
2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Nummer 23 - 14 december 2011

Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Boetiek de Smederije te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boom Distributie. Zet- en drukfouten voorbehouden.

’t Ruunder Waopen
Nummer 4 - 21 februari 2018

Kom in actie op de Bijenwerkdag op 
9 en 10 maart a.s.
DE WOLDEN - Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. 
Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. 
Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten 
is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren Het Drentse Landschap en 
Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10 maart 
de Bijenwerkdag.

Waar? 
De Bijenwerkdag wordt in heel Nederland georganiseerd en 
in Drenthe wordt op maar liefst 14 locaties gewerkt aan de 
ondersteuning van wilde bijen. Onder andere in Zuidlaren, 
Ruinen, Assen, Meppel, Beilen en Gieten gaan vrijwilligers aan de 
slag. Op een aantal locaties is uw hulp van harte welkom. Doet u 
ook mee? Schrijf u dan nu in op nederlandzoemt.nl of 
www.nldoet.nl.   

Wat is Nederland Zoemt?
LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de 
handen ineen. Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier 
thuis voelen. Samen laten we Nederland zoemen voor de wilde 
bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Locaties in onze regio waar de Bijenwerkdag 
wordt gehouden

Bijenwerkdag De Heurinks Ruinen
Zaterdag 10 maart 2018 | 9.00 - 13.00 uur 
Bewonersgroep De Heurinks steekt de handen uit de mouwen 
voor wilde bijen en vlinders. Er worden bij- en vlindervriendelijke 
struiken geplant bij het nabijgelegen bosje. Daarnaast wordt een 
strook ingeplant bij de Zuides: de zuidelijke entree van Ruinen. 
Deze locatie heeft voldoende vrijwilligers.

Speeltuinvereniging De Woldklimmers
Zaterdag 10 maart 2018 | 9.00 – 16.00 uur
Bij diverse speelterreinen in Ruinerwold worden activiteiten 
ondernomen om de wilde bij te ondersteunen. U bent van harte 
welkom om mee te helpen. 
 
Dorpshuis ‘t Neie Punt Ruinen
Zaterdag 10 maart 2018 | 14.30 - 17.00 uur
Op 10 maart worden rondom dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen 
fruitbomen geplant en een bij-vriendelijk bloemenmengsel 
gezaaid. Uw hulp is van harte welkom.

Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Dat gaat gebeuren op de bijenwerkdag. 
Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open 
zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de voedselvoorziening 
(nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden bloemen gezaaid en struiken 
geplant.

Jong en oud gaan 
aan de slag tijdens 
de Bijenwerkdag 
voor de wilde bij

Foto: Stefan Pronk





’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 7 maart 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 27 februari 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zaterdag 24 februari
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 25 februari
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Procee
Zondag 4 maart
PKN-Mariakerk Ruinen*10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Heslinga
* Gedurende de wintermaanden vinden de diensten plaats in 
 Ontmoetingscentrum de Bron



Wij willen iedereen hartelijk bedanken 
voor het medeleven na het overlijden van
mijn man, onze vader en opa

Dirk Brand
Het heeft ons goed gedaan.
 
G. Brand-Nijstad
Kinderen en kleinkinderen

BEDANKT
Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven bij het plotseling overlijden 
van onze zoon Peter.

Lien en Jan van Schilt

20 Jaar De Wolden: hoe gaan we dit vieren?
DE WOLDEN - Dit jaar bestaat de gemeente De Wolden 20 jaar, dat is 
20 jaar kracht van inwoners van De Wolden, veel succesvolle initiatieven 
van inwoners, dat vraagt om een feestje.
Hoe gaan we dit vieren?
Hoe zou u dit willen vieren? Hoe kunnen we hier samen een leuke dag 
van maken? Wat zijn uw ideeën? Alleen de datum voor het feest staat 
vast: zaterdag 2 juni. Voor de invulling van die dag is de gemeente 
benieuwd naar uw ideeën. Daarom nodigt de gemeente u uit om mee 
te denken en mee te organiseren.
Denk en praat mee!
Wilt u meedenken en brainstormen om 2 juni tot een heel bijzondere 
dag te maken? Kom dan ook op donderdag 22 februari om 20.00 uur 
in de Boerhoorn, Oosterweg 14 in Zuidwolde. En neem vrienden, buren 
en familie uit de gemeente ook mee. Niet alleen volwassenen, maar 
vooral ook jongeren zijn van harte uitgenodigd om te laten horen wat zij 
leuk vinden. Hoe meer ideeën, hoe beter.
Aanmelden voor brainstorm
U kunt zich aanmelden voor de brainstormbijeenkomst bij Leonoor 
Colenbrander (LeonoorColenbrander@welzijndewolden.nl) of bij Riet 
Muller (r.muller@dewoldenhoogeveen.nl).



