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Wolder Courant 
Hoogeveensche Courant

Goede verdiensten!

Voor meer informatie: Bel naar 
0528-26 28 50 of mail naar 

bezorgers@uwverspreider.nl

- Gezocht - 
Bezorger voor in de 

kern van Ruinen

MTB MARATHON OP 
ZONDAG 3 MAART 2019
RUINEN - De MTB Marathon, georganiseerd door WTC Ruinen, wordt ook dit jaar 
uitgezet in Zuidwest Drenthe. De route start bij Sporthal De Marse en voert door de 
omgeving van Ruinen, Dwingeloo, Uff elte en Havelte en gaat over terreinen van o.a. 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere boseigenaren. Het parcours biedt 
volop variatie van uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen, weidegebieden 
en zelfs korte pittige beklimmingen bij de Havelterberg. Daarnaast valt er volop te zien, 
van monumentale gebouwen, gerestaureerde Saksische boerderijen, hunebedden en 
een schaapskooi met kudde.

MTB-ers hebben keuze uit 35, 60, 80 of 100km. Bovendien is er dit jaar een nieuw 
groepsarrangement, inclusief ontvangst met koffi  e en broodjes, gereserveerde 
parkeerplaats en kleed- en doucheruimte, groepsfoto, aparte wasplaats voor de fi etsen 
en na afl oop een kop snert of bord pasta. Kosten voor het arrangement 
bedragen € 25 p.p. Meer info en aanmelden via www.mtbmarathonvanruinen.nl

Foto: www.mtbmarathonvanruinen.nl



 1x in de week, iedere dag, of een paar keer,  
 alles is mogelijk, zonder abonnement! 

        Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen! 

 Kies uit vers bereide maaltijden!  

 

Dwingeloo, De Weyert,  T. 088-9684028 
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen
06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo 

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur,
zon van 14.00-17.00 uur 

www.femke-anne.nl | 06 143 481 08



’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com
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

Thuiskapster Hennie 
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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

Natuurlijk Mooi by Conny
Heeft u last van o.a. pigmentvlekjes, rode adertjes of steelwratjes?
Met de nieuwste techniek bent u er snel vanaf. 
Kijk op www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Of bel 06 109 686 33

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 11.00 - 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

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

Zondag  17 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra
Zaterdag 23 februari
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 24 februari 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

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.: 06 300 83 521 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 27 februari  2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 19 februari 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Voor mijn moeder (88 jr) zoek ik een hulp voor schoonmaken, 
wassen en enkele boodschappen halen. Dit éénmaal per 

week gedurende 3 uur, tijdstip in overleg. Mijn moeder woont 
in ‘t Neie Punt.

Tevens voor mijzelf 1 keer per maand gedurende 3 uur 
schoonmaken en wassen aan de Zandkamp 29.

Tijdstip in overleg.
Info: Albert Zwart 06 558 383 73

GEZOCHT

In Ruinen
twee-onder-een-kapwoning

Tel. 0522 47 20 14

TE HUUR

verbouwingsopruiming

70%
korting

tot

*met uitzondering van de basisbroeken

DRIEGANGEN 
KENNISMAKINGSMENU    € 29,95

· Proeverij van voorgerechten
· Hoofdgerecht naar keuze 
· Dessert voor twee

WEESWELKOM!

aanbieding geldig in februari & maart 2019  
reserveren: info@hetwapenvanruinen.nl. 

Kom je ook PROEVEN?

‘t Wapen van Ruinen 
Brink 17 | Ruinen 

Openingstijden 
do t/m ma van 14 tot 21 uur.



