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Rune op de Bühne speelt in 
Buitencentrum “De Poort”
RUINEN – Rune op de Bühne speelt haar jaarlijkse voorstelling voor het eerst in 
Buitencentrum de Poort aan de Kloosterstraat. Het spel begint al vorm te krijgen en het decor staat 
al weer volop in de steigers voor de jaarlijkse opvoering van Rune op de Bühne. Gewoontegetrouw 
geschiedt dit op de vierde zaterdag van januari, zo ook dit jaar. Op zaterdag 23 januari a.s. begint de 
middagvoorstelling om 13.30 uur en is zaal open om 12.45 uur. De avondvoorstelling start om 
20.00 uur, zaal open 19.15 uur. 

Na vele jaren met veel plezier en alle hulp van 
Klaas Frens en Patty, bij Luning te hebben 
gespeeld is in goed overleg de beweging 
gemaakt naar Buitencentrum “De Poort” aan de 
Kloosterstraat 12. Daar is meer –speel- ruimte 
en de grotere zaalcapaciteit voorkomt dat de 
toneelvereniging de rode cijfers aan gaat tikken. 
Aan animo ontbrak het de laatste jaren nooit, 
wel aan zitplaatsen.

Dit jaar wordt het blijspel “Als je voelt wat ik voel, 
dan zeg je niets meer” geschreven door Evelien 
Evers opgevoerd. Dit stuk speelt zich af in de 
eetkamer van familie de Vries. Deze familie runt 
een garagebedrijfje, annex benzine-pomp. 
Moeder probeert er het beste van te maken maar 
dat valt niet mee. Schoonmoeder heeft een 
appartementje met toegang tot haar woon-
gedeelte, waar ze te pas en te onpas gebruik van 
maakt. Ze heeft last van een chronische klaag-
ziekte waar de zoon op een bijzondere manier de 
draak mee steekt. Naast een zeer 
cynische werknemer, een minderbegaafde 

dochter, een nieuwe aangestelde monteur en 
een klant die een hoofdprijs in de loterij wint, 
maakt dat alle ingrediënten aanwezig zijn om tot 
hilarische taferelen te komen.

De opvoering wordt weer aangekleed met het 
grootste prijzenfestijn –verloting- dat het dorp rijk 
is. Dit wordt elk jaar weer mogelijk gemaakt door 
de gulle medewerking van de Ruiner 
ondernemers. Bart Kiers zal, zowel ‘s middags 
als ’s avonds, het “bal na” wederom verzorgen.
Op vrijdagavond 22 januari a.s. wordt de 
schoolkinderen van de groepen 7 en 8 weer 
de mogelijkheid geboden om de ‘try-out’  bij 
te wonen. Opgave en aanmelding hiervoor loopt 
via de school. 

Kaartjes à € 7,50 zijn ook dit jaar weer in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Kapsalon Jantine 
in de Westerstraat. Eventueel nog beschikbare 
kaarten ook verkrijgbaar aan de zaal op 
23 januari. Info en voorpret op 
https://www.facebook.com/RuneOpDeBuhne 
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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

TAS MET 25 VETBOLLEN

NU  € 4,95

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



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.

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

www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900

www.marskramerruinen.nl

MEGA 
KORTINGEN



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 / G. Boesjes, tel. 0522-472045

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

Fysiotherapie / Manuele therapie 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 kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 19 janauri, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Marskramer Luten.

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

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 27 januari 2016
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www.ruunderwaopen.nl

Zaterdag 16 januari
’t Neie Punt  19.00 uur  A. Vermaas
 
Zondag 17 januari
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. B.J. Heusinkveld (Daarle)
Olden Kinholt  10.15 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Zondag 24 januari
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Mw. J. Doeven (Zuidwolde)
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘t Lam



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

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

3 Gangen menu
25,- euro

Ontstoppingsbedrijf 
Klaas van Dalen

Vanaf heden ga ik mij fulltime bezighouden 
met mijn bedrijf.

Dit betekent dat ik vanaf nu elke werkdag 
geheel beschikbaar ben voor het verhelpen 
van verstoppingen en het vegen van uw 
schoorsteen.

Verder kunt u mij bellen voor kleine klussen 
in en om uw woning, zoals dakgoten reinigen, 
reparatie aan kranen e.d.