WIES
Het is een mooie opstikker as meensen 
oe benaodert mit onderwarpen veur dit 
veertiendaogs stökkie. Zo mag ik alle 
dagen geern een ure lopen en dan loop 
ie wel ies een endtie op mit aandere 
meensen die geern de benen strekt. Zo 
kwamen wij an de praot over de karke. 
Het mooie bekende gebouw an de Runder 
Brink dat er volgens olde geschriften al 
estaone hef vanof 1141; het was toen 
een tufstenen Mariakarke. En ze zegt 
det er eerder ook al een toren ewest mut 
wezen. Zoas ien zoveule olde gebouwen, 
meulens en karken, is daor braand ewest. 
Het schient det ien 1423 die ofgebraande 
karke en de toren weer op ebouwd bint. 
De gebeurde diels mit tufsteen van het 
klooster det hier estaone hef. Umdet de 
monnikken het te ruzig vunden worden 
ien Rune bint die toen verhuusd naor 
Dickninge.Ien de 80 jaorige oorlog waren 
soldaoten in det gebouw elegerd en die 
bint niet zunig ewest op het spul. Het 
schient det er ien 1627 gien baank en gien 
taofel meer ien de karke anwezig waren. 
Zult ze wel op estookt hebben op klamme 
aoms. Nao die tied is er an het gebouw 
veule verspiekerd. Een restauratie ien 
1836 kostte toen veer duuzend gulden; 
det was veule geld ien die tied. Toen 
hadden de meensen nog wat over veur de 
karke. Ze waren er wies mit.

Ien 1928 kreeg de karke een grote 
opknapbeurt en bleek er onder 
het pleisterwark nog een mooie 
muurschildering te zitten. Het is een mooi, 
old gebouw, waor menig Runer geern 
naor kek. Mar de baanken bint zundags 
niet meer vol; umme het gebouw ien de 
benen te kunnen hollen wordt er ewarkt 
an plannen umme de karke niet allent te 
gebruken veur karkelijk wark mar ook veur 
aandere zaken. Man, wat klink het mooi aj 
meziek maakt ien det gebouw; daor kreej 
kiepevel van over het hiele lief. En zoas 
veurige zomer, toen de karke as decor 
gebruukt wordde veur de Brinkaoms die 
as onderwarp hadden de Heerlijckheid 
Rune. Dan bin ie as Runer toch wies op 
det gebouw. Al lopend kwame wij dus an 
de praot over de tekorten die er bint bij het 
ien staand hollen van de Mariakarke en 
het wark wat van daoruut edaone wordt. 
De man waor ik mit opleupe zee det ik het 
volgende stökkie mar ies mus schrieven 
over die karke. “Man man, ie mut er toch 
niet an deenken det zo’n gebouw, net as 
op t Hogevene, verkocht wordt. As wij niet 
wilt det daor een moskee ien komp dan 
mut wij allemaole now wakker wezen. En 
wat centen veur de karke overhebben… 
schrieft mar de de meensen er meer wies 
op mut wezen” zee hij en beende wieder.
Rune hoe wies bint wij mit det 
monument…. Daor deenk ik now al dagen 
over nao……

Adres
Slagendijk 11, Zuidwolde

Openingstijden

Woensdag  
13.00 tot 16.00 uur

Vrijdag
09.00 tot 12.00 uur   
13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 
09.00 tot 15.00 uur

Bent u benieuwd naar het 
eindresultaat? 

Kom dan naar de open dag op 
zaterdag 3 maart 2018.

Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur
Adres: Slagendijk 11, Zuidwolde

dewolden.nl/milieustraat

Let op: tijdens de open dag kan er 
geen afval worden gebracht naar 
de milieustraat.

Parkeren: volg de aanwijzingen. 

