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Wij zijn uw bank!

Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Tel. 0522 - 472528

powerplantdrenthe@hotmail.com     06-10558076

de maand van de

GEBITSVERZORGING

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

FEBRUARI 

Februari Culturele Actiemaand 
voor senioren De Wolden Gekleurd 

Grijs in Actie!

REGIO – Begin februari is in zowel Drenthe als Groningen de actiemaand ‘Gekleurd Grijs
in Actie’ gestart. Een maand met culturele activiteiten speciaal voor senioren. Zo biedt Gekleurd 
Grijs workshops, voorstellingen, films, concerten en rondleidingen. Ook kunstenaars en 
organisaties in De Wolden doen mee aan de actiemaand.

Nationaal Park Dwingelderveld in Ruinen 
organiseert op 18 februari een speciale 
Winteravondlezing voor senioren en hun 
familie. Sprekers Ruud Kreetz, beheerder 
Natuurmonumenten, en Albert Kersies, 
tot zijn pensionering beheerder 
Natuurmonumenten, spreken over de 
mogelijke terugkeer van wilde dieren in 
Drenthe. Kunstenaar Femke Anne geeft op 
12 februari in Ruinen een schilderworkshop 
waarbij ze vertelt over diverse technieken, 
waarna ieder een eigen schilderij maakt dat 
als tastbare herinnering mee naar huis mag. 

Ook in andere gemeenten vinden 
activiteiten plaats. Deze zijn te vinden 
op www.gekleurdgrijs.nl.
Tijdens Gekleurd Grijs staan een 
kennismaking met kunst en cultuur, het 
samen beleven van activiteiten en het 

ontwikkelen van talent centraal. 
De Gekleurd Grijs actiemaand wordt 
afgesloten met het allereerste Gekleurd 
Grijs Festival in Emmen dat plaatsvindt op 
25 februari 2016. 
Het Gekleurd Grijs Festival biedt een 
gevarieerd programma met muzikale 
optredens van piano tot rock en van 
Drentse liedjes tot jazz. 
Ook zijn er diverse workshops variërend 
van dans tot poëzie, presentaties en 
exposities. Entree is voor iedereen gratis.

Gekleurd Grijs wordt gefinancierd door de 
provincie Drenthe, de provincie Groningen, 
de gemeente Groningen, Fonds Sluyterman 
van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, 
Stichting Doen, Stichting RCOAK, 
VSBfonds, gemeente Emmen en 
RTV Drenthe.



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

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

info@booyschilderwerken.nl

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

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

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.

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

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

ZWEMLES diploma A
In maart 2016 start

Zwemvereniging ”de Reestduikers”
 

weer met een nieuw groepje voor het 
zwemdiploma A volgens het zwem ABC.

Wij hebben nog enkele plaatsen vrij.
De zwemlessen worden gegeven in 

Bad Hesselingen te Meppel op zaterdagmorgen, 
afhankelijk van het groepje 

van 8.00 tot 8.35 uur of van 8.35 tot 9.10 uur. 

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen 
met  onze secretaris via secretaris@reestduikers.nl of 

  kijk eens op onze website 

  www.reestduikers.nl   



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

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.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 / S.B. Schreuder-Dercksen, 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 Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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

Advertenties en verdere kopij aanleveren voor
dinsdag 16 februari 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 24 februari 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 14 februari
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. S. Wiersma-Smelt
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. A. Trouwborst
Voorhofkerk Pesse  19.00 uur  Praiseband Kefas
 
Zaterdag 20 februari
‘t Neie Punt  19.00 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag 21 februari
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Drs. R. Scheurwater



Zelfstandig Adviseur

Hypotheken   Sparen   Bankieren   Lenen   Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

In verband met de explosieve groei van de RegioBank Ruinen, 
Zuidwolde en De Wijk zijn we op zoek naar een

Enthousiaste baliemedewerk(st)er
(M/V) 40 uur per week

De Wolden Financiële dienstverlening BV is in 2005 begonnen met een RegioBank vestiging in 
Zuidwolde. Door het vertrek van de Rabobank en SNS was het voor ons een logische stap om in 2011 
ook een vestiging in Ruinen te openen. 
Al snel bleek dat er naast bankieren ook veel interesse was in financieel advies. Met name hypotheken, 
schadeverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, advies op het gebied van belastingen, vermogensopbouw 
en beheer. Dit resulteerde in een doorgroei van één van de baliemedewerkers naar de hypotheekafdeling. 
We zijn daarom, per direkt, op zoek naar een nieuwe collega voor ons filiaal in Ruinen. 

De nieuwe medewerker heeft de volgende kwalificaties:

 • Extreem service en klant gericht
 • Affiniteit met het bank -en verzekeringswezen
 • Bereid om het diploma WFT Basis binnen 6 maanden te halen
 • Altijd op tijd aanwezig en begrijpt dat een werkdag soms wat langer duurt
 • De verantwoording aan kan om te werken met echt geld
 • Nieuwe klanten op een juiste manier kan voorlichten 
 • Goed samen kan werken in een klein, enthousiast, hecht team
 • Leergierig naar de juiste kennis en vaardigheden
 • Flexibel en creatief in het werk en in planning
 • Tegen een kritische opmerking of vraag bestand 
 • Bij voorkeur de taal van de klant spreekt 
 • Zich goed kan uitdrukken in woord en schrift

Let op: Heb je een opleiding gedaan in een totaal andere richting, maar spreekt de functie je aan 
en denk je aan de kwalificaties te voldoen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. 
 
