
Zo start het festival deze editie met de 
band Join the Wolf Pack. Deze band is een 
initiatief van Roland Brons en het vervolg op 
Brons’ eerdere muzikale activiteiten met oud-
leden van The Wild Romance. Vervolgens 
zal de band Acting the Maggot zorgen voor 
opzwepende Ierse songs van bijvoorbeeld 
The Dubliners, The Pogues en Flogging Molly. 

Na de Ierse songs van Acting the Maggot is 
het tijd voor The Hillbilly Moonshiners. Deze 
Bluegrassband heeft al verschillende grote 
festivals op haar naam staan zoals Sziget en 
Paaspop en geven bekende nummers een 

echt country karakter. Het festival wordt dit jaar spectaculair afgesloten met een stevig 
stukje rock door de lokale band Dirty Dog.
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Pinkenpop gaat voor derde editie!
ANSEN - Na het grote succes van voorgaande jaren zal dit jaar alweer de derde editie 
van het Pinkenpop festival plaatsvinden. Het muziekfestival dat vermaak biedt voor jong 
en oud. Pinkenpop staat bekend om haar brede muzikale omlijsting en ook in 2018 zal dit 
niet anders zijn. 

23 april: buitengewone raadsvergadering beëdiging burgemeester Roger de Groot
DE WOLDEN - Tijdens de buitengewone raadsvergadering op maandagavond 23 april, wordt burgemeester Roger de Groot beëdigd 
als burgemeester van De Wolden. De burgemeester wordt beëdigd door mevrouw J. Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe. 
De vergadering begint om 19.30 uur en u bent allen van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! 
Of kijk live mee via de videostream op dewolden.nl/gemeenteraad.

Naast deze prachtige bands heeft de organisatie dit jaar ook het Ruunder Basalt weten 
te strikken. Dit mannenkoor gaat zorgen voor de muzikale invulling tijdens een aantal 
pauzes van de bands. Naast de muzikale omlijsting biedt het festival vermaak voor jong 
en oud. Zo is er voor de jonge festivalgangers een blagenparadijs met veel vertier en 
kan de wat oudere festivalganger zich vermaken in de beeldentuin. In de beeldentuin 
kan men genieten van een expositie van prachtige kunst, waarbij de organisatie zich 
heeft laten inspireren door verschillende grote kunstenaars. Daarnaast wordt er ook deze 
editie aan de inwendige mens gedacht en zal de kermis zeker niet ontbreken.

Uiteraard is er tijdens het festival nog veel meer te zien en te beleven en dit kunt u 
allemaal zelf ervaren zaterdag 12 mei vanaf 15:00 uur tot 00:30 uur op het festivalterrein 
Ruinderdijk 21 in Ansen. Kaarten zijn nog via de voorverkoop beschikbaar, zie: 
www.pinkenpop.nl of bestel gelijk je kaarten via tickets@pinkenpop.nl! 
Tot ziens op 12 mei, Pinkenpop 2018! Organisatie Pinkenpop.





’t Ruunder Waopen
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

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische 
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk, 
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746  | www.podoloogdrenthe.nl

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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

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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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 RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernmerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

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 COOP

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 - 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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

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

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA 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 Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

-  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 2 mei 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 24 april 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zaterdag  21 april
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber

Zondag  22 april
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G.J. Heeringa

Zondag 29 april
PKN-Mariakerk Ruinen10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. J.D.T. Wassenaar



Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

T 06 273 285 79

Ingmar Hut  06 15563048

info@carcleaninghut.nl
www.carcleaninghut.nl

Bent u al 
zomerproof?

Harsen met 
15% korting 

TE KOOP GEVRAAGD
Een vrijstaande woning of ruime 

twee-onder-een-kapwoning met tenminste 3 slaapkamers in 
Ruinen voor een gezin met 2 jonge kinderen

Bij belangstelling neemt u contact op met:
Fam. Van der Linde

Zuivelstraat 4
06 - 48 25 74 31 / 0522 - 851 629

Crea Cafés in de 
bibliotheken
DE WOLDEN -  Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés 
die gepland zijn in de bibliotheken in De Wolden. U bent 
welkom in Ruinen op 18 april van 9.30 tot 11.30 uur en in 
Zuidwolde op 19 april tussen 14.00 en 16.00 uur en in De Wijk 
op 26 april tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te 
ontmoeten dan bent u van harte welkom! Het is de bedoeling 
dat u uw eigen knutsel- of handwerkje meeneemt, maar 
voor de gezelligheid langskomen kan natuurlijk ook. De Crea 
Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, leden en 
niet- leden van de bibliotheek. Koffi  e en thee staan voor u 
klaar en de toegang is gratis. De Crea Cafés zijn een initiatief 
van de bibliotheken in De Wolden en Welzijn De Wolden. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de betreff ende 
bibliotheek of kijk op www.welzijndewolden.nl.