    NEEM EEN KIJKJE 
ONDER HET BORDES

Open dag!
ZATERDAG

3 maart 

KOM MEER TE WETEN OVER 
RECYCLING EN SOORTEN AFVAL

ER IS EEN NIEUWE 
VUILNISWAGEN VAN RENEWI

VEPA KOMT OM TE LATEN
      ZIEN WAT ZIJ MET
                AFVAL DOEN

EEN SPRINGKUSSEN 
VOOR DE KIDS

 IVN IS ER OM LEUKE 
           PROEFJES TE DOEN

 SUEZ, MODULO EN SYMPANY ZIJN 
ER OM INFORMATIE TE GEVEN

Gemeente 
De Wolden heeft 
een nieuwe 
milieustraat! 

Kom zaterdag 3 maart a.s. naar de open 
dag op de milieustraat!
DE WOLDEN - We hebben een nieuwe milieustraat en daar zijn we trots op! 
Daarom nodigen we alle inwoners uit om op zaterdag 3 maart een kijkje te komen 
nemen op de milieustraat.

Om 10.00 uur wordt de milieustraat geopend met een offi  ciële handeling door de 
wethouder. Daarna is er voor jong en oud gelegenheid om een kijkje te nemen. Ook 
zijn er diverse partners die informatie geven over afval, recycling en duurzaamheid. 
Want daar draait het uiteindelijk om op de milieustraat!

De open dag is van 10.00 tot 13.00 uur aan de Slagendijk 10 in Zuidwolde.

Verhalen rond de kachel
KOEKANGE - Tien jaar geleden startte Mieneke Bout van Huize Welgelegen in 
Koekange samen met dichteres Ria Westerhuis met het organiseren van Verhalen 
en Muziekavonden in de wintermaanden. En met succes. Dit seizoen bestaat 
Verhalen rond de Kachel precies 10 jaar. In dit jubileumjaar treden artiesten op die 
in de afgelopen tien jaar al eerder van de partij waren.

Op vrijdag 26 februari a.s. vindt de vierde avond van dit seizoen plaats in "De 
Hooiberg", Prinsesseweg 8 te Koekange. De sfeervolle ambiance en de keuze van 
de artiesten zorgt voor een ontspannen avondje uit.

Dit keer treden op: Jan Veenstra uit Linde, hij vertelt verhalen in het Drents. 
Daarnaast brengt hij samen met pianist-zanger Geert Jan Brader de 
Minaminimeezingmoordenaarsmusical . In een kleine 25 minuten verhalen 
en bezingen ze de beroemde ‘moord op Mina Koes bij het Zwarte gat (1881) 
Deelname van het publiek wordt op prijs gesteld.  Nicolette Leenstra uit Assen 
verzorgt de poëzie. Ze leest voor uit haar nieuwste bundel "de Reis van de 
Zeevaarder". Meer info over aanvang, entree etc. via info@welgelegen.com

Koffi  econcert Shantykoor Spier en 
Tiroler Kapel de Lindelanders
PESSE – Op zondag 4 maart a.s. organiseert Shantykoor Spier een koffi  econcert in 
Ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse.
Tiroler Kapel De Lindelanders verzorgt deze ochtend een gastoptreden.
Het concert begint om 10.30 uur, de zaal is geopend vanaf 10.00 uur.
Meer info over kaartverkoop etc. 0528-241740.
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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 9 maart 2018
via info@pkn-ruinen.nl

Meditatie & Vanuit de Pastorie
Tot aan Pasen kenmerken de kerkdiensten van onze kerkelijke 
gemeente in de Bron, ’t Neie Punt en in de Mariakerk, zowel op 
zondagochtend als ook in de Stiltevieringen op de dinsdagavond, 
zich door een zekere mate van eenvoud en soberheid. Dit in 
verband met de veertigdagentijd voor Pasen. Het is vanouds 
een “vastentijd” waarin wij als kerk mediterend stilstaan bij 
de lijdensweg die Christus ging tot op het kruis. Wij mensen 
“identificeren” ons met die weg, door ons eigen weerbarstige 
lot en leven er naast en tegenaan te leggen, op zoek naar 
gemeenschap (naar “com-passie”) die bij machte is, het grote, 
bittere “Raadsel” dat ons leven in alle weerbarstigheid is en 
dat ons afstoot, om te keren tot een groot “Geheim”, dat even 
onbegrijpelijk is, maar dat ons aantrekt. Hoe weerzin en fascinatie 
bij elkaar komen in de veertigdagentijd, laat onderstaand gedicht 
voortreffelijk zien. De kloe zit ‘m vooral in de laatste vier regels, 
in het laatste vers. Het heet “Goede Vrijdag” en is van Jan 
Groenleer.