Kun je je vinden in bovenstaand profiel, schrijf dan een brief voor 19 februari 2016 en vermeld 
waarom je denkt dat we juist jou moeten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. 
Zijn er vragen, aarzel dan niet te bellen met Henk Schalen: 0522-472528. 
Mail je sollicitatiebrief met CV naar: henk@wolden.nl.



Publieksprijs Sportgala Drenthe 
in het leven geroepen

RUINEN - Maandag 1 februari jl. vierde tennistrainster Anita Bos haar 10-jarig jubileum 
bij tennisclub TC RUNA. Om deze dag te vieren organiseerde de jeugdcommissie een 
surpriseparty voor Anita. De jeugdleden verzamelden zich bij de toegang naar het ten-
nispark en er werd een jubileumlied gerepeteerd waarna het hele gezelschap Anita op de 
tennisbaan verraste met bloemen, taart en een door de jeugdleden gemaakt jubileumboek. 

Anita Bos 10 jaar trainster TC RUNA

Door voorzitter Eduard Lijster en jeugdcie 
voorzitter Marian Kuilman werd Anita in het 
zonnetje gezet en werd terug gekeken op 
de afgelopen 10 jaar. 

Door Anita’s enthousiaste en professionele 
manier van lesgeven weet zij steeds weer de 
jongste jeugd naar de tennisbaan te trekken 
en te behouden voor de club. Dit wordt met 

REGIO - Dit jaar wordt tijdens het Sportgala Drenthe voor het eerst een publieksprijs 
uitgereikt. Het Drentse publiek kan stemmen op een van de 48 genomineerde 
sportmannen, sportvrouwen, sporttalenten en sportploegen die voorgedragen zijn door 
de Drentse gemeenten. De sporter of ploeg met de meeste stemmen, gaat op 
18 februari naar huis met de publieksprijs Sportgala Drenthe 2015.

Naast het stemmen voor de publieksprijs 
kan het publiek van vrijdag 12 februari t/m 
zondag 14 februari ook stemmen op hun 
favoriet per categorie. 

De nominatiecommissie kiest per categorie 
drie sporters/ploegen uit die strijden voor de 
titel sportman, sportvrouw, sporttalent en 
sportploeg van het jaar. 

Deze drie per categorie worden 
vrijdag 12 februari bekend gemaakt, 
tegelijk met het openen van de digitale 

Trainster Anita Bos wordt in het zonnetje gezet 
(foto door Luuk Brock)

stembussen. De avond ervoor vindt 
namelijk nog het Sportgala in Meppel plaats. 

De uiteindelijke winnaars in de vier 
categorieën worden bepaald door de 
publieksstemmen, een topsportjury en een 
sportjournalistenjury. Onder de stemmers 
worden toegangskaarten voor het 
Sportgala Drenthe verloot. 

Het gala zelf vindt plaats op 18 februari in 
De Bonte Wever te Assen. Stemmen kan op 
de website www.sportgaladrenthe.nl.

name bereikt door het stimuleren van ook de 
jongste jeugd van deelname aan competities 
en leuke toernooien.

De afgelopen jaren is het aantal 
jeugdleden dan ook gegroeid van 40 naar 
meer dan 100 jeugdleden. Een uniek aantal 
voor een kleine tennisvereniging wat door 
velen wordt geroemd. 

Ook Anita blikte terug op de afgelopen 
10 jaar en haalde nog even herinneringen op 
aan de eerste les die zij in 2006 verzorgde 
aan Astrid en Lotte en Anita’s nominatie als 
tennistrainer van het jaar.

VOOR DE BLANKEN 3  •  7963 RP  RUINEN
0522 - 47 15 81  •  INFO@AT-I.NL 

DE IDEALE TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW TUINMACHINE

VOORDELEN 

  
 

 
   

  

Heeft u al een afspraak gemaakt 
voor een winterbeurt?

Wij adviseren u om uw tuinmachine 
1 x per jaar een onderhoudsbeurt te geven

Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een mail, 

dan maken we gezamenlijk een afspraak.

Uw machine startklaar
voor het nieuwe seizoen

Het hele seizoen optimaal
gebruikmaken van uw machine

Een aanzienlijk langere levensduur
van uw machine

•

•

•

GRATIS
haal- en

brengservice!



ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

De Kleine Bever zoekt een huis!
Eenvoudige woonruimte gezocht (huur), liefst 
met kleine werkplaats / opslag, 
voor handig buitenmens, 41 jaar, ZZP.

Eelco van Dam 06 23190358

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

Een heerlijke nieuwe snack

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

Bestaria
Ruinen

€ 1,00

SATÉPUCK
NIEUW!

voor maar



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 
‘t Neie Punt: 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 

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór vrijdag 26 februari 2016
via info@pkn-ruinen.nl 