MOEZEN
Aj wat kleinvee holt dan hej ook voor veur die beesten. En aj 
argens voor hebt staon bij winterdag dan kriej ook moezen. Bij 
grote boeren zal det wel niet aans wezen. Kleinvee is plezierug, 
moezen bint det niet.

Mien breur har ook kleinvee. En ook moezen. Wij deden in de 
wintermaonden ien de wedde “Wie vangt de meeste moezen..”. 
Toen op een dag weer een moes an de keeze en de stoete evreten 
har wordde het tied; de moezenvalle mus weer ezet. Op de 
overloop, achter de schuine kaante..zette ik tweej moezenvallen. 
Stokkie keeze er ien; det lustte hij toch zo geern?
De aandere morreng kun ik mien breur melden det ik tweej 
moezen evungen har. De wedstried was begunt. Overmoedig 
eworden deur het succes zette ik weer tweej moezenvallen. Hij 
ook. Tweej dagen har ik gelok; beide vallen vol. Ik lage tweej 
moezen véur. 
De dag daorop was det minder; ien ene valle een doje moes..de 
aandere valle..weg! 
Dan gebeurt er wat raars mit oe. Die moes die aj gister nog 
vangen wollen..daor maak ie oe dán zorgen over. Die zal toch 
niet mit een poottie vaste zitten en zeerte hebben… Mit valle en 
al zal het diertie wel weg ekreupen wezen ien de rommel van die 
opslag.

Ik weet niet hoe het bij oe giet mar achter zo’n schuine kaante 
stiet alle rommel die aj levenslaank bewaart mar waor aj nooit 
verlet meer umme hebt. Al die deuzen mit niet gebruukt old spul 
mussen vanzölf achter het deurtie vandaon. Olde scheuvels, 
schoolspullen van oonszölf en de kiender, koffers en (school)
tassen, verkleedkleraozie, olde schoonen, grammofoonplaten, 
typemachines, de eerste computer mit zukke grote floppen, 
verzamelingen as glassies, enten, breipennen en wolle..kortum; 
de overloop leek een uutdragerije. 
Mar gien moes ien een valle. Nargens die valle te ontdekken.
Onbegriepeluk. Alle rommel trogge achter de schuine kaante en 
een neeje valle ezet.

Toen wij s aoms ien de kamer zaten was het net of er volk boven 
was; er scheuf wat rond. En wat bleek? De moes was mít valle 
tussen de zolder en de gipsplaten van de kamer terechte ekomen. 
Goeie raod is altied duur. Mar een moes daor laoten…det is zielug. 
Hij mut wel dood mar hoeft gien dagen liggen lieden. En, ook gien 
kattenpis, ie kunt wel ies kringen kriegen ien de gipsplaten. 
Wij alle rommel weer uut de schuine kaante. Mien man hef nog 
een extra plaankie uut de zolder ezaagd zodet wij beter zicht 
hadden. Eerst de scheerspiegel deur het gat. Toen de looplaampe 
uut de caravan ehaald en ja heur..op een dikke meter ofstaand..
daor schoeffelde moes-mit-valle. Te wied vot. Wij kwamen op een 
idee.
Mien man haalde de stofzoeger. Ikke de slange deur het gat en op 
mien “ja” zette mien man de stofzoeger an. En flop..daor kwaamp 
de moes-mit-valle mit de slange mit naor veuren. Hij hef t niet 
overleefd. 

Wie de wedstried ewunnen hef weet ik al niet meer. Mar as ik een 
moezenvalle zie dan mut ik weer deenken an die keer det wij op 
de boek op de zolder naor een moes loerden.  
Het wordt veurjaor. Tied veur schonemaken. Toch mar ies kieken 
of er achter die schuine kaanten ook spul zit waor ik de kringloop 
bliede mit kan maken.

Lieve mensen,

We danken iedereen voor alle steun, 
in wat voor vorm dan ook . 
Echt het helpt!!
 