Heer, uw handen, ruw geschonden, 
wreed doorboord en lam gelegd, 

bloedende uit diepe wonden – 
alles volgens geldend recht. 

Bitterheid hebt U gedronken, 
hoog verheven, bovenaards. 

Spijkerhard in hout geklonken, 
wijst uw voetstap nederwaarts. 

Als uw zijde wordt doorstoken 
en er bloed en water vloeit, 
zijn uw ogen al gebroken. 

Stervende bent U volgroeid 
tot een mens, de meest verachte, 

spiegelbeeld van wie ik ben; 
lam dat zich voor mij liet slachten; 

offer waar ik nooit aan wen.

Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Welkom in de

S t i l t e v i e r i n g
van een klein halfuur

ivm de veertigdagentijd voor Pasen
elke dinsdagavond om 19.15 uur

in de Mariakerk

BIJ DE DIENSTEN

Hier een overzicht van alle kerkdiensten van onze gemeente in de 
komende vier weken:

Zaterdag 24 februari – ’t Neie Punt – 18.30 uur
De maandelijkse viering voor alle oudere omwonenden, welkom!

Zondag 25 februari – 10.00 uur – in De Bron
De 2e zondag in de 40-dagentijd, in bijgebouw De Bron, op het 
adres Kloosterstraat 4. We staan stil bij de “piekervaring” die 
enkele leerlingen van Jezus opdoen op een berg (Marcus 9: 2-10)

Dinsdag 27 februari – 19.15 uur – in de Mariakerk
Stilteviering, met gezamenlijke a capellazang, een goed woord, 
gebeden en vijf minuten heilige stilte. 

Zondag 4 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 3e zondag in de 40-dagentijd. We kerken na twee maanden 
voor het eerst weer in de Mariakerk! We lezen over Jezus die met 
woeste gebaren de tempel van Jeruzalem “reinigt” 
(Johannes 2: 13-22).

Dinsdag 6 maart – 19.15 uur – in de Mariakerk
Stilteviering, met a capellazang, een goed woord, gebeden en vijf 
minuten zalige stilte. 

Zondag 11 maart – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst 
voor.

Dinsdag 13 maart – 19.15 uur – in de Mariakerk
Stilteviering, met a capellazang, een goed woord, verstilde 
gebeden en vijf minuten stilte. 

Zondag 18 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 5e zondag in de 40-dagentijd. We lezen Johannes 12: 20-33, 
een tekst waarin Jezus het heeft over zijn naderende dood en 
aangeeft dat hij eerst als een graankorrel moet sterven, voordat 
hij veel vrucht kan dragen. Hoe zit dit? Geldt dit soms ook voor 
ons?

Dinsdag 20 maart – 19.15 uur – in de Mariakerk
Stilteviering, met gezamenlijke a capellazang, een goed woord, 
korte gebeden en vijf minuten bijkomen in rust. 



Maandelijkse gesprekskring

Praten over onderwerpen die je zelf aanbrengt, dat doet de 
maandelijkse gespreksgroep, elke tweede maandag van 
de maand in De Bron, aanvang: 20.00 uur. Wees hartelijk 
welkom om ook eens mee te doen en iets aan te dragen op 
het gebied van het leven, de spiritualiteit of de zingeving, wat 
je na aan het hart gaat! De volgende keer komen wij bij elkaar 
op maandagavond 12 maart a.s. Deelname is gratis, alleen 
voor de koffi  e wordt een vergoeding gevraagd.

KERKRENTMEESTERS         
                                                                                                                                           
Onlangs heeft u de envelop ontvangen voor de Aktie 
Kerkbalans 2018. Helaas zijn bij de landelijke organisatie die 
dit voor ons drukt 2 x achter elkaar fouten gemaakt. Helaas 
konden wij bij de 2e levering dit niet nog een keer opnieuw 
laten drukken. Op de brief “Toezegging kerkelijke bijdrage” 
staat namelijk het jaar 2017 terwijl dit natuurlijk 2018 had 
moeten zijn. Onze excuses hiervoor. 