Esweg 4 • 7963 CH Ruinen
Tel. (0522) 472004
Mob. 06-46157881
E-mail: klaas.van.dalen@home.nl

Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging
Rioolontstopping



Het is voorbij.

Na een jaar minimama stop ik met 

het schrijven.

Andere werkzaamheden nemen 

mijn tijd in beslag.

Ik hoop dat jullie genoten hebben 

van mijn krabbels.

Mochten jullie me nog een berichtje 

willen sturen, vermeld duidelijk de

 toevoeging van mijn huisnummer.

Ik geloof dat het lastig is.

Postbezorgers lijken collega’s.

De brievenbussen van buren weet 

ik goed te vinden.

Altijd gezellig,

onverwacht bezoek,

Een rij-instructeur op de oprit.

Een bloemist, met een boeket.

Anderen met een pakket fruit, 

een doos wijn..

Steeds, 

een verontschuldiging, een woord 

van dank, bleek het niet voor mij te zijn.

Lang heb ik me afgevraagd,

of bezorgers dom zijn. 

Tot het antwoord kwam,

na veel vragen.

”Hebt u uw woning te huur?”

“Wij komen jonge geiten halen”

“U heeft een gesprek bij ons aangevraagd”

Onze woning staat niet te huur.

We hebben geen geiten.

Ik heb geen gesprek aangevraagd.

Maar mevrouw:

“De Tom Tom zegt dat het hier is!!!”

Vertrouw er niet altijd op,

dat ding is soms  de weg kwijt.

Jullie gesprekken, mails en appjes 

zijn aangekomen en opgeslagen.

Bedankt voor de reacties en vragen.

Tot horens en wie weet, tot ziens.

Veel geluk in 2016!

Anneke

- ie weet wè wie -

Column

minimama
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RUINEN - Op zondagmiddag 24 januari 2016 geven de Stroomdalkapel, o.l.v. kapelmeester 
Barteld Luning en boerenkapel De Knollenplokkers uit Ruinen een gezamenlijk concert in 
Buitencentrum “De  Poort” in Ruinen.

Volks- en feestmuziek 
voor elk wat wils

De Stroomdalkapel speelt voornamelijk 
de Böhmische en Mährische muziek, uit 
de landstreken Bohemen en Moravië in 
Tsjechië, bekend gemaakt door o.a. wijlen 
Ernst Mosch und seine Egerländer 
Musikanten. Het zijn voornamelijk prachtige 
walsen en polka’s die ten gehore worden 
gebracht door de kapel.

Het hoofddoel van kapel De Knollenplökkers 
is plezier! Zij garanderen dat een evenement 
met “De Knollenplökkers’’ een feest wordt! 
Deze muzikanten treden op tijdens 
verschillende evenementen. En tijdens 
braderieën, brinkavonden, markten, in 
winkelstraten, wandel- of fiets 4-daagse 
geven zij met hun vrolijke klanken een 
evenement nét iets extra’s.

De blaaskapel is in 1955 opgericht als 
Boerenkapel “De Knollenplökkers” en 
bestond uit een groepje muzikanten van 
Crescendo. De kapel dankt zijn naam aan 

het feit dat de toenmalige muzikanten 
allemaal boer waren en in het najaar naar 
de akkers gingen om knollen te plukken als 
voer voor hun vee.

De aanvang van het nieuwjaarsconcert in 
Buitencentrum de Poort is om 14.00 uur. 
Reserveren kan via telnr.: 0522 471500, 
06 29518500 of 0592 542206. Zie voor 
entreeprijzen de advertentie elders in dit blad.

Uitslagen
Hersengymnastiek
RUINEN – Op 17 december jl. was er weer 
hersengymnastiek. Dit zijn de uitslagen:

1e ronde
1. Loopgroep Ruinen  59 pnt.
2. De Run(n)ers  42 pnt.
3. Torenakker  36,5 pnt.
4. 3 Musketiers  26 pnt.

2e ronde
1. Taxi Rudi  71,5 pnt.
2. Smitties  67,5 pnt.
3. VWOS  65,5 pnt.
4. Slagter/van Laar  53 pnt.