Annie en Joop

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

EN, GAAT U DE 
STAP ZETTEN? 

WONING VAN UW DROMEN GEZIEN 
TIJDENS DE OPEN HUIZEN DAG?
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Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543  
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
 E-mail: gnaber2@ziggo.nl
  gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat 
’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
 Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres: mevr. H. Brasjen, 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 

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag 
inleveren vóór vrijdag 4 mei 2018
via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE  
Toen Mozes aan God vroeg, zich eens aan hem voor te 
stellen, ontving hij als antwoord: Mijn Naam is “Ik zal er zijn!” 
“Ik zal er zijn”, of, in het Hebreeuws: “Jahwe!” Het woord 
“Jahwe” wordt later in de bijbels vertaald met een ander 
woord, het woord: “Heer”, wat op de een of andere manier 
de associatie oproept van: “God is… de grote Baas”. Maar 
wat de Naam van God vooral wil zeggen is dit: “God is… de 
Nabije!” “Ik zal er zijn!” “Ik zal er zijn!” Die naam waarmee 
God zich laat typeren, is fascinerend en zit vol geheimen en 
diepzinnigheid. De naam wil vooral zeggen: God staat niet 
heel ver boven ons, heel ver van ons af, nee, hij wil ons vooral 
heel nabij zijn. Er spreekt iets van diepe verbondenheid, van 
nabijheid en betrokkenheid op ons aardse leven hier en nu, 
uit de naam “Ik zal er zijn!”. Die naam wil vooral zeggen: 
God wil er “speciaal voor ons” zijn. “Ik zal er zijn!”, lijkt God 
tegen ons te willen zeggen, op het moment dat we richting 
en sturing zoeken in ons leven. Of op het moment dat we 
hulp nodig hebben om de grote Raadsels van ons bestaan 
(waar we van vervreemden) om te keren in een groot Geheim 
(dat we ook niet begrijpen, maar dat ons blijft fascineren). “Ik 
zal er zijn!” is vast ook ervaarbaar in de schoonheid van de 
natuur en goedheid van het leven. Nog het meest spannend 
vind ik, dat Gods Naam en Nabijheid “Ik zal er zijn!”, soms 
ook ervaarbaar is in de crises van ons leven, juist midden in 
de meest afschuwelijke momenten, de momenten van ziekte, 
van geweld en van vernietiging. Dat wordt wel spannend, 
want de vraag die dan ontstaat is: hoe is God er dan bij?? 
Toch wel niet als diegene die ons dit allemaal aandoet?! Of 
als diegene die dan alleen maar toekijkt en niets doet?! De 
christelijke traditie heeft later gezegd: God is er altijd in de 
gestalte van de Gekruisigde Christus! “Ik zal er zijn voor 
je, in de gestalte van Christus aan het kruis!” Over wat dat 
concreet betekent, gaan de meningen uiteen. Velen zeggen 
dat “Christus aan het kruis, jouw nabij” betekent: God lijdt 
met je mee! Hij draagt het kruis dat jij moet dragen, met je 
mee.  Anderen interpreteren de zin “Christus aan het kruis, 
als de Nabije” heel anders. Ze zeggen: jij bent de Schuldige 

van Gods lijden! God lijdt aan jou en aan jouw slecht gedrag 
(eigenlijk: aan jouw slecht gedrag dat deel uitmaakt van het 
slechte gedrag van heel de mensheid, van de mensen die 
kwetsbare, weerloze mensen zoals Jezus in de steek laten) 
en Hij gaat eraan kapot! Hij accepteert dit lot, met een doel. 
Hij accepteert dit lot zodat jij als mens eens kunt zien wat 
je allemaal aanricht - zodra je hem als de Gekruisgde in het 
gelaat kijkt. Hij hoopt dan natuurlijk, dat je er vervolgens 
evenveel van walgt als Hij, ervan leert en je in de toekomst 
beter gaat gedragen. Ik zelf ben in de loop van de jaren, nog 
weer een andere – een derde - zienswijze op het geheel, 
steeds meer gaan waarderen. 