ZUSTERKRING

Maandagmiddag 26 februari komen we bij elkaar in De Bron. 
Roel Broekman gaat ons het wondere leven van de bijen 
uitleggen. Hij heeft zelf bijenvolken en vertelt ook over het 
imkeren. We beginnen om 14.00 uur. Ben je geïnteresseerd in 
het onderwerp en nog geen lid van de Zusterkring? Kom dan 
naar De Bron: gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

In Memoriam: Hendrikje Bakker-de Roo
* 22 januari 1927   † 26 januari 2018
Op vrijdag 26 januari j.l. overleed Hennie Bakker-de Roo, op 
de leeftijd van eenennegentig jaar. Hennie Bakker werd in 
1927 als Hendrikje de Roo geboren in De Wijk/Koekange, 
op de kleine boerderij van haar ouders, als oudste in een 
gezin met uiteindelijk vier kinderen. In 1950 trouwde ze met 
Geert Bakker. Bijna eenenvijftig jaar zijn ze met elkaar in de 
echt verbonden geweest, lief en leed delende. Ze werden 
de trotse ouders van tien kinderen. Zes van de tien kinderen 
werden geboren op het eerste adres waar zij als getrouwd 
stel kwamen te wonen, in het zogenaamde Trollenhuis aan 
de Ruinerdijk in Ruinen, vier van de kinderen in het huis 
op Engeland, ook bij Ruinen, waar het gezin later naartoe 
verhuisde.

Hendrikje Bakker was een toegewijde moeder die als 
praktisch ingestelde vrouw op altijd geordende en 
voortvarende manier de huishouding van haar grote gezin 
runde. Al in haar jeugd had ze, in de dienstbetrekkingen die 
ze toen had, zich allerlei werkzaamheden en handigheden 
weten eigen te maken, zowel wat het werken op de boerderij 
als ook het verzorgen van de huishouding betrof, die haar 
in haar latere leven heel goed van pas kwamen. Als geen 
ander kweet ze zich van haar taken en uitte ze zo de liefde 
voor haar naasten. Al haar kinderen waren haar even lief 
en ook de partners van de kinderen werden later door haar 
zonder moeite als het ware als haar kinderen geadopteerd. 
Met dezelfde betrokkenheid hield ze ook van haar klein- 
en achterkleinkinderen, waarvan de laatste, Yara, de 
honderdenvierde in de rij, nog op de dag van haar overlijden 
werd geboren.

Vast fundament van haar leven was haar geloof. Openstaand 
voor altijd weer nieuwe vormen van geloven (dingen als het 
samengaan als Gereformeerde met de ‘hervormde’ Mariakerk 
in Ruinen en de invoering van het nieuwe liedboek, waren 
voor haar geen probleem), bleef zij in de kern altijd trouw 

vasthouden aan het belijden van Christus als haar Heiland en 
Zaligmaker. In de afscheidsdienst op woensdag 31 januari 
zochten en vonden wij troost bij woorden uit Psalm 116: 
“Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je tot hulp gekomen. 
Hij heeft mijn leven ontrukt aan de dood. Ik mag wandelen 
in het land van de levenden onder het oog van de Heer.” Wij 
wensen de familie veel sterkte en de kracht Gods toe in de 
komende tijd.

Cursus Theologische Vorming en verdieping in Assen.

Op 13 maart is er een les om kennis te maken met deze 
cursus. Onderwerp van deze les: „Bijbelverhalen en kunst“. 
Aanvang 10.45 – 12-15 in het Markehuus Scharmbarg 35 
Assen. Info: www.tvgassen.nl of bij dhr. Nanno Levenga tel. 
06-14101512

OPEN HUIS GESPREKKEN
Ook dit jaar willen we weer een aantal gesprekken houden 
op de zondagmiddag. De vorige jaren hebben we daar 
interessante Runers voor gevraagd in het kader van Goede 
Buren en Deel je leven, maar dit jaar willen we in het kader 
van het thema Open Huis, Ruiner verenigingen vragen om 
hieraan mee te werken.
We willen de Open Huis-gesprekken houden op de volgende 
data: 25 maart, 8 april en 22 april van 16.30 uur - 17.45 uur.
De eerste keer op 25 maart hopen we twee sportverenigingen 
te hebben, de tweede keer op 22 april hebben we Ruunder 
Basalt en de muziekvereniging Crescendo en de laatste keer 
op 22 april hoort u o.a de historische vereniging. 

Het zullen vast weer interessante middagen worden. Houdt u 
deze data vast vrij. 