Publieksprijzen waren er voor Betsy Post, 
Gerrit ter Wee, Jan Rolf Staal, 
Reinilda van Plaggenhoef, Henriet Smit.

De volgende wedstrijdavond is donderdag 
14 januari 2016, aanvang 19.30 uur in 
’t Neie Punt, Ruinen.

Nieuws van de ANBO 
afd. Ruinen
RUINEN - Op 15 januari 2016 
organiseert ANBO-Ruinen de 
Nieuwjaarsreceptie 2016 met een 
gastoptreden van mevrouw 
Hennie Kuijer. 

Hennie Kuijer is bekend van het RTV 
Drenthe programma “Hemmeltied” 
dat ze samen met 
Harm Dijkstra presenteert. 
ANBO en familie Hees van Café 
Brinkzicht in Ruinen heten u om 
14.00 uur hartelijk welkom.

Stroomdalkapel o.l.v. Barteld Luning

De Knollenplökkers



TONEELVERENIGING 

R.O.B.

‘Als je voelt wat ik voel, 
dan zeg je niets meer’

speelt voor u op
zaterdag 23 januari 2016

Auteur: Evelien Evers
Met toestemming van het I.B.V.A. Holland BV

 te Alkmaar
Regie: Jenny Klomp

Locatie: Buitencentrum de Poort 
Kloosterstraat 12 Ruinen

Middagvoorstelling
Aanvang: 13.30 uur | Zaal open: 12.45 uur

Kaarten aan de zaal

Avondvoorstelling
Aanvang: 20.00 uur | Zaal open: 19.15 uur

Voorverkoop kaarten: 
vanaf 5-1-2016 bij Kapsalon Jantine, tel. 472059

Bal na m.m.v. DJ Bart Kiers

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!



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



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 29 januari 2016 via 
info@pkn-ruinen.nl 

MEDITATIE & VANUIT DE PASTORIE
Op zondag 27 december vierden wij in de Mariakerk onze eerste 
Top2000-dienst. Wat was het een leuke, drukbezochte dienst!! 
Tal van dorpsgenoten stuurden vooraf prachtige liedsuggesties 
op, vaak vergezeld met indrukwekkende verhalen erbij. Hierbij 
de Top 5 van goddelijk-mooie-liedjes-met-een-boodschap die 
mensen uit Ruinen e.o. in 2015 bijzonder aanspraken:

 1. Claudia de Breij – “Mag ik dan bij jou”
 2. John Lennon – “Imagine”
 3. Coldplay – “Paradise”
 4. D.C. Lewis – “Mijn gebed”
 5. Div. - “You raise me up!” 

Het houden van zo’n soort popdienst is zeker voor herhaling 
vatbaar! We zitten al te denken over een leuk vervolg. Hartelijk 
dank voor al de inzendingen!

BIJ DE DIENSTEN
Ook in 2016 gaan wij vrolijk voort met het vieren van kerkdiensten.

Zaterdag 16 januari – 19.00 uur  – in ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote zaal van ’t Neie Punt met 
als voorganger mw. Anneke Vermaas. 

Zondag 17 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Deze ochtenddienst is een dienst van Schrift en Tafel. Dat wil 
zeggen: wij luisteren in de dienst eerst naar woorden uit de 
Schrift, en wel naar het verhaal van Jezus die op een bruiloft 
water in wijn verandert (Joh. 2: 1-12), en daarna vieren wij met 
elkaar de gemeenschap van brood en… water? Nee, natuurlijk 
niet! De gemeenschap van brood en wijn!

Zondag 24 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Mw. Janni Doeven uit Zuidwolde, voorganger in de 
Protestantse gemeente te Wapserveen, gaat in de dienst voor.

Zondag 31 januari – 10.00 uur - Mariakerk
We gaan nadenken over wat “je-geroepen-voelen” betekent, 
aan de hand van de roeping van de profeet Jeremia 

OM DE RUINER TOREN

Jaargang 33 nr. 1 - 13 januari 2016
Eerstvolgende nummer verschijnt 10 februai 2016

Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

(Jer. 1: 4-10) en over het gegeven dat mensen uit de plaats 
waar hij vandaan komt je vaak die roeping misgunnen
(Lucas 4:21-30)

Zondag 7 februari  – 10.00 uur - Mariakerk
Wil je iets aan je geloof “hebben”, is alleen consumeren niet 
genoeg. Je zult je er werk van moeten maken, en misschien 
wel zelfs je handel en wandel grondig moeten veranderen! 
Maar dan levert je doen en laten je ook wel degelijk iets op. 
We lezen Lucas 5: 1-11.