MEDITATIE 
Het is raar gesteld met onze dorpen Ruinen, Ansen en Echten. 
Soms is het er erg rustig en bereikt hetgeen speelt niet eens de 
oppervlakte. Maar soms borrelen zaken helemaal op en lijkt het 
alsof er behoorlijk wat stoom vrij komt. Ik merk dat er 
momenteel veel stoom wordt afgeblazen. De bagger vloeit uit 
de grond als het magma van een vulkaan en breidt zich 
nietsontziend uit over de velden. Ik vind het best. Zo is het 
leven. Het heeft ook iets goeds! 
Ik wil echter een oproep doen om meer rekening te houden 
met d e k w e t s b a a r h e i d v a n d e a n d e r. Ik houd mijn 
hart vast. Ieder mensenkind is als een kostbare vaas. Maar een 
kostbare vaas kan het niet hebben als je die te hard aanpakt. 
Dan gaat hij stuk. En een kostbare vaas moet je ook niet 
loslaten en laten vallen! Dan valt hij kapot. 
Niemand heeft iets aan een gebroken mens. Het zou jammer 
zijn als er iets gebeurt waar je later met z’n allen spijt van hebt! 
Het zou jammer zijn als we met z’n allen iets doen waar we 
later spijt van krijgen!
Wij zijn allemaal mensen, die eigenlijk helemaal niet zoveel 
willen. Alleen maar een beetje een veilig bestaan. En als het 
kan en meezit, ook iets van geborgenheid en liefde om zich 
heen. Functioneren met anderen ook al zitten we niet eender in 
elkaar! In de bijbel staat dat Abel wordt vermoord, omdat 
Kaïn zijn broer het licht niet meer in de ogen gunt. De ene 
“betrekt” zijn gelaat (Gen. 4: 5) en even later is de ander dood. 
De apostel Paulus zegt ergens: “Spreek [rustig] de waarheid 
tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. [Maar] als u 
boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over 
uw boosheid, geef de duivel geen kans!” (Efeziërs 4: 25-27) 
Dat wil ook ik hier graag in dit stukje zeggen. Blijf elkaar aub 
aankijken met liefelijke ogen, of tenminste met de ogen van de 
barmhartigheid! Want in deze roerige tijden zitten we allemaal 
in hetzelfde schuitje!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber 

VANUIT DE PASTORIE
Normaal is het zo dat ik als predikant of dat wij als kerk met 
een goed verhaal komen en iets kwijt willen aan mensen. 
Maar ik kom er steeds meer achter, dat het andersom ook 
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heel boeiend kan zijn: als mensen zich zelf eens uitspreken en 
met hun verhaal komen. Ieder mens, maakt niet uit wie hij is, 
heeft doorgaans ook een boeiend eigen verhaal. 
Een levensverhaal dat ook voor anderen interessant en 
waardevol kan zijn! Ik vind het boeiend als mensen vertellen, 
hoe zij zelf in elkaar zitten. Hoe ze in het leven staan, aan de 
gangbare visies en geloofsovertuigingen van de anderen 
voorbij. Wat hun drive in het  leven is! Hoe ze met de 
problemen van het leven omgaan. En waar ze naar verlangen. 
En wat voor hen het sublieme, het grootse van het leven is, 
dat wat hen een kick geeft! Dit voorjaar houden wij een aantal 
“Goede Buren-gespreksmiddagen” op de zondagmiddag in 
de Mariakerk (zie hier ergens onderaan). De eerste hebben wij 
inmiddels al weer gehad. Op zondag 21 februari houden we 
de volgende, en dan zijn Albert Smit en Marthy Buijs bij ons te 
gast, ik kan niet wachten!
Met een hartelijke groet uit de pastorie, ds. G. Naber

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

vanaf dinsdag 16 februari
elke dinsdagavond om 19.15 uur

in de Mariakerk
BIJ DE DIENSTEN
Dit jaar valt Pasen vroeg en daardoor begint ook de “tijd voor 
Pasen” eerder dan in andere jaren. De tijd voor Pasen, ook wel 
de “lijdenstijd” of de 40-dagen-tijd-voor-Pasen genoemd, 
is een tijd waarin wij het in de kerkdiensten ietsje rustiger 
aandoen:. Het is een “vastentijd”, zonder uitbundige liederen 
en gloria’s! De liturgische kleur verandert van “wit”, de kleur 
van het goddelijke-in-ons-midden, naar “paars”, de kleur van 
de “inkeer”. Rustiger aandoen betekent echter niet dat wij niets 
gaan doen! Integendeel. Het is juist de bedoeling dat we in de 
sfeer van het rustige en van het vasten, met onszelf en met 
onze manier van leven aan de slag gaan. Dat we ons bezinnen 
op hoe wij in het leven staan en of het niet anders kan en ook 
weer meer oog krijgen voor onze medemensen, dichtbij en ver 
weg. Het zijn vooral de Stiltevieringen van een klein halfuur op 
de dinsdagavond, die in het teken van die bezinning staan. 
Welkom! Hier een overzicht van alle diensten:
 
Zondag 14 februari – 10.00 uur - Mariakerk
De 1e zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. Onze 
dorpsgenote ds. S. Wiersma-Smelt gaat in de dienst als 
gastpredikant voor.
Dinsdag 16 februari – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Stilteviering van een klein half uur in de Mariakerk met als 
aandachtspunt de 40-dagentijd voor Pasen. Met vijf minuten 
stilte om tot jezelf of weer bij anderen (God en mensen) uit te 
komen. Elke dinsdagavond, vanaf 16 februari tot aan Pasen! 
Welkom!
Zaterdag 20 februari – 19.00 uur – t’ Neie Punt
De vertrouwde maandelijkse viering voor iedereen en met name 
voor de ouderen.
Zondag 21 februari – 10.00 uur - Mariakerk
De 2e zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. We lezen 
Lucas 9: 28-36, over Jezus die op zijn moeilijke weg naar 
Jeruzalem ook prachtige lichtmomenten mag ervaren. Het is 
op een berg dat hij op mysterieuze wijze wordt “verheerlijkt”!



