Iedereen mag meedoen. De Hiddenseeërs vinden het 
leuk, niet alleen de leden van de werkgroep en gastgezinnen, maar ook 
mensen uit Ruinen te ontmoeten. Mogen wij daarbij ook een beroep op jou 
en op u doen? Neem ook deel aan (een van) de activiteiten! Welkom!

Het programma ziet er als volgt uit:
Op vrijdag 13 maart beginnen wij de uitwisseling samen met onze gasten 
uit Hiddensee die dan net zijn gearriveerd, met een korte 
Avondgebedsviering om 19.30 uur in de Mariakerk.

Op zaterdag 14 maart gaan wij met z’n allen op “Trappen en Happen-
Tour” in Ruinen en omgeving. Wij bezoeken met de fiets een aantal 
adressen waar ons telkens kleine culinaire verrassingen wachten. De tour 
begint ‘s ochtends om 9.45 uur bij het Theehuis in de Anserdennen en zal 
tot in de avond duren. Deelname kost € 30,-, geen geld als je bedenkt wat 
je er allemaal voor terugkrijgt. Je aanmelden kan bij Trijntje Kok, zie voor de 
contactgegevens hieronder.
   

Op zondag 15 maart zijn de Hiddenseeërs bij ons in de ochtendkerk-
dienst te gast. Het thema van de feestelijke dienst is “Vrijheid”, ook ons 
kerkkoor is van de partij. Er is koffiedrinken na de dienst!

OM DE RUINER TOREN

Jaargang 32 nr. 3 - 11 maart 2015
Eerstvolgende nummer verschijnt 8 april 2015

Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

’s Middags om 15.00 uur is er een Orgelconcert, verzorgd door de 
organisten Franns von Promnitz uit Duitsland en Arjan Versluis uit 
Nederland, beide grote professionals (zie ook de informatie onder). Het 
belooft een concert van grote klasse te worden, je mist iets als je er niet bij 
bent! Om 16.00 uur gaan wij in De Bron met de Hiddenseeërs in gesprek 
over het thema: “Vrijheid!” Ook besteden wij aandacht aan de vijfentwintig
jaar die de vriendschapsband met Hiddensee bestaat, door onder 
andere met foto- en filmbeelden herinneringen op te halen. Iedereen is 
welkom, ook oud-leden van de Hiddenseewerkgroep en gastgezinnen van 
eerdere uitwisselingen. Zij zullen de middag vast interessant vinden!

Daarna houden wij om 18.30 uur een maaltijd in de vorm van een 
buffet. Wij Ruiners willen onze gasten op zondagavond graag een 
feestelijke buffetmaaltijd aanbieden. Daarvoor zoeken wij nog dringend 
mensen die iets lekkers willen bereiden. Mogen wij ook een beroep op 
u en jou doen? Maak iets lekkers, bijv. een schotel of salade klaar, en breng 
die op zondagavond 15 maart mee naar De Bron waar het buffet wordt 
gehouden, en eet ook zelf lekker mee! Graag willen wij van te voren weten 
op wie we kunnen rekenen, bij het bereiden van iets lekkers, en bij het 
deelnemen aan het buffet. Graag daarom even aanmelden bij 
Trijntje Kok-Steenbergen, tel. 0522-472458; e-mail: henkentrijntje@planet.nl. 
Al vast hartelijk dank voor het doen.
Wij verheugen ons op een gezellig, inspirerend, vreugdevol 
uitwisselingsweekend met Hiddensee.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
--------------------------------------------------------------------------------------