Zondag 14 februari  – 10.00 uur - Mariakerk
Onze dorpsgenoot ds. S. Wiersma-Smelt gaat in de dienst 
voor.

Kom naar de

“Goede Buren”-
gespreksmiddagen

in de Mariakerk
“Goede Buren” is het jaarthema van onze kerkelijke gemeente 
dit jaar. Maar wie zijn onze buren eigenlijk? Hoe staan zij in het 
leven? En als ze een preek zouden mogen houden, waar zou 
die dan over gaan?
De Mariakerk heeft een achttal inspirerende dorpsgenoten 
uitgenodigd om iets van zichzelf te vertellen!! Dat zullen zij 
doen tijdens een viertal gezellige bijeenkomsten in de 
Mariakerk op de zondagmiddag van 16.30–17.45 uur. Op 
zondag 31 januari, 21 februari, 13 maart en 3 april maken wij 
in een gezellige setting kennis met telkens twee inspirerende 
bewoners uit Ruinen, Ansen of Echten. Zodra alle namen 
bekend zijn, worden ze via posters en de media bekend 
gemaakt. Noteer al vast de data in je agenda. De eerste 
bijeenkomst is op zondag 31 januari, van 16.30-17.45 uur, in 
de Mariakerk.
Welkom!!

KERKENRAAD

•	 Vakantie ds. G. Naber
Onze predikant is van zaterdag 2 januari t/m zaterdag 
16 januari met vakantie. Wilt u in deze periode graag een 
beroep doen op een predikant, neemt u dan contact op met 
de scriba van de kerkenraad, mw. T. Stekelenburg, 
tel. 0522-470204, of met de voorzitter van de kerkenraad, 
dhr. Bert van Zanten,  0522-471691. Zij verwijzen desgewenst 
door naar een collega-predikant die ds. Naber vervangt.

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

•	 Het College van Kerkrentmeesters van de 
Prot Gem Ruinen wenst alle lezers van het Ruunder Waopen 
een gezegend en voorspoedig 2016.
Ook willen we u allen hartelijk danken voor het financieel 
steunen van onze kerkelijke gebouwen en activiteiten in 2015. 
Een ondersteuning die we de komende jaren hard nodig 
hebben om de spreekwoordelijke eindjes aan elkaar te knopen.
Eind januari begin februari zullen wij onze jaarlijkse 
terugkerende Kerkbalans bij u bezorgen. Mogen wij op
uw steun rekenen? Al vast hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Kerkrentmeesters. 



•	 Begroting	kerkbalans	2016
Opbrengsten/Baten
Middelenbeheer  25.540
Bijdragen   80.800
Voorziening de Bron  15.000
Overige baten   6.000
Totaal    € 127.340

Lasten
Kerkelijke gebouwen  19.400
Onderhoud De Bron  15.000
Pastoraat   88.384
Kerkdiensten   3.950
Bijdrage PKN   7.000
Salarissen   8.700
Beheer administratie  5.050
Rentelasten/bankkosten 3.000
Totaal    € 150.484
     -------------
Exploitatie tekort   €  23.144

Indien  u een uitgebreide toelichting wilt horen over 
bovenstaande begroting, gelieve u contact op te nemen 
met de heer A. Bijker, e mail: arendbijker@gmail.com of 
tel.: 0522472064/ 0653329160

COLLECTES

November 

€ 410,59  Kerstpakkettenactie de Wolden
€ 339,20  Kerkelijk Beheer
Deurcollectes
€   44,15  Najaarszending.
€   55,25  Oogstdienst
€   35,16  Binnenlands diaconaat
€ 178,50  Kerkelijk beheer
€   90,75  Diaconie