Dinsdag 23 februari – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Zondag 28 februari – 10.00 uur - Mariakerk
De 3e zondag in de 40-dagen-tijd voor Pasen. We lezen Lucas 
13: 1-9 over een vijgenboom die maar geen vruchten wil 
dragen, maar gelukkig toch nog een nieuwe kans krijgt.
Dinsdag 1 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Zondag 6 maart – 10.00 uur – Mariakerk
De 4e zondag in de 40-dagen-tijd. We lezen Lucas 15: 11-32, 
het verhaal over “de verloren zoon” dat overbekend is, maar 
ook nog tal van verrassende facetten bevat. Je raakt er nooit 
over uitgepreekt!
Dinsdag 10 maart – 19.15 uur – Mariakerk – Stilteviering
Zondag 13 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 5e zondag in de 40-dagen-tijd. Gastpredikant J. Ridderbos 
uit Assen gaat in de dienst voor.

Bezoek ook de
W i j k a v o n d e n

van dit seizoen.
Thema: “Goede Buren”

In kerkelijk centrum De Bron, in Ruinen,
op maandag 22 februari en 

woensdag 24 februari om 20.00 uur

in de Bastogne te Ansen
op woensdag 2 maart a.s.;

 op het adres Schoolakkers 12 te Echten 
op donderdag 10 maart a.s. 

Even een kleine toelichting: in de vorige jaren werd iedereen 
per brief voor de wijkavonden uitgenodigd, met kerkbalans. 
Dit jaar nodigen wij iedereen via deze algemene kennisgeving 
van harte uit! Nadat de voorzitter van de kerkenraad en een 
kerkrentmeester iets heeft verteld over het reilen en zeilen 
van onze gemeente, staan wij in een gezellige “setting” stil bij 
vragen als: Wat vind jij een goede buur? Het leuke, maar ook 
de uitdaging van buren is: ze kunnen vaak compleet anders in 

het leven staan dan jezelf! Hoor jij bij degenen die graag zo veel 
mogelijk met de buren optrekken (trefwoord: “Noaberschap”) of 
hou je toch meer van “je privacy”? Welkom!

ANDERE ACTIVITEITEN
Na het kerstreces zijn inmiddels ook andere activiteiten weer 
opgestart. Schuif er in deze tweede helft van het kerkelijk 
seizoen gezellig bij aan, wees hartelijk welkom! 
Weer opgestart zijn:
De gesprekskring “Eigentijds geloven”. De volgende keer 
komen wij bij elkaar op zondagavond 14 februari om 20.00 uur 
op het adres: Zwederaweg 86, tel. 0522-471018.
De bijbelgesprekskring over het boek “Handelingen”. Elke 
donderdagavond om 20.00 uur in de pastorie, Kloosterstraat 2, 
tel. 0522-471543.
De cursus “De wereld van het geloof”. Elke donderdagavond 
om 19.00 uur in de pastorie.
De maandelijkse “Gespreksgroep”; elke tweede maandag 
van de maand om 20.00 uur in kerkelijk centrum De Bron. 
Bel voor informatie ds. G. Naber: 0522-471543.

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS
•	 Boeldag	legaat	van	dhr.	A.	v.d.	Hell
Zaterdag 16 januari is het legaat van dhr. A. v.d. Hell in de vorm 
van de inboedel van zijn woning geveild in gebouw de Bron
Er zijn 130 kavels aangeboden en verkocht dus geen restanten. 
De veiling vond plaats in een zeer ontspannen sfeer. Voor de 
inwendige mens waren broodjes en snert beschikbaar. 

IN MEMORIAM
*25 december 1934                              † 28 december 2015
Op maandag 28 november overleed Jacobus Kloosterman 
op de leeftijd van eenentachtig jaar. Ko Kloosterman werd in 
Zeeland geboren, in Kapelle-Biezelinge, en woonde daarna 
achtereenvolgens in Schoonhoven, Den Briel, Nijkerk en 
uiteindelijk in Drenthe, aan de Zwederaweg te Ruinen. Hij was 
een rustige, zachtmoedige man die liefdevol in het leven stond. 
Heel zijn leven beoefende hij met veel passie het vakmanschap 
van leraar-zijn, samen met Sjirkje, zijn vrouw, die hij ook in het 
onderwijs heeft leren kennen. Meer dan vijftig jaar zijn ze met 
elkaar in de echt verbonden geweest. Zij werden de trotse 
ouders van twee jongens: Geert Jan en Peter.
Zoals hij met passie in het onderwijs werkte, zo was het leven 
van Ko Kloosterman vervuld van liefde voor de natuur. Ook 
fascineerde hem de kerkelijke en christelijke traditie en maakte 
hij samen met Sjirkje graag muziek. Hij spelde en beleefde in 
hoge mate het geloof in de levende Christus die zich in zijn 
Geest bij ons mensen telkens weer (op)nieuw op een tedere en 
liefdevolle wijze aandient met zijn erbarmen, licht en 
heerlijkheid. Ko Kloosterman probeerde altijd zelf tot een 
vertolker of doorgeefluik van dit erbarmen en van het licht en 
de heerlijkheid van Christus te worden. 
In de afscheidsdienst op zaterdag 2 januari zochten en vonden 
wij troost door het gezamenlijke zingen van tal van 
geloofsliederen en door het verhaal van de rouwende moeder 
Maria in Johannes 20 te lezen, die, staande bij het lege graf van 
haar overleden zoon Jezus, diens opstanding uit de dood mag 
ervaren in de vorm van een echte ontmoetingswerkelijkheid. In 
vertrouwen op diens opstandingskracht legden wij het leven en 
sterven van Ko Kloosterman vertrouwensvol in de handen van 
de levende Heer.