Die zegt: overal, ja werkelijk overal in je leven: ook in je eigen 
meest diepe pijn en duistere eenzaamheid en verlatenheid 
(daar staat het kruis symbool voor), dus daar waar echt 
niemand meer er voor je is en waar je intussen misschien 
ook jezelf al helemaal bent kwijtgeraakt…, dààr is God bij 
je (ook al ervaar je Hem daar misschien wel al helemaal niet 
meer)! God is – of je dit nou al ervaart of niet – jou als mens 
midden in jou ellende nabij, in zijn Geest en in de gestalte 
van een naaste, die even weerloos en onmachtig is als jij, 
maar die wel zoveel mogelijk op zalig-goddelijke wijze iets 
voor je probeert te betekenen. Hij probeert op de een of 
andere manier op soeverein-goddelijke wijze menselijk, en 
op onmachtig-menselijke wijze soeverein goddelijk voor je te 
zijn. Wat dat concreet inhoudt? Ik zou het nog niet helemaal 
weten! Ik vind het een best wel spannende vraag: hoe zal 
God mij nabij zijn, in een situatie die totaal met zijn bestaan 
vloekt, in tegenspraak is? Wat houdt Gods Naam “Ik zal er 
zijn!” dan precies in? What’s in that Name? Het moet iets met 
licht en met leven, met de kracht van de liefde en met kunnen 
troosten te maken hebben, vermoed ik - maar hoe zich dat 
precies uitwerkt, moet ik maar gewoon afwachten. - Ik laat 
me graag verrassen!

Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Was ik in de weken voor Pasen, in de vastentijd, vooral 
met mijn “geest” bezig, en met “het geestelijke” van het 
bestaan…, nu in het voorjaar, nu het weer ook beter wordt 
en de zon langer schijnt, wordt het tijd, vind ik, weer meer 
aandacht te hebben voor mijn “lichaam”! De stappenteller, 
aan het begin van het jaar aangeschaft, is bij mij opnieuw 
volop in tel en als het even kan probeer ik de 10.000 stappen 
per dag werkelijk te halen (= een goed uur wandelen elke dag, 
mag ook in fracties). Daarbij merk ik gaandeweg hoe onnozel 
het is, “lichaam” en “geest” helemaal van elkaar te scheiden! 
Want van wat ruimere aandacht voor het geestelijke, knapt 
ook je lichaam gelijk zienderogen op. En van meer aandacht 
voor je lichaam, komt ook je geest weer op adem. Al met al 
wordt je er rustiger van, op de een of andere manier, geruster. 
Prachtige dingen om eens verder over na te denken… en 
ehmm er ook iets mee te doen.

Met een hartelijke groet, ds. G. Naber



BIJ DE DIENSTEN
Hierbij een kort overzicht over de kerkvieringen die wij in het 
licht van Pasen, in de komende weken met elkaar gaan vieren. 
Wij koppelen daarbij lezingen uit Genesis aan lezingen uit het 
evangelie van Johannes.

Zaterdag 21 april – 18.30 uur - ’t Neie Punt
De maandelijkse viering voor alle oudere omwonenden van ’t 
Neie Punt, welkom!

Zondag 22 april – 10.00 uur – in De Bron
“Vermenging van goden en mensen”, staat er boven het gedeelte 
dat wij uit Genesis gaan lezen (Gen. 6: 1-4): goden willen met 
mensen huwen, mensen willen goden worden, maar of daar de 
wereld beter van wordt?! Uit het Johannes-evangelie plaatsen we 
ernaast: Johannes 10: 11-16, over Jezus als de Goede Herder. 
Dat is heel andere koek!

Zondag 29 april – 10.00 uur - Mariakerk
Wij lezen het begin van het verhaal van Noach (Gen. 6: 5-7: 5). 
Hij krijgt de opdracht om een ark te bouwen, want God wil de 
verbinding met al wat leeft op aarde verbreken. In Johannes 15: 
1-8 biedt Jezus zich nieuw aan als de wijnstok die leven brengt 
voor velen en veel vrucht!

Zondag 6 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Wij lezen Gen. 8, het slothoofdstuk van het verhaal van Noach 
dat eindigt met het einde van de zondvloed en een nieuw 
verbond met God. In het Nieuwe Testament roept Jezus ons op 
“in zijn liefde te blijven” (Johannes 15: 9-17) We betrekken beide 
teksten op elkaar.

Donderdag 10 mei – 9.30 uur! - Mariakerk
Hemelvaartsdag! We staan stil bij het Geheim van deze dag in 
de christelijke traditie, in een kerkdienst die de verstilde vorm 
meekrijgt van een ochtendgebed. Mooi om mee te maken, 
voordat je gaat fi etsen!!