’t Neie Punt (voor Om de Ruiner Toren)  € 68,60

December
€ 338,36  Algemeen diaconaal werk 
€ 221,69  Beheer kerkelijke gebouwen

Deurcollectes in dec.:
06  €   52,70  Landelijk pastoraat.
13  € 329,90 Beheer kerkelijke gebouwen.
20  €   77,25 Diaconie.
24  €   69,60   Kinderen in de knel. (Echten)
24  € 320,00 Kinderen in de knel.
25  € 102,65 Kinderen in de knel.
27  €   21,20 Om de Ruiner Toren
27  € 392,52  Top 2000, deels dekking onkosten. 
31  €   25,84 Kerkelijk Beheer

’t Neie Punt (voor Om de Ruiner Toren): € 108.23

IN MEMORIAM
* 2 maart 1946          † 26 december 2015
Op tweede kerstdag overleed Christoffer Lubbinge op de 
leeftijd van negenenzestig jaar. Chris Lubbinge groeide op op 
de Leeuwte, als op één na jongste kind in een groot gezin met 
dertien kinderen. Hij werkte in de landbouwsector en in de 
bosbouw. Later, toen hij op nog vrij jonge leeftijd afgekeurd 
werd vanwege zijn rug, bekwaamde hij zich in de (auto)handel. 
Op drieëntwintigjarige leeftijd trouwde hij met Klaasje Gruppen. 
Zesenveertig jaar deelden ze lief en leed met elkaar. Zij werden 
de ouders van drie kinderen: Freddy, Jhonny en Ramon. 
Chris Lubbinge was een man met vele passies. Een man die 
van muziek hield, het liefst van de piratenmuziek van de 
‘geheime zenders’. Hij genoot van de natuur, van de bossen, 
van zijn honden, van zijn visvijver achter het huis en van zijn 
postduiven. Hij had humor en maakte graag grappen door, 
altijd met een kwinkslag, de draak te steken met mensen. 
Hij was ook een zorgzaam iemand die ’s zondags altijd voor 
zijn naasten de pan soep klaarmaakte en ’s ochtends vroeg 

opstond om voor zijn kleinkinderen die te logeren kwamen, het 
ontbijt en het brood klaar te maken. De levensvisie die hij 
uitdroeg was: geniet van het leven, en: probeer altijd je hoofd 
erbij te houden, en: maak je niet te druk, alles komt goed. 
In dat vertrouwen is hij ook gestorven. Hij wist dat er na de 
dood weer een nieuw leven op hem wachtte! Wij namen op 
oudejaarsdag afscheid van hem in De Bron, door, met het 
beeld van de postduiven in ons achterhoofd, een gedeelte uit 
Psalm 84 te lezen, waar staat: “Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw 
altaren, Heer van de hemelse machten.” Moge de Eeuwige 
de familie kracht geven in de komende tijd om dit plotselinge 
verlies te dragen.

ZONDAGSSCHOOL
We hebben 20 december een erg leuke kerstviering gehad.
Opa’s en oma’s, vaders en moeders, broertjes en zusjes 
konden zien hoe wij versierd hadden. Ook het kerstspel ging 
goed. We hebben ranja gedronken en gesnoept. Er was ook 
koffie en thee. Aan het eind kreeg iedereen wat mee naar huis.
We hopen zondag 10 januari iedereen weer te zien in de Bron.
We beginnen om 10.00 uur 
Tot ziens  Bertha, Alida, Annette, Anne en Ada

ZUSTERKRING
Nieuwjaarsvisite op maandagmiddag 25 januari in De Bron, 
aanvang 14.00 uur. Het programma wordt verzorgd door de 
LEDEN en het BESTUUR. Met een hapje en een drankje erbij 
wordt het extra gezellig. Gasten en nieuwe leden ook deze 
middag van harte welkom. Info: 473180.

DORPSKERSTZANG 2015
De collecte voor het Fries Mannen Ensemble, tijdens de 
Dorpskerstzang 2015 op zondag 20 december, heeft € 343,38 
opgebracht en er zijn 22 CD’s verkocht. Het Ensemble schenkt 
deze opbrengst aan een goed doel.
Een woordvoerder citeert:
“Een geweldig resultaat waar we erg blij mee zijn. 
Nogmaals dank voor de uitnodiging en het feit dat we mee 
mochten werken en wie weet tot een volgende keer. 
Wat ons betreft graag” 
De collecte ter dekking van de onkosten bracht € 205,00 op.
De evenementencommissie

AGENDA

Openbare Verkoop 
inboedel woning Hoge Kamp 18
 
Zaterdag 16 januari vanaf 10.30 uur. 
Bezichtiging van de inboedel vanaf 09.30 uur
Plaats: gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.