Orgelconcert
in de Mariakerk aan de Brink te Ruinen

spelen   

Bach, Böhm, Buxtehude, Telemann,  Sweelinck e.a.
Zondag 15 maart 2015

Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 7,50

Enige informatie over de organisten:
Franns von Promnitz (*1952) oftewel Franns Wilfried Promnitz zu 
Promnitzau, zoals zijn adellijke naam voluit heet, groeide als muzikaal 
multitalent op in Dresden. Als 13 jarige was hij al lid van de Dresdner 
Kreuzchor, als 23 jarige dirigent aan de Sächsische Staatsoper. Zijn 
leerjaren bracht hij onder andere in Nederland door waar hij op de oudste 
Europese orgels leerde spelen. Concerten brachten hem naar Parijs, 
Brussel, Amsterdam, Budapest, Rome en London. Zijn specialiteit ligt op 
het gebied van de barokke muziek van de 17e en 18e eeuw. Maar ook met 
de gotische muziek van de oudere Middeleeuwen en de muziek van de 
Renaissance is hij vertrouwd. Op het eiland Hiddensee organiseert hij 
regelmatig “das kleinste Bachfest der Welt”. Hij is tevens docent aan de 
“Musik & Theaterhochschule Rostock” en lid van het Ensemble “TreCantus”. 
Tal van cd’s getuigen van het veelvuldige werk van deze  musicus.

Arjan Versluis (*1978) behaalde zijn diploma als docerend en uitvoerend 
musicus met als hoofdvak orgel, aan het Rotterdams Conservatorium. 
Daarnaast voltooide hij in 2004 de studie kerkmuziek en improvisatie. 
Sindsdien is hij organist van de Hervormde gemeente te Sliedrecht. 
Hij begeleidt koren en geeft regelmatig concerten. Verder heeft hij een 

Franns von Promnitz                               
uit Dresden (D)

Arjan Versluis
uit Sliedrecht (NL)



lespraktijk voor orgel en piano aan de muziekschool te Hardinxveld-
Giessendam. Sinds augustus 2006 is hij docent aan de cursus Kerkelijk 
Orgelspel van de VOGG. Daarnaast werden intussen tal van cd’s met 
literatuur en improvisaties opgenomen in De Hooglandse Kerk te Leiden, de 
Bovenkerk te Kampen en de Notre Dame te Laecken. Heel bijzonder was 
een paar jaar geleden de publicatie van zijn dubbel-cd Prisme met moderne 
orgelwerken, die internationaal veel lovende kritieken heeft 
ontvangen. Als eerste Nederlandse improvisator nam hij voor deze cd 
muziek op in de St.-Trinité te Parijs, de kerk van de beroemde organist 
Olivier Messiaen. 

Het concert wordt u van harte aanbevolen!
---------------------------------------------------------------------------------------
BIJ DE DIENSTEN
Tot aan Pasen kenmerken de kerkdiensten in de Mariakerk zich door een 
zekere eenvoud en soberheid, dit in verband met de 40-dagen-vastentijd en 
het inhoudelijk stilstaan bij het lijden en sterven van Christus aan het kruis. 
Met Pasen krijgt de uitbundigheid weer vat op diensten. Wij vertellen in geu-
ren en kleuren aan elkaar dat Christus uit de dood is opgewekt en de dood 
heeft overwonnen. Zie hier het aanbod aan kerkdiensten in de komende vier 
weken:

Wees welkom in de
S t i l t e v i e r i n g

tot aan Pasen
elke dinsdagavond om 19.15 uur

in de Mariakerk
Een viering van een klein half uur,

met gemeenschappelijke a-capella-zang, 
de kunst- of zangbijdrage van ons gemeentelid Rosalind Arts 

en vijf minuten gezamenlijk stil-zijn en stil-worden 
na een korte overdenking. 

Inmiddels traditie in ons dorp!

Vrijdag 13 maart – 19.30 uur - Mariakerk
Avondgebedsviering in de Mariakerk. Begin van het uitwisselingsweekend 
met Hiddensee.
Zaterdag 14 maart – 19.00 uur - Grote Zaal Priensenije (tegenover C1000)
De maandelijkse viering in de Priensenije wordt verzorgd door 
mevr. A. Vermaas. Allen welkom!
Zondag 15 maart – 10.00 uur - Mariakerk
Feestelijke jubileumdienst, samen gevierd met onze gasten uit Hiddensee, 
met als thema: Vrijheid?!? en met medewerking van het kerkkoor.
Zondag 22 maart – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. J. Ridderbos uit Assen gaat in de dienst voor.