Zondag 13 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst 
voor.

Feest van de Geest 2018 

 

Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en
Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren 
nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van 
kerkgebouwen en het pinksterfeest. 
Het thema voor 2018 is: Levensadem

Ook in de Mariakerk in Ruinen doen we dit jaar weer mee aan 
het Feest van de Geest, net als veel kerken in de omgeving. Wia 
Stegeman uit Beilen zal haar kunstwerken exposeren in onze 
kerk.

De openingstijden zijn:
Donderdag 10 mei van 13.00 uur – 17.00 uur 
 (Hemelvaartsdag)
Zaterdag 12 mei van 13.00 uur – 17.00 uur
Zondag 13 mei van 13.00 uur – 17.00 uur
Zaterdag 19 mei van 13.00 uur – 17.00 uur
Zondag 20 mei van 13.00 uur – 17.00 uur 
 (eerste Pinksterdag)
Maandag 21 mei van 13.00 uur – 17.00 uur
 (tweede Pinksterdag)

Op vrijdag 18 mei zullen de kinderen van de groepen 7 en 8 
van het Oelebröd uit Ruinen en het Echtenest uit Echten de 
tentoonstelling bezoeken.

We nodigen u allen uit om een kijkje te nemen, maak er een 
gezellig uitstapje van en neem ook een kijkje in naburige kerken 
in Hoogeveen, Ruinerwold, Koekange, Zuidwolde , Dwingeloo en 
Havelte.  De gastvrouwen en gastheren zullen u graag ontvangen 
en er is koffi  e, thee en frisdrank aanwezig.
Uitgebreide informatie vindt u op de website: 
www.feestvandegeest.nl 

Onze kerkelijke gemeente organiseert op dit moment gezellige 
Gesprekssamenkomsten op de zondagmiddag in de Mariakerk. 
Dit seizoen nodigt ze markante clubs en groeperingen uit om  
“Open Huis” te houden in de Mariakerk, iets van zich te laten zien 
en zich te presenteren. Ook mogen ze een “lekenpreek” houden, 
in vijf tot tien minuten uitleggen hoe zij in het leven staan en wat 
hun missie is! Op zondag 22 april zijn de Stichting Openluchtspel 
Ruinen en de Stichting Historie van Ruinen in de Mariakerk te 
gast. Van harte welkom iedereen!!

Maandelijkse gespreksgroep
Op maandagavond 14 mei komt voor de laatste keer dit seizoen, 
de maandelijkse gespreksgroep bij elkaar, in een gezellige setting 
(niet zoals gebruikelijk in De Bron, maar) in de pastorie. Na de 
gebruikelijke eerste ronde waarin iedereen zijn of haar eigen 
thema mag inbrengen, evalueren we het vorige seizoen en lijnen 
we al vast het eventueel volgende seizoen uit. Hartelijk welkom 
iedereen die er in het afgelopen seizoen eens bij is geweest!

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 30 april komen we bij elkaar in De Bron. 
Onderwerp: Over het Nationaal Park De Weerribben.We beginnen 
om 14.00 uur.
   

Moed is de kracht van de menselijke geest om angst te 
overwinnen.

 - M.L. King (1929- 1968)

Redactie Om de Ruiner Toren



CRESCENDO ZET DE GERANIUMS BUITEN

Gebied Ansen – Armweide - Oldenhave – Hees
Woensdag 25 april vanaf 14.00 uur 

Gebied Ruinen kern en oostzijde
Zaterdag 28 april vanaf 10.00 uur

Bent u niet thuis, maar wilt u wel geraniums kopen neem dan contact op met

H. Smit tel. 06 228 443 84
H. Zegeren tel. 06 511 213 97

GERANIUMVERKOOP
Wij komen weer bij u aan de deur met mooie geraniums!

Laat het voorjaar 
maar komen!

Bermuda’s en rokjes voor 

als het warm is

Enjoy
S’questo
Angels

Dunne truitjes 
voor als het 
fris is Roberto Sarto 

Enjoy
Dolce Vita

Bedankt COOP Ruinen 
voor de gastvrijheid!

Ook dát is voor 
bewoners door bewoners!