 

We erven de aarde niet van onze voorouders, maar lenen 
haar van onze kinderen.
Een oud Indiaans gezegde

Redactie Om de Ruiner Toren



profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

STOTIJN 
notariaat & mediation

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

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Let op:

U kunt ook terecht op 

onze vestiging aan de 

Westerweiden 29 

in Ruinerwold

dinsdags 13.00 - 17.00 uur

vrijdags 8.30 - 12.30 uur



Helpt u mee weide- en 
akkervogels te beschermen?
RUINEN - Voor de kansrijke weidevogelgebieden in Drenthe 
is Landschapsbeheer Drenthe op zoek naar mensen die willen 
aansluiten als vrijwillig weidevogelbeschermer. Dankzij de extra 
fi nanciële middelen van de provincie Drenthe en de betrokkenheid 
van agrariërs is de uitbreiding gewenst. Om het seizoen goed te 
starten wordt op dinsdag 27 februari een cursus georganiseerd 
voor nieuwe vrijwilligers. Helpt u ook mee? Meld u dan nu aan via 
de agenda op www.lbdrenthe.nl.

Jaarlijks zijn ongeveer 450 vrijwilligers in de weer om kuikens 
van bijvoorbeeld de tureluur, de wulp en de grutto een goede 
start te geven. Op terreinen van zo’n 700 agrariërs worden 
nesten opgespoord en beschermingsmaatregelen getroff en. 
De inzet van de vrijwilligers, de betrokken agrariërs en de 
juiste beheersmaatregelen zijn essentieel gebleken bij de 
ondersteuning van de weidevogels.

Een goed begin is het halve werk
Om nieuwe vrijwilligers goed op weg te helpen organiseert 
Landschapsbeheer Drenthe een cursus weidevogelbescherming. 
In twee avonden leert u meer over de weidevogels, de populaties, 
landbouw, opsporen van legsels, beschermingsmaatregelen en 
de organisatie van het vrijwilligerswerk. De cursus vindt plaats 
op dinsdag 27 februari en dinsdag 6 maart, om 19.30 uur in Het 
Wapen van Exloo, Hoofdstraat 8, 7875 AC in Exloo.

Omdat het echte beschermen in de praktijk begint, worden 
nieuwe vrijwilligers gekoppeld aan ervaren mensen. Als 
vrijwillig weidevogelbeschermer bent u één dagdeel per week 
beschikbaar van half maart tot half juni. Momenteel worden 

vooral vrijwilligers gezocht die in de kansrijke gebieden in de 
Veenkoloniën, het Hunzedal en/of in Ruinen/Ruinerwold aan de 
slag willen. Draagt u de weide- en akkervogels een warm hart toe 
en heeft u dit voorjaar wat vrije tijd te besteden? Geef u dan op!

Opgeven
Wilt u zich opgeven voor de cursus? Ga dan naar de agenda 
op www.lbdrenthe.nl en vul het inschrijff ormulier in. Deelname 
aan de cursus is gratis. Voor meer informatie over het 
beschermingswerk kunt u contact opnemen met Jaap van 
Gorkum, j.vangorkum@lbdrenthe.nl
(06 507 441 15)

De weidevogelbescherming wordt mogelijk gemaakt door de 
fi nanciële bijdrage van de provincie Drenthe en de Nationale 
Postcode Loterij.

Spreekuur ombudsman
DE WOLDEN - De ombudsman van De Wolden, Maas van Egdom, houdt elke maand 
spreekuur. U kunt daar met uw klachten of vragen over uw behandeling door de 
gemeentelijke organisatie terecht.

Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 26 februari 2018. U kunt voor dat 
spreekuur een afspraak maken met Anita van Ulsen, telefoonnummer 14 0528. 
Of mailen naar ombudsman@dewolden.nl. Bij spoedgevallen is in overleg een 
afwijkende afspraak mogelijk.

Geef textiel door en gooi het niet weg
DE WOLDEN - Heeft u uw kledingkast opgeruimd? Lever uw afgedankte kleding, 
schoenen, huishoud- en woontextiel in, ook als het versleten of kapot is. Bijna 
alles is geschikt voor hergebruik. U kunt uw textiel naar de verzamelcontainers van 
Sympany brengen of naar een tweedehandskledingzaak.

Sympany bedankt de inwoners van gemeente De Wolden!
In 2017 deponeerden de inwoners van De Wolden 97.054 kilogram textiel in de 
textielcontainers van Sympany. Sympany bedankt de Woldenaren hartelijk voor 
hun textieldonaties! Meer weten over Sympany? Kijk op www.sympany.nl.