De Stille Week voor Pasen
Met zondag Palmpasen, dit jaar op zondag 29 maart, begint de Stille Week 
van Pasen. Een week met een aantal extra kerkvieringen. In deze samenkomsten 
ondergaan wij samen met elkaar voor een gedeelte de levensreis die Christus 
tweeduizend jaar geleden doorliep. De reis voerde hem eerst dwars door de 
moeilijke diepte van het lijden en de dood heen, tot op de heuvel van 
Golgotha, om uiteindelijk glorieus bij de Opstanding uit te komen en uit te 
monden in de overwinning van de dood, met Pasen. Ga ook met ons op reis! 
*Zondag 29 maart – 10.00 uur - Mariakerk
Palmzondag. Wij beginnen de Stille Week met een dienst over de 
mysterieuze uitspraak van Jezus: “Pas wanneer een graankorrel sterft draagt 
hij veel vrucht” (Johannes 12: 20-33.24)
*Witte Donderdag 2 april – 19.30 uur - Mariakerk
Avondmaalsviering aan tafel, in een kring, zoals ook Jezus dat vroeger met 
zijn leerlingen heeft gedaan. 
*Goede Vrijdag 3 april – 19.30 uur - Mariakerk
Avonddienst, met medewerking van het Kerkkoor. Wij lezen het lijdensverhaal 
van Jezus Christus zoals het ons door de Bijbelse getuigen wordt 
beschreven. Vervolgens horen wij het Beklaag Gods, een tekst uit de 
oud-kerkelijke traditie die de rouw van God om de dood van zijn Zoon 
verbeeldt. De dienst eindigt abrupt in de volkomen leegte van de dood.
*Stille Zaterdag 4 april – 21.30 uur - Mariakerk
Een “nachtdienst”. Wij trekken vanuit de leegte en het donker van de dood 
heen naar het nieuwe Licht van de opstanding. Het Licht van de opstanding 
wordt gesymboliseerd door het binnenbrengen van een nieuwe Paaskaars in 
onze kerk. Vervolgens geven wij het licht van de Paaskaars aan elkaar door. 
En wie wil kan meedoen met de rituele vernieuwing van de eigen doop. 
Altijd weer een bijzondere ervaring. Welkom!

Zondag 5 april: Eerste Paasdag – 10.00 uur - Mariakerk
Op Paasochtend proclameren wij de overwinning van Christus op de dood en 
zonnen wij ons in het licht en de vreugde van Nieuw Leven! Het kerkkoor gaat 
ons daarbij voor in de lofzang. Hartelijk welkom allemaal!

Zondag 12 april – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. R. van der Water uit Spier gaat in de dienst voor.

IN MEMORIAM 
*8 juni 1924                                                    †15 februari 2015
Op zondag 15 februari overleed Tjeerd van der Bij, in de leeftijd van negentig 
jaar. Negentig jaar geleden begon het leven van Tjeerd van der Bij in Friesland. 
Al vroeg voelde hij de behoefte om het vak van predikant te beoefenen, en dat 
deed hij dan ook. Via een avondstudie en vele cursussen maakte hij zich het 
vak eigen. Hij begon met zijn verkondigende en pastorale werk in Lettelbert, 
Vries, Roderwolde en Borger. Daarna werd hij van 1978 tot 1980 zelfstandig 
predikant in Gasselte en van 1980 tot 1987 in Ruinen. In 1987 maakte hij 
gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden en verhuisde hij naar 
Havelte, waar hij met regelmaat nog in diensten voorging en als ouderling nog 
vele jaren deel uit maakte van de kerkenraad. Evenals in Ruinen en andere 
vorige gemeenten, maakte hij ook in Havelte nog lang deel uit van het 
kerkkoor. Hij genoot van het zingen van de liederen en van de gezelligheid die 
daarmee gepaard ging. Een andere passie van hem was de natuur. Hij genoot 
van de tuinen die overal waren aangelegd, en van de Drentse natuur. 
Hij fietste graag en wandelde veel en ging vele jaren met vakantie naar 
Zwitserland. Velen van ons in Ruinen bewaren dierbare herinneringen aan 
hem. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het vele dienstwerk dat hij in Ruinen 
heeft verricht en wensen Jeanne, die we in ons midden weten, en de familie 
veel sterkte toe in de komende tijd.