Kar Ga Door Zuidwolde 
dit jaar op 14 juli
RUINEN - Ook dit jaar rijden tijdens Kar Ga Door Zuidwolde vele 
oldtimers, pruttelende tractoren, prachtige, oude handkarren, 
fietsen en klassieke aanspanningen door de straten van 
Zuidwolde. Het historische voertuigenfestijn vindt plaats op 
zaterdag 14 juli. De aanmelding voor deelnemers met voertuigen, 
maar ook voor de markt en oude ambachten is gestart.
 
Via de website hebben de eerste deelnemers zich aangemeld. 
Voor de markt zijn dit inmiddels al tientallen ondernemers. 
Voorzitter Rutger Wemmenhove: ‘’We kunnen meer standhouders 
gebruiken. We staan bekend om de gevarieerde en vooral 
gezellige markt. We kijken dus ook naar verschillende soorten 
producten en oude ambachten.’’ Voor de voertuigen loopt het 
nog niet zo hard, maar Wemmenhove maakt zich daar helemaal 
niet druk over. ‘’Bij oldtimerliefhebbers moet je geduld hebben. 
Ze houden ons programma in de gaten en op een gegeven 
moment stromen de aanmeldingen binnen.’’ 

 

Koetsentocht populair
Ook voor klassieke aanspanningen is er dit jaar weer plek. ‘’In 
de afgelopen jaren is de Kar Ga Door koetsentocht voor een 
paardenliefhebbers een populair evenement geworden dat 
dankzij de promotie door De Nederlandse Vereniging Traditioneel 
Gerij goed bezocht wordt. We zetten een mooie klassementsrit 
rondom Zuidwolde uit. In de middag sluiten de paarden met 
aanspanningen aan op de handkarrenoptocht door het centrum. 
Dat wordt weer een geweldig plaatje waar altijd veel bezoekers 
van genieten.’’ Het programma van het evenement is al te vinden 
op de website www.kargadoorzuidwolde.nl. De exacte routes 
volgen nog.
 
Nu aanmelden
Wie mee wil doen met een oud voertuig, rijtuig, een oude 
ambacht of met een kraam op de markt, kan zich aanmelden 
via de website www.kargadoorzuidwolde.nl. Dat geldt ook voor 
vrijwilligers en voor bedrijven die het historische evenement 
financieel willen ondersteunen.

Foto’s: Joke van Mars/Jaap Slot

Natuurfeest voor kinderen in het 
Dwingelderveld
RUINEN - Vanaf deze maand ligt er een nieuw verjaardagsfeest 
op de plank in bezoekerscentrum Dwingelderveld; het 
“Natuurfeest van OERRR”. Kinderen gaan met een gids van 
Natuurmonumenten het veld in en doen daar OERRR ervaringen 
op. Welke dat zijn, verschilt per seizoen en per dag. In deze 
periode heb je kans om een vogelconcert te horen, kikkerdril en 
dikkopjes te vinden of een zonnende adder op je pad tegen te 
komen. Of je ontdekt hoe en waar insecten hun eitjes leggen. 
Hutten bouwen en met water kliederen mag natuurlijk niet 
ontbreken. Eén ding is zeker: vies worden mag!

Het Natuurfeest van OERRR kan aangevraagd worden voor 
kinderen van 4-8 jaar en 9-12 jaar. Ouders gaan mee en helpen 
bij het uitvoeren van de opdrachten. Onderweg is er tijd voor 
een lekker stuk boswachtersbrok en een welverdiende beker 
ranja. En bij een verjaardagsfeest mag een cadeautje voor de 
jarige en een aandenken voor alle kinderen niet ontbreken. 
Reserveren van dit verjaardagsfeest kan via 0522 – 472951. Doe 
dit minimaal 2 weken voor de gewenste datum. Medewerkers 
van het bezoekerscentrum geven graag meer informatie over het 
Natuurfeest van OERRR. 

Wat is OERRR
OERRR stimuleert kinderen en hun ouders om naar buiten te 
gaan. Lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en 
knutselen. Daar worden kinderen blij van. Met de uitdagende 
kaarten van OERRR kunnen kinderen de natuur volop ontdekken.