HÉN

Waor mut det hén..waor mut det hén.. zee een olde 
buurman van mij vrogger as er argens wat  neimoods 
was. Toen alle boeren een trekker namen mende hij 
nog jaoren mit zien olde trouwe peerd. Det dier kende 
zien baos en de baos kende het dier. Mar ook een 
olde broene hef gien euwigdurend leven. De zeune 
van de buurman tikte een mooi old trekkertie op de 
kop. Ik zie de buurman nòg oefenen ien t laand. Ien 
det laand zaten van die kleine slootties. Ondeepe 
slootties waor wij op leerden scheuveln. Slootties 
die later deur de ruilverkaveling vot edaond bint. De 
buurman “mende”zien trekker er op an..reup hó..hó 
mar de trekker luusterde niet en hij kuitelde het sloottie 
ien. Zien zeune haalde het trekkertie er uut; was een 
fl uittie van een cent. Mar het duurde weken veur wij de 
buurman weer zagen oefenen. Waor mut det hén... ik 
heur het hum nog zeggen en de leste tied mut ik daor 
vake an deenken.
Vanwege de veule stakings, de gele hessies, de Pieten 
discussie, het grote pretpark de Efteling det de poppen 
zölfs aander haor geeft umdet er meensen bint die de 
poppen van now rascistisch viendt. Binne  wij lastiger 
eworden of mondiger of chagerijniger of verwender? 
Waor mut det hén..waor mut det hén... Het lek wel of 
gien meensen meer tevrene achter t huus zit mit een 
piepie an en een book op de schoot.
Bezunder is toch det er scholen bint die de kiender 
vrij geeft as ze mitan wilt doon mit een demonstratie 
over het klimaat? Ze mut dan wel een opstel 
schrieven waorumme ze mitan wilt doon en det opstel 
ondertekend deur de oldeleu ien laoten leveren. Van 
die kiender (VWOers) waren er nogal wat oldeleu die 
niet wollen tekenen; die olders zit ien de top van een 
groot bedrief en verdeent ien een paar jaor net zoveule 
as aandern ien het hele leven. Die olders wilt niet 
tekenen want as zij voldoot an al die doelen dan mut 
heur bedrief tonnen meer per jaor betalen an uutstoot 
en vervuiling. Die zit te kreunen; waor mut det hén... 
waor mut det hén..
Er waren ook leerlingen op de tillevisie die het 
gewoon een mooie gelegenheid viendt umme een 
dag gelegaliseerd te spijbeln; daor zöl ik vaste an mit 
edaone hebben ien mien schooltied. Mar of mien olders 
een breeif eschreven hadden? Ik weet zeker van niet. 
Een vriendin van mij dachte det ze het haandschrift 
van moe wel nao kun doen en schreef zölf een breeif. 
Jennie komt vandaag niet op de school; groetend mijn 
moeder..
Er was ook een boerengezin waor de vree (afrastering) 
verneejd mus worden. Daor was mar ene dochter. 
De vader har hölpe neudig en schreef an de meister 
‘Wegens ontbreken zoon dochter gisteren thuis 
gehouden”. Spijbeln is van alle tieden en misschien 
komp het wel goed uut det er minder kiender leergierig 
bint. Mit dizze griep ligt veule meisters en juff ers ien 
de beddestee te snottern. Er is zo lange bezuunigd op 
onderwies det vervanging niet te kriegen  is. Ik deenke 
det de bovenmeister, net as mien buurman vrogger, zit 
te prakkizeren Waor mut det hén... waor mut det hén...

Verbouwing Boetiek De 
Smederije bijna achter de rug
RUINEN - Bij Boetiek De Smederije is het einde van de verbouwing 
in zicht. Het ging om een relatief kleine verbouwing met name 
achter de schermen. Het magazijn is vergroot en er is een doorgang 
en een achteruitgang gecreëerd. Er is een nieuwe keuken geplaatst 
in het kantoor. De kleine pantry is verwijderd en doet straks dienst 
als derde paskamer wanneer het druk is in het zomerseizoen en 
tijdens de modeshow.

Door deze aanpassingen wordt het straks gemakkelijker om tijdens 
de modeshow koffi  e te schenken en hoeven de dames niet meer 
buitenom. Momenteel zijn ze bezig met de afwerking en hopelijk is 
alles op tijd klaar voor het komende seizoen. De winkel is gewoon 
geopend en er is nu opruiming met kortingen tot 70% op de 
geselecteerde items. Ook druppelt de nieuwe collectie al binnen.

Gelukkig zijn de vingers van Lieneke Smit heel gebleven!