KERKRENTMEESTERS
•	 Najaarsactie	vloerbedekking	De	Bron
De najaarsactie ten behoeve van de Vloerbedekking De Bron heeft een 
resultaat opgeleverd van € 7275,- Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage 
en uw inzet als vrijwilliger.
•	 Kerkbalans	2015
Het bestuur/ De kerkeraad van de Protestantse Gemeente Ruinen wil graag 
alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet.
Ook wil het bestuur een ieder van harte bedanken voor hun financiële bijdrage 
ten behoeve van het behoud van onze fraaie kerk in Ruinen.
•	 Kerkelijk	erf
De werkzaamheden in het kader van de afronding van het kerkelijk terrein zal 
met spoed worden afgewerkt.

COLLECTES:
Januari 2015
€ 146,47  Algemeen diaconaal werk 
€ 157,51  Beheer kerkelijke gebouwen

Deurcollectes in januari:
04  €   48,19  Beheer kerkelijke gebouwen.
11  €   27,70  Diaconie.
18  €   56,91  Oecumene.
25  €   47,30   Catechese en Educatie.

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren): € 85,57

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 30 maart krijgen we “Een kijkje in de Rechtspraak” 
door de officier van justitie mr. R. Drenth uit Borger. We zullen horen hoe 
het strafrecht wordt toegepast in de rechtbank en hoe de media daarmee 
omgaan. We komen samen in gebouw De Bron om 14.00 uur.

AGENDA
De Christelijke Hogeschool Windesheim geeft bachelor- en 
masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing vanaf 1 september 
2015 in Zwolle en Amsterdam. 
Voor nadere informatie zie: www.windesheim.nl/theologie of neem contact op, 
tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl. 

TEN SLOTTE

Pijn

De drempel tussen goed en fout is pijn

Dalai Lama
1935

Redactie Om de Ruiner Toren



Gerben Luten - Meppelerweg 62

Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

Gerben Luten - Meppelerweg 62
Elke vrijdag en zaterdag geopend

Groot assortiment tuinplanten op voorraad

Hagen, beuk/meidoorn/buxus/taxus/liguster
Bodembedekkers v.a. € 0,75

Vaste planten v.a. € 0,75
Klimop / Hedera € 0,75 p/st

Hortensia’s v.a. € 2,00

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
 Zaterdag  8.00 - 16.00 uur

Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.

Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.

SPAAR MEE VOOR KORTING OP 
UW ZWEMBADABONNEMENT

Vanaf 14 maart 
Bij iedere besteding van 
€ 10,00 ontvangt u een 
GRATIS DRUPPEL

ADVERTEREN?
’t RUUNDER

WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl



Aan de leden van Vereniging Dorpsbelangen Rune

Datum : Ruinen, maart 2015
Betreft : jaarvergadering 2014

Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 
2014 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 19 maart 2015, 
aanvang 20.00 uur in Buitencentrum De Poort 
(OCB gebouw), Kloosterstraat 12, Ruinen

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering 2013
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2014 secretaris
5. Jaarverslag 2014 penningmeester
6. Verslag kascommissie
 Kascommissie 201 zijn De heer Fien en 
 de heer Hagen
7. Nieuw lid kascommissie
 Aftredend is De heer Fien, er dient een nieuw   
 reservelid te worden aangewezen.
8. Bestuursverkiezing
 Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Bert Groen
 Aftredend en herkiesbaar is de heer Martijn ter Bork
 Bestuur stelt voor om de heer Ton Oostveen tot het  
 bestuur van DB Rune te laten toe treden.
 Het bestuur stelt voor om De heer Ton Oostveen aan  
 te stellen als nieuwe secretaris.
 9. Contributie
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Gastspreker:
 De heer Henri Storm zal namens de initiatief groep 
 “Ruinen Poort Dwingelderveld”  ons informeren wat  
 de plannen zijn omtrent de Poort Dwingelderveld
13. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld

Met vriendelijke groet,
Bestuur vereniging Dorpsbelangen Rune

Dorpsbelangen Rune - Postbus 20 - 7963 ZG - Ruinen 
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl - 0522-472090

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Langer, comfortabel en veilig in 
uw eigen huis wonen?

Geert Oosterhuis (ver)bouwt 
vakkundig naar uw wensen

•	 Opstapjes	naar	binnen/buiten
•	 Keuken	aanpassen
•	 Inbraakbeveiliging

Vraag naar de 
            mogelijkheden!