Foto: Natuurmonumenten – Andries de la Lande Cremer



OP JEANETTES 
BOERDERIJ

Gastouder Jeanette 
kleinschalig, persoonlijk, flexibel 

Sinds kort gevestigd in het buitengebied 
van Ruinen, vlakbij Weerwille, Oosteinde, 
Koekange, Koekangerveld en Ruinerwold

Per direct enkele plekken vrij voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar 

Ruim 15 jaar werkervaring: in bezit van alle 
diploma’s en geregistreerd in het LRKP 

Ruinerweide 10 – 7963 SP  Ruinen - Mobiel: 06 251 836 25
e-mail: jeanette.van.dijk@hotmail.com

Facebook: gastouder Jeanette



Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl 
en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: 
ruunderwaopen@hotmail.com

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Schaapskudde Ruinen 
kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

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

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden mei t/m oktober.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond van 1 mei tot en 
met 28 augustus van 19.45 tot 23.00 uur. Entree € 1.50 per persoon. 
Aanmelden vóór 15.00 uur op de speeldag via tel. 06-30244004.

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de gids 
van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en laarzen aan 
en een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de natuurontwikkeling 
in het gebied en natuurlijk komen de seizoenen aan bod, met de planten 
en dieren die daarbij horen.14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP 
Dwingelderveld, Benderse 22

‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen
Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet om een 
app te installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd kunt u terecht 
bij de vrijwilligers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen. 
Elke maandagavond van 19.00 – 20.00 uur helpen zij u graag verder 
met bovenstaande, óf andere kleine, vragen rondom het gebruik van uw 
tablet, smartphone of laptop. Het inlooppunt is kosteloos.

APRIL/MEI
Woensdag 18 april Crea Café, Bibliotheek Ruinen
9.30-11.30 uur

Vrijdag 20 april De Olde Karke Echten, een Echte(n) Drenthe Quiz
20.00 uur Inschrijven acoldekarke@outlook.com

Zaterdag 21 april Fotopresentatie Historisch Dwingelderveld
14.00 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Zaterdag 21 april Kuiertocht vanaf de Wenning Pesse, ca. 4,5 km,
 en div. activiteiten
16.00-16.15 uur Inschrijven

Zaterdag 21 april Café Quiz
20.00 uur Café Hees

Zondag 22 april Open Huis Gesprekken in Mariakerk met S.O.R.
16.30-17.45 uur en Historische Vereniging Mariakerk 

Woensdag 25 april ’t Neie Punt.
14.30 uur De Mobiele Boerderij

Donderdag 26 april ’t Neie Punt
14.30 – 15.45 uur De Jonge Onderzoeker
 Koningsbingo voor jong en oud.
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 27 april Koningsdag – Eiergooien i.s.m. V.V.Vo
20.00 uur Café Hees

Zaterdag 28 april Fotopresentatie Historisch Dwingelderveld
14.00 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Zondag 29 april Demonstratie beeldhouwen/houtsnijden door
13.00 uur Harm Echten
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Maandag 30 april Ochtendwandeling ca. 4,5 km
06.00 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Maandag 30 april Volle Maan Huifkartocht
21.30 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Maandag 30 april ‘t Neie Punt
13.00 – 16.00 uur Repair Cafe

Maandag 30 april ’t Neie Punt
20.00 – 22.00 uur Bridgeles. Inl.: info@dorpshuisruinen.nl

Dinsdag 1 mei Gezinshuifkartocht bos en es
11.00 en 14.00 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Dinsdag 1 mei OERR Schapendag
13.00 uur alles ontdekken over schapen
 Nationaal Park Dwingelderveld

Dinsdag 1 mei Vleermuisexcursie, ca 4,5 km
20.00 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Woensdag 2 mei Gezinshuifkartocht bos en es
11.00 en 14.00 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Donderdag 3 mei Kleurrijke wandeling langs vennen
11.00 uur Nationaal Park Dwingelderveld

Donderdag 3 mei Lente in de wereld van OERR
13.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 

Woensdag 9 mei ’t Neie Punt
14.30 – 15.45 uur De Jonge Onderzoeker. Timmerclub.
 Opgave: geahooijer@planet.nl
14.30 uur Zang: Optreden van De Broeker Sirenen
 Voor iedereen!! Wees welkom.

Vrijdag 11 mei ’t Neie Punt
14.30 High Tea verzorgd door De Jonge Onderzoeker
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 12 mei Pinkenpop Ansen
15.00-00.30 uur Festival met diverse bands, kunst en cultuur.
 Ruinerdijk 21, Ansen

Maandag 14 mei ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Knutselmiddag
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 23 mei ’t Neie Punt 
14.30 – 15.45 uur De Jonge Onderzoeker, Graffiti
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 30 mei ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmerclub
 Opgave: geahooijer@planet.nl