DANKBRIEF
In de nood leer je de mensen kennen. Wat was er steeds weer 
trouwe hulp bij het vervoer naar de ziekenhuizen. Iedere zon-
dagavond zette ik me, met een diepe zucht, maandenlang, aan 
het bureau van Ko, en probeerde ik, per telefoon, voor de hele 
week vervoer te krijgen. Eigenlijk durfde ik het niet. 
Maar tot mijn grote verbazing en opluchting lukte dat altijd 
weer. En of het nu wel of niet “kerkmensen” waren, of buren, 
kennissen of vrienden, iedereen was steeds weer paraat. Het 
waren vaak ook fijne gesprekken tijdens de autoritten, omdat 
er, als je man zo ziek is, meestal niet over koetjes en kalfjes 
werd gepraat. Zelfs onze dominee, die het zo druk heeft, had 
me met een flinke vaart zaterdags zomaar in Meppel en kon 



dan gelijk even een babbeltje met Ko maken of een mooie 
tekst voorlezen. Daarom dank ik jullie allen nog eens, uit de 
grond van mijn hart, voor zoveel hulp en begrip. Want wat 
was Ko blij als ik zijn lijden iedere middag wat kon verzachten. 
En als jullie, omdat het ook ineens weer een abrupt einde heeft, 
nog eens verder willen praten, dan zijn  jullie hartelijk welkom.
Veel dank van Sjirk Kloosterman-Overgaauw.

IN MEMORIAM
*12 april 1924                                                † 14 januari 2016
Op donderdag 14 januari overleed Hendrika Verheijen-
Kerssies, op de leeftijd van eenennegentig jaar. Riek Kerssies 
werd in 1924 geboren, in de Krim, in een gezin met negen 
kinderen. Zij was de enige dochter. In de oorlogsjaren 
ontmoette ze Hendrikus Wouter Verheijen die vanuit de Betuwe 
in de Krim was komen wonen. In 1946 trouwden ze met elkaar. 
Zij werden de ouders van vier kinderen: Bets, Chris, Rieks en 
Ineke. Achtereenvolgens woonden ze in Doornenburg, 
Angeren, Lutten en Hoogeveen.
Riek Verheijen heeft in haar leven vele momenten meegemaakt 
die niet altijd even makkelijk zijn geweest. Vooral het overlijden 
van haar eerstgeboren kind en de ziekte en het overlijden van 
haar man waren voor haar niet makkelijk. Maar ze leerde ook 
standhouden in het leven en ontwikkelde zich in de loop der 
jaren tot een sterke persoonlijkheid die wel tegen een stootje 
kon, en zo tot een lieve moeder en grootmoeder werd die 
graag voor haar familie en de naasten om zich heen zorgde en 
daar met hart en ziel van kon genieten. De laatste dertien jaar 
van haar leven werd zij zelf liefdevol verzorgd in een 
zorginstelling in Hardenberg. Haar familie stond al de jaren 
trouw om haar heen. In de afscheidsdienst in de d’ Olde Karke 
te Echten legden wij haar leven en sterven met woorden van 
Psalm 139 in de handen van haar hemelse Schepper.

IN MEMORIAM Fennigjen Kelly-Hagedoorn
* 11 oktober 1925                                   † 15 januari 2016
Fenna is geboren samen met haar broer Herman in 
Gramsbergen. De tweeling Fenna en Herman groeide er op 
met 3 broers en 1 zus.
In 1939 verhuisde het gezin naar Pesse, waar haar ouders een 
akkerbouwbedrijf begonnen aan het Zwarte Water. Fenna was 
toen 14 jaar. In Pesse bezocht ze samen met Herman nog een 
half jaar de lagere school, daarna moest zij thuis helpen met 
het werk. En omdat ze goed met de naaimachine overweg kon, 
deed zij ook het verstelwerk van het gezin.
Op 6 mei 1953 trouwde ze met Albert Kelly. Ze namen hun 
intrek in de boerderij van Albert aan de Schapenstreek nr. 6.
Op 30 augustus 1954 werd hun zoon Lambertus geboren. 
Hij zou vader Albert kunnen opvolgen en bezocht de lagere 
en de middelbare Landbouwschool. Maar toen hij 17 jaar oud 
was, kreeg hij een ernstig bromfietsongeluk, waarbij hij zwaar 
hoofdletsel opliep en een tijd in coma lag. Het zou nooit meer 
goed geworden. Dit was heel zwaar voor Fenna en Albert.
Op 22 december 1961 werd hun dochter Gerda geboren.
In augustus 1985 ruilden Fenna en Albert de boerderij in voor 
een woning aan de Esweg. 
Heel jammer was het toen Albert te horen kreeg dat hij ernstig 
ziek was en in januari overleed hij. Dat was verdrietig voor 
Fenna, maar ze heeft hem tot het einde thuis kunnen 
verzorgen.
Toen kreeg ze nog jaren een moeilijke tijd….heel moeilijk, 
maar toch liet ze zich niet helemaal meeslepen met de 
moeilijkheden, toch ging ze op vakantie en pakte ze voor 
zichzelf een aantal dingen op. Daarbij was het waardevol om in 
een fijne buurt te wonen en om steun van Gerda en Aaldert te 
ervaren. Ze was heel blij met de geboorte van haar 
kleinkinderen Alwin en Corné en hoe heeft ze ervan mogen 
genieten om hen te zien opgroeien.
Onvergetelijk zijn de logeerpartijen van hen bij oma: iets lekkers 
halen bij de Bestaria, suiker op je brood, zwemmen met oma, 
smullen van de pepermuntjes in het doosje dat in de auto lag, 
spelen met het trekkertje, borduurlessen van oma ontvangen.
Fenna hield van borduren en haken en van tuinieren. 
Ze was een vrouw die de gezelligheid graag opzocht.
Toen de tijd kwam van weer verhuizen, koos ze voor een 
aanleunwoning in de Priensenije. En tenslotte werd het 
kleinschalig wonen in ’t Neie Punt.