TEN SLOTTE

Religie

Religie is geen populaire vergissing, Ze is een grote waarheid 
van het instinct, door mensen tot uitdrukking gebracht.

Ernest Renan
1823 - 1892

Redactie Om de Ruiner Toren



RUNERSTOETE
van € 2,35 voor € 2,00

Lekker voor bij de koffie, thee 

of zomaar tussendoor

WINTERCAKE 

€ 3,00

Na de feestdagen met veel stol en oliebol
is het weer fijn om een 

’gewone lekkere boterham’ te eten.

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

Dit weekend

OPENBARE VERKOOP INBOEDEL 
Woning Hoge Kamp 18

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ruinen 
heeft het legaat van de inboedel van de woning aan de Hoge Kamp 18, voorheen bewoond door dhr. A .v.d. Hell.

Naar aanleiding van bovenstaand legaat wordt er een 
openbare verkoop gehouden op 16 januari 2016. 

Deze verkoop vindt plaats in de Bron, Kloosterstraat 4 te Ruinen.

Bezichtiging van de inboedel is die dag vanaf 9.30 uur mogelijk.
Aanvang verkoop vindt plaats vanaf 10.30 uur. 

Er wordt die morgen voor catering gezorgd.

Het bestuur



Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van 

DoeHetZelf-technische
installatiepakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL

REGIO - Ook in 2015, een top sportjaar, zijn er weer vele Drentse 
topsporters en ploegen die een belangrijke prestatie hebben 
geleverd. Zij krijgen op 18 februari aanstaande letterlijk en 
figuurlijk een podium in De Bonte Wever te Assen waar bekend 
wordt gemaakt wie de verkiezing heeft gewonnen van de Drentse 
(top)sporters in de categorieën ‘Sporttalent van het jaar’, 
‘Sportploeg van het jaar’, ‘Sportvrouw en Sportman van het jaar’. 

Dit jaar kent het Sportgala Drenthe een andere opzet dan 
voorheen gaande jaren. In de meeste Drentse gemeenten worden 
ieder jaar de sporters uit die gemeente gehuldigd. Tot dit jaar stond 
het Sportgala Drenthe los van deze regionale gala’s. Dit jaar vormen 
deze gala’s echter de basis voor het provinciale gala. Alle regionale 
winnaars plaatsen zich automatisch voor het Sportgala Drenthe. 
Op deze manier is dit als het ware de grote finale en zijn alle 
gemeenten vertegenwoordigd. De gemeenten die geen sportgala 
organiseren leveren in principe de namen aan van (top)sporters die 
een bijzondere sportprestatie hebben neergezet in 2015.

De stembussen voor het publiek gaan open nadat het laatste 
regionale sportgala is geweest en dus alle 12 genomineerden per 
categorie bekend zijn. Dit is het Sportgala in Meppel op 11 februari. 
De digitale stembussen zijn open van vrijdag 12 t/m zondag 
14 februari. Het publiek heeft dus drie dagen om te stemmen op 
hun favorieten! De uiteindelijke winnaars worden bepaald door 
drie jury’s, te weten: een topsportjury, sportjournalistenjury en het 
Drentse publiek.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de regionale 
sportgala’s en partners op www.sportgaladrenthe.nl.

Nieuwe opzet 
Sportgala Drenthe



Altijd geholpen
door iemand die
u kent

cadeau bij onze betaal-rekening*

De Wolden, Financiële dienstverlening BV
Westerstraat 54, 7963 BD Ruinen Dr.
Hoofdstraat 59, 7921 AC Zuidwolde Dr
T 0522-472528 Ruinen Dr.
T 0528-370592 Zuidwolde Dr
I www.wolden.nl

Ook voor hulp bij
overstappen
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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!

Voor alle betalende klanten 
een GRATIS attentie!