•	 Rolstoelvriendelijk	maken
•	 Badkamer/toilet	-	incl.	antislip
•	 Drempels	verwijderen

Ruinen

Wacht nog even met de aanschaf van potgrond voor uw tuin of 
terras. Op zaterdag 28 maart komen we weer huis-aan-huis 
langs in Ruinen en Ansen. Alle routes starten vanaf half 10. 

Wij hopen wederom op uw bijdrage. U steunt hiermee onze 
vereniging.

Nieuw! Naast de route hebben we dit jaar een verkooppunt bij 
de gymzaal aan de Wolvenweg.

Bestuur Gymnastiekvereniging D.O.O. Ruinen

P.s. We hebben nog vrijwilligers nodig. Wilt u ons deze dag 
helpen, meldt u dan aan via info@dooruinen.nl.

Gymnastiekvereniging D.O.O.
Ruinen

Opgericht 2 december 1937

Zaterdag 28 maart
JAARLIJKSE
POTGRONDACTIE! 
Bijna voorjaar. Tijd voor onze 
POTGRONDACTIE!

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s



Pluimveeboerderij
Laarman

Munnekenweg 11 • 7963 PV Ruinen
Tel. 0522-473092 • 06-10101269

E-mail: info@pluimveeboerderij.nl
Website: www.pluimveeboerderij.nl

Spaar ook bij 
ons voor uw gratiS 

zwemabonnement

Bij iedere besteding van € 10,= in ons winkeltje 
ontvangt u 1 ”druppel” voor op de spaarkaart

Wij zijn open op dinsdag, vrijdag en zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Wees er 
als de 

kippen bij!

Heeft u ook zoveel moeite om een geschikt en
ongeparfumeerd product voor uw gevoelige 

huid te vinden?
Laat ons u helpen met een advies:

100% parfumvrije en dermatologische
huidverzorging van Louis Widmer

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen

Tel. 0522 - 471454

Bij aankoop van een product

een gRATis make-up tasje

Wij doen
het voor
Drenthe

3.  Douwe
Oosterveen
Zuidwolde

19.  Betty Vrielink-
Linthorst
Alteveer

21.  Gerrie 
Hempen-Prent
Echten sterklokaal.nl



Op dit moment hebben bewoners 
en ondernemers in het gebied 
internetverbinding via de kabel of de 
telefoon. Dat betekent vaak trage of 
slechte verbinding. Glasvezel brengt 
hier verandering in. De verbinding wordt 
hierdoor sneller en beter. Ook met het 
oog op de toekomst biedt glasvezel 
verbeteringen. Allerlei vormen van 
online dienstverlening worden mogelijk: 
doktersspreekuur via videoverbinding 
en boodschappen doen via internet. Zo 
kunnen mensen langer blijven wonen op 
hun huidige plek. 

Ondernemers kunnen met glasvezel 
makkelijker vanuit huis werken en ze 
kunnen innovatieve ontwikkelingen inzetten 
om hun bedrijfsvoering te versterken. 
Met slimme technologie kunnen agrariërs 
efficiënter en met meer oog voor de 
omgeving werken en ondernemers in de 
horeca, recreatie en toerisme kunnen hun 
klanten meer dienstverlening bieden. De 
aanleg van glasvezel stimuleert dus de 
economische ontwikkeling van het gebied 
en het houdt de streek langer leefbaar. 
Maar glasvezel is alleen te realiseren 
als er voldoende mensen meedoen. De 
avonden zijn dan ook bedoeld om mensen 
te informeren over de mogelijkheden en de 
kosten van een aansluiting op glasvezel.

Het project Glasvezel De Wolden is een 
initiatief van Gebiedscoöperatie Zuidwest-
Drenthe. Dit is een samenwerkingsverband 
van ondernemers, overheid (gemeente 
en provincie), onderwijs (o.a. Terra en 
Hanzehogeschool) en organisaties (o.a. 
zorginstellingen). Binnen deze coöperatie 
werken zij gezamenlijk aan de economische 
ontwikkeling en de duurzame  leefbaarheid 
van het gebied. Glasvezel is daar een 
mooi voorbeeld van. Vooral ook omdat 
het project helemaal wordt gedragen door 
bewoners en ondernemers uit de streek. 
Ruim dertig streekgenoten trekken de 
kar en gaan de komende maanden de 

RUINEN - Het nieuwe Dorpshuis Ruinen heeft uit de subsidie regeling Dorpsinitiatieven 
van het project Vitaal Platteland, de maximale subsidie van 25000 euro, toegekend 
gekregen. Directeur Gerard Schoep, van Zorgcollectief Zuidwest Drenthe, ziet de 
subsidie als een mooi resultaat van de samenwerking met de lokale Gebruikersgroep 
en Welzijn De Wolden.