Open dag milieustraat Zuidwolde
Sympany is aanwezig tijdens de open dag van de milieustraat in Zuidwolde op 
zaterdag 3 maart a.s. Zij laten daar onder andere zien wat er met uw ingezamelde 
textiel gebeurt.



• Financiële administratie
• Jaarrekening & begroting

• Ondernemers coaching
• Belastingaangifte 
 (ook voor particulieren)
• Subsidie
• Inhuur interim controller

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.    
Uw � nanciële administratie op orde en ‘in control’.

Trompenweg 6 • 7963 DL  Ruinen
info@kooshulzebosadministraties.nl 

06-49892028 • www.kooshulzebosadministraties.nl



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.1 november tot 1 april: geopend op woensdag t/m 
zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag geopend. 

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

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018, aanvang 
13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de speeldag bij 
Bouke van Eijck, 0522-470056.

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.

FEBRUARI/MAART
Woensdag 21 februari Crea Café
9.30 – 11.30 uur Bibliotheek Ruinen

Woensdag 21 februari ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Voorjaarsbingo voor jong en oud
 Opgave geahooijer@planet.nl

Vrijdag 23 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30–16.45 uur Kookclub, we gaan sushi maken!
 Opgave geahooijer@planet.nl

Zaterdag 24 februari ‘t Neie Punt
18.30 uur Kerkdienst
     

Woensdag 28 februari t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Timmerclub
 Opgave geahooijer@planet.nl

Donderdag 1 maart Hersengymnastiek
19.30 uur ’t Neie Punt

Vrijdag 2 maart ‘t Neie Punt
16.00–18.00 uur Filmmiddag voor de jeugd
 Opgave: geahooijer@planet.nl
20.00 uur Filmavond volwassenen

Zondag 4 maart MTB Marathon van Ruinen
 Start sporthal de Marse 
 afstanden 20,35, 55, 80 en 100 km!
 Ook kinderroute!
 www.mbtmarathonvanruinen.nl

Zondag 4 maart Ontmoetingscentrum de Wenning, Pesse
10.30, 10.00 uur zaal open Koffieconcert Shantykoor Spier met  
 gastoptredevan Tirolerkapel de
 Lindelanders uit Linde

Zaterdag 10 maart ’t Neie Punt
14.30 uur NL-doet: Kinderhoek, aankleding
 dorpshuis
 Welke kinderen helpen mee?
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 10 maart ’t Neie Punt, Latin dansavond
19.00 uur Opgave info@dorpshuisruinen.nl

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

Dinsdag 13 maart Boetiek de Smederije – Westerstraat -  
 Modeshows
 10.00 uur, 14.00 uur en 19.00 uur

Woensdag 14 maart Boetiek de Smederije – Buddinghehof 
 Ruinerwold
19.30 uur Modeshow

Donderdag 15 maart Finale Hersengymnastiek
20.00 uur ’t Neie Punt

Vrijdag 16 maart ’t Neie Punt
Tijd volgt Nationale Pannenkoekendag
 Kinderen bakken pannenkoeken voor
 ouderen

Zaterdag 17 maart Sporthal de Marse, uitvoering D.O.O.
 www.dooruinen.nl

Zaterdag 17 maart ’t Neie Punt, Latin dansavond
19.00 uur Opgave info@dorpshuisruinen.nl

Zondag 18 maart Krokusconcert door alle koren uit Ruinen
14.30 – 16.30 uur Mariakerk

Woensdag 21 maart ’t Neie Punt
14.30 uur Optreden Shantykoor Spier

Week 12 (exacte datum volgt) ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
 Palmpaasstokken maken

Vrijdag 23 maart ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30-16.45 uur Kookclub: we gaan wraps maken!
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 24 maart ’t Neie Punt, Latin dansavond
19.00 uur Opgave info@dorpshuisruinen.nl



M O D E S H O W
VA N  O N Z E  V O O R J A A R S / Z O M E R C O L L E C T I E

Gratis entree!

DINSDAG 13 MAART 2018

WOENSDAG 14 MAART 2018

1 0 . 0 0  U U R  |  1 4 . 0 0  U U R  |  1 9 . 0 0  U U R

1 9 . 3 0  U U R

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

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340