De data voor de komende voorjaarsmodeshows zijn dinsdag 
26 maart in de winkel en op woensdagavond 27 maart in de 
Buddingehof in Ruinerwold. Meer informatie over de shows 
staat in het volgende nummer van ‘t Ruunder Woapen en op de 
facebookpagina van Boetiek De Smederije.

Staatsbosbeheer plant 3000 
jonge beuken in Dwingelderveld 
en boswachterij Ruinen
RUINEN - Staatsbosbeheer heeft onlangs zo’n drieduizend jonge 
beuken geplant in het Dwingelderveld en boswachterij Ruinen. 
Driejarige boompjes van ongeveer 50 centimeter lengte.

Het planten van de jonge beuken is niet alleen goed voor een 
gevarieerde samenstelling van het bos, maar ook als toekomstige 
woonplaats voor de zwarte specht, die hier in het Dwingelderveld 
vrij algemeen voorkomt.

Vrijwilligers hielpen een fl inke hand mee bij het planten van maar 
liefst 3000 jonge beuken. Foto: Staatsbosbeheer.

Bij de aanleg van het ecoduct, nu ruim vijf jaar geleden, werden 
verschillende percelen bos met uitheemse boomsoorten gekapt. 
Vooral sitkaspar en Japanse lariks moesten het veld ruimen. 
Door natuurlijke bosontwikkeling is in sommige delen al nieuw 
bos ontstaan. Omdat de verjonging van beuken achterbleef werd 
ervoor gekozen om jonge beuken bij te planten.



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
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
 Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: 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 1 maart 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Licht, je hebt het ongelofelijk hard nodig als mens! Licht! Gelukkig 
duren de dagen weer iets langer en gaat de zon al weer om half acht 
’s ochtends op in plaats van pas om half negen, zoals nog een maand 
geleden! In de kerk vieren we op dit moment de periode van “Epifanie”, 
de periode van de “Verschijning” van God op dezelfde manier als de 
Ochtendzon die elke dag fier voor de dag komt en het donker steeds 
meer gaat weren.

En dan lees ik nu net opeens, gewoon zomaar ook op een ochtend 
terwijl het eerst rode, dan oranje, donkergele en uiteindelijk stralend 
witte licht van de zon aan de hemel zich baan breekt…, in mijn bijbeltje 
ook de volgende tekst: “Gij zijt het licht van de wereld. Een stad kan niet 
verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt ook niet een 
lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op 
de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook 
uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken 
zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.“

Niet alleen God wil elke ochtend weer stralend voor de dag komen! Wij 
mensen mogen het ook doen, voor de dag komen als licht!! En als wij het 
niet zelf in ons hebben, nodigt God ons uit, Zijn licht te weerkaatsen en 
met elkaar te delen. Wij mensen mogen gewoon meedoen met wat je zou 
kunnen noemen: het “project van God”: licht zijn en delen!
Het tegenbeeld van dit alles is een mens die juist niet voor de dag wil 
komen. Die zich verstopt en voor die taak wegvlucht. Die zich alleen maar 
terugtrekt op “z’n eigen”. Zich alleen maar onzichtbaar opstellen, is in de 
Bijbel lang niet altijd zomaar oké. Ze roept ons op: Als je “verlicht bent”, 
door wie of wat dan ook, sluit je dan niet op! Maar geef wat je hebt door. 
Dat hoeft niet persé op een hoog-kerkelijke manier, liever niet zelfs! Niet 
door met bijbels en gebeden langs de huizen te trekken of met je koren 
op straat te gaan evangeliseren. Zoek het liever meer bij jezelf en wat 
aan jou authentiek is! Blijf vooral jezelf. En laat zo het licht dat op een 
onvervalste eigen manier van je afstraalt, de vrije loop. 
Je moet wel weten: licht(end) zijn kan soms betekenen: hard werken! 
Het is niet zomaar iets. Het gaat daarbij niet alleen maar om “een mooie 
sfeer” of “een mooi gevoel van binnen” dat als vanzelf naar buiten dringt. 
Wat Jezus van Nazareth met de woorden hierboven vooral bedoelt, is: het 
doen van Gerechtigheid! Het gaat hem om Rechtvaardigheid en ethiek. 
Dat andere mensen niet tekort wordt gedaan en dus tekort komen, maar 
recht gedaan wordt. 