Subsidie voor nieuwe dorpshuis Ruinen

De provincie Drenthe wil met deze subsidie 
kansrijke initiatieven belonen, die bijdragen 
aan de leefbaarheid van het dorp. 
Provinciale Staten stellen gefaseerd 
25 miljoen euro beschikbaar voor Vitaal 
Platteland. 

Een deel van dit bedrag wordt nu 
ingezet om de ontwikkeling van het nieuwe 
dorpshuis in Ruinen te ondersteunen. In 
het dorpshuis wordt wonen, welzijn en zorg 
gecombineerd. Het wordt een voorziening 
die het verenigingsleven en organisaties 
faciliteert als vergaderruimte, activiteiten-
ruimte, kantoorruimte, spreekruimte, enz. 

Het budget van 25000 euro wordt aan 
gewend om de functie van het dorpshuis 
samen met de inwoners in te vullen. Het 
moet een passende omgeving worden voor 
de verschillende gebruikersgroepen. 

Een vertegenwoordiging van de 
toekomstige gebruikers heeft zich 
verenigd in de Gebruikersgroep en is 
nauw betrokken bij het bouw- en inrich-
tingsproces en de toekomstige opzet van 
het dorpshuis.  

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Tuinaanslag
& Onderhoud

Al 30 jaar ervaringin het groen!

Informatiecampagne Glasvezel 
De Wolden van start
DE WOLDEN - Bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden trekt vanaf begin maart de kernen 
in met informatieavonden over glasvezel in De Wolden. Op 3 maart vindt in het oude 
gemeentehuis van Ruinerwold de aftrap van de informatiecampagne plaats met een 
speciale thema-avond over glasvezel. Er is dan aandacht voor de betekenis van glasvezel 
voor het bedrijfsleven, voor zorg op afstand en het onderwijs en de mogelijkheden met 
sensortechnologie.

Rijvaardigheidstraining 
voor 50+
DE WOLDEN - Veilig Verkeer Nederland, afdelingen 
De Wolden en Hoogeveen organiseren op donderdag 
9 april een rijvaardigheidstraining voor 50-plussers.
Het doel van deze training is om ouderen zo lang 
mogelijk op een verantwoordelijke wijze aan het 
verkeer deel te laten nemen.

De training richt zich op mensen boven de 50 jaar. Het 
verkeer wordt gehaaster en drukker. Bovendien zijn 
de verkeersregels in de loop der jaren vaak aanzienlijk 
gewijzigd. Daarnaast gaat bij deze specifieke 
doelgroep vaak het gezichtsvermogen achteruit, maar 
ook het gehoor en het reactievermogen. 

Door deel te nemen aan deze training worden de 
deelnemers zich vaak bewust van dit gebeuren. 
Deze training heeft GEEN gevolgen voor uw rijbewijs, 
is gratis en inclusief een eenvoudige lunch. Waar de 
training plaats zal vinden is nog niet bekend, dit is 
afhankelijk van het aantal deelnemers.

Voor opgave en inlichtingen kunt u contact opnemen 
met: 0528-273088 of 0522-481630. 
Of via de mailadressen: maryhenk@home.nl en 
henkslot46@gmail.com. Opgave vóór 30 maart 2015.

boer op om bewoners en ondernemers 
enthousiast te krijgen voor glasvezel. 
De gebiedscoöperatie heeft daarbij 
een ondersteunende rol. Zo heeft deze 
bijvoorbeeld de subsidieaanvragen 
bij provincie en gemeente project verzorgd. 
De aftrap van de informatiecampagne 
op 3 maart krijgt extra betekenis 
doordat voorzitter Marga Kool van 
Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe 
en voorzitter Gerhard Kippers van 
Bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden 
dan een overeenkomst ondertekenen 
waarin zij formeel vastleggen hoe beide 
partijen gaan samenwerken. 
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief 
over Glasvezel De Wolden via: 
www.glasvezeldewolden.nl 

28 maart is het alweer Palmpasen
De HANESTOKKEN staan klaar!