Ze was een lieve vrouw, warm, aardig en zorgzaam, rustig en 
bescheiden. De laatste tijd werd ze wat vergeetachtig en liet 
het korte geheugen haar in de steek. Enkele weken geleden 
werd ze ziek en ging ze op 90 jarige leeftijd van ons heen.
We hebben afscheid van haar genomen in De Bron, waarna 
ze begraven is op de begraafplaats in Ruinen. 
Mogen allen die haar lief waren troost en steun ervaren van 
God en mensen om het verlies te dragen.
Ds. G.Wiersma-Smelt

KERKKOOR Ruinen
Met veel plezier zingt het kerkkoor tijdens de feestelijke 
diensten in de Mariakerk,met Pasen, Pinksteren, de 
startzondag, het Kerstfeest en de dienst van gedenken. 
Door verhuizing en om gezondheidsredenen hebben enkele 
koorleden helaas bedankt voor het koor. Daarom zijn wij op 
zoek naar nieuwe leden, vooral alten  Kom gerust eens
luisteren tijdens de gezellige repetitie op dinsdagavond van 
20.00 – 22.00 uur in de Bron. Neem gerust eens contact op 
met Cobie Bal, tel. 0522 – 471013 of Tineke Stekelenburg,
tel. 0522- 470204.

BINGO
Dit jaar wordt de Bingo avond gehouden op 
VRIJDAGAVOND 4 MAART 2016 in zaal Hees. 
Aanvang 20.00 uur. 
De opbrengst is voor het kerkblad Om de Ruiner Toren. 
U komt toch ook?

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 29 februari is het onderwerp:
‘t ROER OM OOK OP LATERE LEEFTIJD.
Janny Benning uit Zuidwolde vertelt hierover tegen de 
achtergrond van haar eigen levenservaring. Interessant voor 
ons. Aanvang: 14.00 uur. Locatie: De Bron. Er is altijd ruimte 
voor gasten en nieuwe leden. Voor nadere info bel 473180.  

TEN SLOTTE

Kind

Een kind lijkt op een spiegel die weergeeft wat voor hem staat

Bukhari

Redactie Om de Ruiner Toren



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

Bestaria
Ruinen

€ 10,00
VOOR

TONNETJE PATAT 
VOOR 

4 A 5 PERSONEN 
MET 4 SNACKS
Keuze uit
Kroket, 
frikandel, 
nasischijf, 
bamischijf of
kaassoufflé

FEBRUARI DIO nieuwe formule 
Harry Zegeren

Omdat ‘t bij DA nog steeds een puinhoop is, hebben wij besloten om 
per 1 februari 2016 over te stappen naar de drogisterijformule DIO.

www.diogrogist.nl

•	 Aan	de	klantenpas	verandert	niets,	u	blijft	sparen	voor	de	
 € 5.00 cadeaubon
•	 Er	komt	een	nieuw	huismerk:	Ydyl,	met	een	zeer	breed	assortiment,		
	 kwaliteit	en	voor	een	goede	prijs
•	 De	cadeaubon	van	DIO	is	ook	landelijk	bij	alle	DIO	winkels	in	te	
	 leveren.	De	oude	DA	cadeaubon	-door	ons	uitgegeven-	kunt	u	nog		
 steeds bij ons inwisselen.
•	 Folderverspreiding	van	DIO	start	vanaf	3	maart	a.s.

Wij	hopen	u	ook	onder	de	vlag	van	DIO	in	onze	drogisterij	te	mogen	
verwelkomen	met	dezelfde	service,	kwaliteit	en	assortiment	die	u	van	
ons gewend bent!

Met	vriendelijke	groet,

Team	DIO	Drogisterij	Harry	Zegeren	Ruinen

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

VOORJAARSACTIE

Dierenartsenpraktijk de Wolden
Locatie:  Zuidwolde en Ruinen

Tel. 0528-371291

Sterilisatie en Castratie
van uw 

katten
25% korting

GEHELE MAAND FEBRUARI!!

Bellen voor afspraak



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

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al meer dan 30 jaar ervaring in het groen!

Munnekenweg 6
7963 PV  Ruinen 
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

www.facebook.com/www.Eenkellyauto.nl www.autoservicehenkkelly.nl

marskramerluten

marsk
ramer

luten
marskramer

luten
marskramer

luten
marskramer

luten
marskramer

luten

Het is weer FEBRUARI !!
U kunt weer met munten betalen!! Per muntje e 0,50 korting!

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



Hees 32, 7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416

www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

 

VOORJAARS 
AANBIEDING! 
PAKKET-20 

999,-* 
* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

 

WEGA 14, HOOGEVEEN 

06 22 79 57 18 
info@meneerverkeer.nl 
www.meneerverkeer.nl  
meneerverkeerrijopleidingen 

We geven rijles in de plaatsen Hoogeveen, Assen 
en Meppel. En we halen je uiteraard van huis of 
school op. Pakket is all-in m.u.v. het theorie-
examen. Aanbieding geldt tot 01-03-2016.

MeneerVerkeer
RIJOPLEIDINGEN



DE WOLDEN - K&C is op zoek naar kandidaten uit De Wolden voor de Drentse Talentprijs 
Cultuur. Deze prijs is voor personen of instellingen die tijdens het voorbije jaar een bijzondere 
prestatie in één van de kunstdisciplines hebben geleverd of een bijzonder of vernieuwend 
cultuurproject hebben ontwikkeld. De winnaar krijgt een beeld en een geldbedrag van € 2.500 
om zichzelf of de groep verder te ontwikkelen. Iedereen kan kandidaten voordragen. Dit kan 
tot en met 15 maart 2016 door een mail te sturen naar helma@kcdr.nl.