JANUARI ACTIE

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

www.boetiekdesmederije.nl

januari en februari 

maandag gesloten

10%-25%

OPRUIMING
met kortingen van

OP=OP

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl



FAMILIEBERICHTEN

Beste mensen, 

Na bijna 6 maanden ben ik weer thuis.
Langs deze weg wil ik, ook namens Marry, iedereen 
hartelijk bedanken voor de kaarten, bezoeken en andere 
attenties. Nu op naar de volgende (nier) operatie.
Wat de toekomst brengen moge: We zullen wel zien.

Met vriendelijke groet, 
Henk en Marry Pries

Verhuisd!

Wij zijn verhuisd 
van Geuzinge 8 naar Torenakker 21

Jans en Hennie van der Zee

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
belangstelling en de hartverwarmende attenties, die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Albertje Vriend-Scheper

Dat zo velen met ons meeleven om dit gemis te
verwerken, doet ons erg goed.

Egbert Vriend
Kinderen en kleinkinderen

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling bij het overlijden van mijn man, 

onze vader en opa

Jan Smit

Met trots kijken wij terug op de waardige 
afscheidsdienst. Het is voor ons een troostrijke 
gedachte dat Jan in zijn leven voor velen zoveel 

heeft betekend.

Zoals gisteren was zal morgen nooit meer zijn.
Voor altijd in ons hart.

Jannie Smit-Winters
Alet en Hendrik
Dion
Imre 
Jesse

Ruinen, januari 2016

De overweldigende belangstelling en medeleven 
na het overlijden van mijn partner

Henk Kolk

heeft mij diep getroffen.

Ik ben u dankbaar voor alle steun en troost die mij 
dit geeft.

Alie Scheuter

Ruinen, januari 2016

Gevraagd

Wie wil ons eens in de twee weken helpen 
ons huis schoon te houden?

Ruinen, tel. 0522 853758

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl



Winnaars van de 

kassabonnenactie 
tijdens de 

Crazy Christmas Sale 
zijn:

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

- Dames Haveman

- Ada Steenbergen

- Natasja Halbertsma

Lutske Mekkes 
met 349 het juiste

 aantal staafjes!

Winnaar van de 

‘wattenstaafjestelactie’ is:

   Allen van harte 
                     gefeliciteerd!

Dunlop Blizzard
WINTERLAARS

Een echte winterlaars geschikt 

voor outdoor activiteiten

•	 Warme	voeten	tot	-15ºC

•	 Praktische	waterdichte	

 vetersluiting

•	 Zoolprofiel	biedt	goede	grip

•	 In	de	kleuren	grijs	en	groen

van €	41,95	
            voor € 29,95

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

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

Bestaria
Ruinen

LOEMPIASCHOTEL

€ 5,25

www.vredenburgbiketotaal.nl w
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Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen

Havelte

Uw Bike Totaal winkel:

Dorpsstraat 67 
7971 CR  Havelte
0521 - 34 14 42

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77

Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06

Fietsplezier voor iedereen..!!
Kom langs!!

Batavus

Gazelle

Sparta

Multicycle

Merida

Giant

Raleigh

Loekie

Alpina

SQ Lab zadels

Bodyscanning

Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Snelle en vakkundige reparaties.

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

Bedrijfs fietsprojecten



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

JAnuARi

Donderdag 14 januari  Hersengymnastiek ’t Neie Punt, 
19.30 uur Ruinen

Vrijdag 15 januari  Nieuwjaarsreceptie ANBO, 
14.00 uur Café Brinkzicht, Ruinen

Zondag 17 januari Café Hees Open Ruiner Joker- en   
14.00 uur Klaverjaskampioenschap
 Inschrijving vanaf 13.30 uur

Zaterdag 23 januari Rune op de Buhne speelt Als je voelt   
13.30 en 20.00 uur wat ik voel, dan zeg je niets meer’
 Buitencentrum de Poort,
 Kloosterstraat 12 Ruinen
 
Zondag 24 januari   Nieuwjaarsconcert Stroomdalkapel en  
14.00 uur De Knollenplökkers
 Buitencentrum de Poort, Ruinen

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Te huur gevraagd

Knutsel/stallingsruimte in Ruinen 
voor oldtimer “Mini”

K. Meekhof  •   Tel. 06 537 849 23

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004