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen  Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Tevens verkrijgbaar
Vele kleuren CRÈPEPAPIER en leuke 

PAASDECORATIES!

Ook kant-en-klare stokken te koop!



Westerstraat 16  7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

Dit weekend een steentje extra 

bij aankoop van 

een  krentenbrood!

Steentjes sparen
=

GratIS SMULLeN

10 steentjes 

20 steentjes
30 steentjes
40 steentjes

Bij iedere besteding van e 10,00 ontvangt u eenGratIS SteeNtJe*Met steentjes kunt u sparen voor gratis producten

= 6 Zachte bollen
 wit-, tarwe- of krentenbol
= 1 Suikerbrood
= 1 Appeltaartje
= 1 Halve meter Taart

GratIS bij inlevering van:

*u kunt kiezen uit een steentje of een druppel

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

ZWeMBaDaCtIe 
2015

Bij een Supertje en 
Schotel van de Maand

ontvangt u 
1 GratIS druppel

actie geldig van 14 maart 2015 

t/m 25 maart 2015



Aankondiging 

Informatieavond Dorpshuis 
maandagavond 20 april 2015 

 

Op maandagavond 20 april is het tijd voor de informatieavond van het nieuwe 
dorpshuis. Een gezellige, informele avond waar alle toekomstige gebruikers zich zullen 
laten zien en horen. Ook benieuwd naar de plannen voor en invulling van het nieuwe 
dorpshuis? Kom dan zeker even langs! Het volledige programma volgt binnenkort. 

Locatie: De Tump 
 

Uw adres voor
	 	 		•	Levering	van	geelzand
	 	 				&	teelaarde.

	 													•	Zeven	van	grond	<	2	cm

	 											•	Aanleg	van
		 											-	bestratingen,	tuinen,
																								-	manegebakken,	enz.

	 							•	Levering	van	bestratingsmaterialen,
			 									nieuw	&	gebruikt

																		•	Kraan-	en	shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Grondverzetbedrijf R. Luning

Grondwerk • Bestrating • Infra

Deelnemende ondernemers
Zwembadactie 2015
Zwembad Ruinen
Hofman
     Uw Groene Vakwinkel
Marskramer
Steenbergen
     brood & banket
DA Harry  Zegeren
Vredenburg Tweewielers 
      en Installatiebedrijf
Autoservice Henk Kelly
AT&I Agri, Tuin 
      en Installatietechniek
Luning’s Restaurant
Boetiek De Smederije
Kapsalon Jantine
Autobedrijf de Jong

Café Hees
Optiek Ruinen
Pluimveeboerderij Laarman
Bloemisterij Slagter
Vonk-ies
Chinees Restaurant Ni Hao
Bestaria Ruinen
Snoeken Ruinen
Het Groene Punt
Jonge Geuze
De Woonmaat
’t Ruunder Waopen
Buitencentrum de Poort
Croissanterie de Brink

Op	het	moment	van	deze	uitgave	zijn	er	nog	steeds	bedrijven	die	
zich	voor	deelname	-	in	welke	vorm	dan	ook	-	aan	de	zwembadac-
tie	aanmelden.	Helaas	is	het	hierdoor	technisch	niet	mogelijk	een	
complete	lijst	te	publiceren.	Alle	deelnemende	bedrijven	maken	het	
mede	mogelijk	dat	Ruinen	ook	in	2015	een	mooi	zwembad	heeft	wat	
bruist	van	de	activiteiten.



DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

De Fietsverzekering van Univé.
Verantwoord op de weg met de Fietsverzekering van Univé.
Uw fiets verzekeren tegen diefstal, aanrijding en andere
beschadigingen.

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB  Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax (0522) 47 25 51
E-mail ruinen@unive.nl

Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open van 
13.00-16.00 uur en op afspraak.  Workshops, opdrachten en 
Place du Tertre elke laatste zondag van de maand. 

Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag 
10.00-17.00 uur. 