Kandidaten gezocht voor de 
Drentse Talentprijs Cultuur

De Drentse Talentprijs Cultuur wordt in 2016 
voor de zesde keer uitgereikt. De prijs ging 
vorig jaar naar illustratrice Marloes de Vries uit 
Emmen. Eerdere winnaars zijn actrice Rosa da 
Silva, Bigband Want2Swing, folkduo Tangarine 
en violiste Marijke Hester Mulder.

Na een stemming van Drentse experts in de 
kunst- en cultuursector worden in mei drie 
kandidaten voorgelegd aan een landelijke 
jury die de uiteindelijke winnaar aanwijst. Op 
maandag 6 juni 2016 wordt de winnaar van de 
Drentse Talentprijs Cultuur bekend gemaakt 
als ook de Grote Culturele Prijs van Drenthe 
wordt uitgereikt. Deze Grote Culturele Prijs van 
Drenthe is een oeuvreprijs die wordt uitgereikt 
door de provincie Drenthe voor jarenlange 
prestaties in één of meerdere kunstdisciplines 
in de provincie Drenthe.

K&C wil als expertisecentrum en projector-
ganisatie kunst en cultuur het talent in Drenthe 
zichtbaar maken. Het uitreiken van de Drentse 
Talentprijs Cultuur is één van de middelen. 
K&C zoekt jaarlijks talenten (jong of oud) die in 
aanmerking komen voor de prijs. Welke 
personen hebben in 2015 een bijzondere 
prestatie geleverd, zijn vernieuwend bezig 

geweest of hebben een bijzonder cultuur-
project ontwikkeld? En wie heeft potentie om 
landelijk door te breken? Alle suggesties zijn 
welkom. Meer informatie en de criteria zijn te 
vinden op www.kcdr.nl.

“Een testament is niet voor het leven”. Een 
wijsheid die ik meekreeg van mijn eerste 
werkgever. Veranderingen in uw leven, uw 
bezit of de Wet, kunnen het noodzakelijk 
maken dat u uw testament verandert. Vaak 
wordt daar niet bij stilgestaan of wordt dat 
vergeten. Ook denkt men ten onrechte dat 
oude testamenten vervallen zijn omdat 
de Wet veranderd is. Dat is zeker niet het 
geval. De Wet regelt uw nalatenschap alleen 
maar als u géén testament heeft gemaakt. 
Veel rechtszaken gaan over ‘achterhaalde’ 
testamenten. Geruzie over wat in het 
testament staat en wat nabestaanden 
vinden dat de overledene (volgens hen) 
eigenlijk wilde. Ook recent zijn er door de 
Rechtbanken weer meerdere uitspraken 
gedaan, die maar weer bevestigen hoe 
belangrijk het is dat u uw testament zo af 

en toe eens tegen het licht houdt.

Kinderen veranderen je leven
Zo was er bijvoorbeeld de situatie van een 
stel samenwoners. Zij hadden, toen ze jaren 
geleden gingen samenwonen, testamenten 
gemaakt waarin zij hadden vastgelegd, dat als 
een van hen zou overlijden, de ander alles zou 
erven. Voorwaarde was wel, dat ze dan nog bij 
elkaar zouden zijn, en er geen kinderen zouden 
zijn. Ruim tien jaar later overleed de man. Ze 
waren nog steeds samen en hadden zelfs een 
kindje. Aan het testament hadden ze nooit 
gedacht. “Dat was toch op de langstlevende?”. 
De vrouw was van mening dat de man nooit 
bedoeld had dat zij niets zou erven, maar juist 
bedoeld had dat zij alles zou erven. “ Geen 
weldenkend mens zou anders oordelen “, aldus 
de vrouw. De rechter was het niet met haar 
eens. Het testament was volgens de rechter 
duidelijk. De vrouw was geen erfgenaam, 
aldus de rechter. De gevolgen waren groot. 
De vrouw erfde niets. Het kindje erfde alles 
van de man. Omdat het kind enig erfgenaam 
was, volgde een forse aanslag erfbelasting, 
waardoor de vrouw en het kind in financiële 
problemen kwamen. En tot slot ging de rechter 
zich met de afwikkeling van de nalatenschap 
bemoeien omdat het kind als minderjarige 
tot de nalatenschap gerechtigd was, met alle 
kosten en administratieve rompslomp van dien.

Nieuwe liefde niet automatisch erfgenaam.
In een andere situatie was er sprake van een 
weduwe die hertrouwde. Met haar eerste 
man had ze dertig jaar geleden testamenten 
gemaakt. In dat testament stond dat zij haar 
echtgenoot en haar kinderen tot erfgenamen 
benoemde. Er was niet omschreven wie 
onder “echtgenoot” verstaan moest worden. 
Het testament was niet aangepast. Toen zij 
overleed zei haar nieuwe echtgenoot, dat het de 
bedoeling was, dat hij (als echtgenoot) en haar 
kinderen samen zouden erven. Haar kinderen 
zeiden echter, dat met “echtgenoot” hun vader 
was bedoeld. Hun vader was overleden, dus (zo 
vonden de kinderen) waren zij de erfgenamen. 
De kinderen kregen van de rechter gelijk. De 
nieuwe echtgenoot erfde niet mee.

Het is dus raadzaam om - bijvoorbeeld eens in de 
vijf jaar - uw testament te (laten) controleren. 

Voor een gratis controlegesprek kunt u bij ons 
terecht, ook als uw testament bij een andere 
notaris is opgesteld. 

Burgemeester Veenhovenplein 1, de Wijk
0522 - 440 473   www.stotijnnotariaat.nl

Houd uw testament up-to-date!

Advertorial

ADVERTEREN?

 ‘T RUUNDER 
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

Concerten in de 
Mariakerk
RUINEN - Ook in 2016 organiseert 
Stichting Muziek in de Mariakerk een 
aantal concerten. Het eerste concert zal 
zijn op zondag 14 februari 2016, aanvang 
15.30 uur, in de Mariakerk te Ruinen. 

Het vocaal ensemble Sequens zal daar 
optreden en een licht en gevarieerd 
programma ten gehore brengen met 
medewerking van Kees Steketee op 
kistorgel. Het thema voor het concert is: 
“Leve de Liefde”, wat zeer toepasselijk is 
voor deze zondag.

Sequens is ontstaan in 1983 als 
mannenkwartet, maar inmiddels een 
ingrijpende gedaantewisseling ondergaan 
en als gemengd kwintet treden ze nu al 
een aantal jaren op. 
Ook in Ruinen zijn ze niet onbekend. 
Dit wordt inmiddels hun derde optreden 
en de organisatie is blij dat Sequens ook 
dit jaar weer tijd heeft ingeruimd.
De kerk is open om 15.00 uur. 



De TUINZADEN-
GIDS van Oranjeband

is er weer!

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Kom deze gratis halen,

vul de bestellijst in

en u heeft op tijd uw tuinzaden!

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Feestje met
hele famile of

vriendengroep?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Zaalverhuur
div. mogelijkheden o.a. binnen BBQ /catering

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)

 OPRUIMING

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

www.boetiekdesmederije.nl

Als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwe voorjaars/
zomermode kom dan naar één van onze modeshows!

Dinsdag 22 maart 
om 10.00 uur, 14.00 uur en 19.00 uur

in onze zaak aan de Westerstraat in Ruinen

Woensdag 23 maart om 19.30 uur
Dorpshuis Buddingehof Ruinerwold

25-40% Korting

De eerste nieuwe collectie is al binnen!

januari  t/m  maart
op maandag gesloten

op dames- en herengeuren van 
Bruno Banani en MEXX

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

VALENTIJNSACTIE!

20% KORTING

Geldig op 10, 11, 12 en 13 februari 2016



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Wegens verbouwing is er een tijdelijke infobalie. Geopend iedere 
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. In maart gaat 
het bezoekerscentrum weer open voor publiek en kunnen bezoekers de 
nieuwe expositie bewonderen.

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

Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld, vertrek 
en aankomst variabel. Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

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

Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of 
tel. 0522-471946

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Winterbridge t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig.
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen

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

FEBRUARI

Donderdag 11 februari Hersengym in ‘t Neie Punt
20.00 uur

Zondag 14 februari Vocaal Ensemble Sequens in de 
15.30 uur Mariakerk in Ruinen

Zondag 14 februari Concert trekharmonica’s met keltische  
15.30 uur ballades en zang Bloem en Ri, 
 Schapenstreek 5 Ruinen 0522-471978

Zondag 21 februari Goede buren met Marthy Buijs en   
16.30-17.45 uur Albert Smit in de Mariakerk in Ruinen 

Zaterdag 27 februari Caféquiz bij Café Hees Brink in 
20.00 uur Ruinen, groepjes van 5 personen
 opgave gewenst 0522-471236

Ook een activiteit plaatsen? Mail naar info@inforuinen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Kruiswoordpuzzel Prijswinnaar december-puzzel:
Cobie Kolk, Kerkdijk 7E Ansen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden 
bij Vredenburg en af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten, 
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

Februari-puzzel inleveren voor vrijdag 4 maart 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij HCR de Stobbe

Deze letters vormen een woord: 61 - 5 - 17 - 52 - 21 - 41

Uitslagen Hersengymnastiek 
RUINEN -  Op 28 januari jl. was er weer hersengym. Dit zijn de 
uitslagen:

1e ronde:
1. Taxi Rudi  26,5 pnt.
2. Torenakker  15,5 pnt.
3. DLJO  13,5 pnt.
4. Achter Ansen  -2 pnt.

2e ronde:
1. De Akkers  57,5 pnt.
2. Loopgroep Ruinen  47,5 pnt. 
3. 3 Musketiers  41 pnt.
4. Slagter/van Laar  35 pnt.

Publieksprijzen: 
Henk Broos, J.P. Withaar, Jan Rolf Staal, Arjan van Laar.

De volgende wedstrijdavond is donderdag 11 februari a.s., 
aanvang 20.00 uur in ’t Neie Punt, Ruinen.



Meppelerweg 1a
7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

De meubelen in onze 

showroom zijn extra  

voordelig geprijsd wegens 

onze aanstaande  

verbouwing! Heeft u nieuwe 

meubelen nodig? Kom dan langs 

in onze showroom, deze staat vol 

met verrassende aanbiedingen! 

Heeft u vragen of wilt u graag 

professioneel advies? Onze  

medewerkers staan altijd voor u 

klaar en helpen u graag! 

KOM NAAR ONZE
SHOWROOM
VOOR LEUKE
AANBIEDINGEN!

OPRUIMING
IN ONZE SHOWROOM

Bakker Steenbergen een echte Hartenbreker.
Wie gaat er nu niet door de knieën bij het zien van al dat lekkers?

ValentijnSdag

Valentijn
gebakjes - Bonbons

14 FeBruari

Heel romantisch . . . .

Pure verwennerij
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.

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

Westerstraat 16  7963 BC Ruinen - Tel. 0522 - 471216