Korenmolen De Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 
tot 13.00 uur 

Schaapskooi Ruinen, huidige vertrektijd variabel i.v.m. lammertijd.
April: aankomst en vertrek variabel. Vanaf half mei t/m eind oktober: 
vertrek om 10.00 uur, aankomst om 17.00 uur.

Museumboerderij Pasmans Huus, groepen op afspraak 0522-472631

Activiteiten Bezoekerscentrum, 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

MAART
Donderdag 12 maart Vergadering glasvezel bewonersinitiatief   
9.30 uur oude gemeentehuis Ruinerwold 
 Dijkhuizen 7

Zaterdag 14 maart Gymuitvoering Sporthal de Marse, 
18.30 uur thema ‘Circus’ zaal open 18.00 uur 

Zaterdag 14 maart 40+ barcompetitie bij Herberg van Rune 
22.00-02.00 uur

Zondag 15 maart Zondagmiddagwandeling 
14.00-15.30 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

ADVERTEREN? 
‘T RUUNDER WAOPEN!

Zaterdag 21 maart Kamerkoor SEQUENS zingt in de 
20.00 uur Mariakerk o.b.v. strijkers-ensemble en 
 orgel de passiemuziek, 
 info: www.muziekindemariakerk.nl

Zondag 22 maart Lammetjesdag, lammetjes knuffelen
11.00-15.00 uur

Zondag 22 maart Voorjaarsconcert in de Mariakerk 
13.30 uur mmv verschillende koren uit Ruinen

Zondag 22 maart Zondagmiddagwandeling 
14.00-15.30 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

WAOPENTIES
Gratis af te halen

Stalmest voor de tuin
tel. 471962

Kijk voor meer info over deze activiteiten op www.vvvoruinen.nl en volg ons op facebook en twitter!

Zondag 29 maart

Palmpasen
•	 14.00	uur:	optocht	‘Haantie	op	‘n	stokkie’,	met	aansluitend	voorstelling	
	 van	poppentheater	Inkipinki	(voor	de	allerkleinsten	t/m	groep	4)
	 Inschrijven	vanaf	13.30	uur	in	sporthal	De	Marse!
-	 15:00	uur:	Jungle	run	(groep	5/6)	en	Bubble	ball	(groep	7/8)
	 Inschrijven	vanaf	14.30	uur	in	sporthal	De	Marse!	

Zondag 5 april (1e paasdag)

Paasvuur
•	 vanaf	19.00	uur	aan	de	Oosterstraat	(net	buiten	Ruinen).
	 Kom	kijken	en	marshmallows	roosteren	boven	een	vuurton!	

(Snoei)hout	inbrengen	voor	het	paasvuur	kan	op	vrijdag	3	en	zaterdag	4	april	
van	9.00	uur	tot	17.00	uur.	Niet-leden:	€	5	per	kar.	Leden:gratis!	
Let	op!:	Op	het	terrein	waar	het	paasvuur	plaatsvindt,	worden	honden	niet	toegelaten!

15 pakjes hooi à € 3,00
W. Strijker

 tel.  0522 471981

TE  KOOP



VOLOP INFORMATIE OVER O.A.:  

VLOERVERWARMING - LED-VERLICHTING - KETELS - ZONNEPANELEN - SANITAIR
WAND- EN VLOERAFWERKING - ZON/WARMTEWERING - VLOEREN

DONDERDAG

12
MAART
11.00 - 17.00 UUR

VRIJDAG

13
MAART
11.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG

14
MAART
11.00 - 17.00 UUR

De duurzaam vernieuwend wonen-dagen worden mogelijk gemaakt door:

DUURZAAM
VERNIEUWEND
WONEN

DUURZAAM
VERNIEUWEND
WONENdagendagen

komt u ook naar de 

Voor de Blanken 3, Ruinen
T 0522-47 04 56

www.intechneau.nl

Hesselterlandweg 75, Meppel
T  0522-26 26 44

www.lensenschilders.nl

Meppelerweg 1a, Ruinen
T 0522-47 17 40

www.snoekenruinen.nl

lokatie: 
Snoeken
wonen
Meppelerweg 1a
Ruinen

ontdek de 
voordelen van 
een verbeterd
wooncomfort!

ontdek de 
voordelen van 
een verbeterd
wooncomfort!