Jezus was er altijd mee bezig hoe hij andere mensen extra van dienst 
kon zijn. Hij probeerde bijvoorbeeld (in de breedste zin van het woord) 
zieke mensen die op allerlei manieren niet lekker in hun vel zaten weer 
in evenwicht te krijgen, dusdanig “te genezen” dat ze het leven in ieder 
geval weer konden uithouden en wegen vonden om te bewandelen. 

Hij haalde altijd de mensen die er uit lagen naar zich toe, de Outsiders, 
en nodigde speciaal hen bij zich aan tafel uit of ging bewust bij hen op 
bezoek, dusdanig dat menige Insider die met Jezus optrok, daar soms 
geen trek meer in had. 

Wat dat betreft moeten ook wij als kerk soms onze hand in eigen boezem 
steken. Wij insiders gaan vaak niet goed om met deze thematiek. Wij 
proberen in de kerk vaak het licht dat van Boven op ons valt, en dat 
vervolgens volop in ons zelf zit, maar ook in alles en allen om ons heen, 
te vangen en te fixeren. Er vaste formules, dogma’s of taalvelden van 
te maken. En we bouwen soms kerken om dit Licht heen alsof we een 
houten emmer over dit Licht heen gaan plaatsen. Met als gevolg dat vele 
andere mensen ‘buiten’ het licht niet eens meer kunnen opmerken, en het 
licht zelf soms ook opeens begint te doven, uit zuurstofgebrek!
Nu, in februari, leven we in een tijd van het jaar dat de zon weer meer 
voor de dag wil komen! En God ook, zeggen wij er als kerk bij, op 
eenzelfde manier! Stralend, in de gestalte van het zacht, doortastend 
ochtendlicht. En wij? Wij mogen hier ook volop aan meedoen!
Ik kan niet wachten dat wij “lichtgeraakte mensen” (Jaap Zijlstra) wat 
meer voor de dag komen, als zodanig, in de komende tijd!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Vanaf het begin van het jaar werk ik voor 70% in Ruinen, voor 20% in 
Ruinerwold en nu ook voor 10% in IJhorst-DeWijk. Een heel nieuwe 
manier van werken komt zo op me af. Ik ben meer op pad naar elders, 
kan niet meer alleen nog om de Pastorie en de Brink van Ruinen heen 
met mensen keuvelen en overal present zijn en alles nog meemaken. 
Dat is best jammer. Aan de andere kant komen er tal van prachtige 
nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen op me af. Met onze drie kerkelijke 
gemeenten die naast elkaar liggen, kun je, merk ik nu, elkaar ook heel 
leuk versterken, op nieuwe ideeën brengen en inspireren. En zouden in de 
toekomst misschien ook meer activiteiten samen kunnen doen? Waarom 
niet in de toekomst een top2000dienst samen met Ruinerwold en
IJhorst/deWijk opzetten en dan alles wat groter en professioneler 
etaleren, zou dat niet ook iets kunnen zijn? Of veel meer gesprekskringen 
aanbieden dan nu het geval is, omdat je samen gewoon meer in huis 
hebt? Met onze moderne auto’s en e-bikes moet de mobiliteit toch 
eigenlijk geen probleem meer zijn?! Maar eens goed nadenken over dit 
alles. Heb er best zin in!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN 
In februari vieren wij weer mooie diensten met elkaar. Tot eind februari 
doen we dat nog in bijgebouw de Bron, daarna, als de dagen weer warmer 
worden, in de Mariakerk. 

Zondag 17 februari – 10.00 uur – De Bron
ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zaterdag 23 februari – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in ’t Neie Punt.

Zondag 24 februari – 10.00 uur – De Bron
De tekst die in het evangelie van Matteüs de “Bergrede” van Jezus wordt 
genoemd, is in het evangelie van Lucas in een wat compactere vorm 
opgenomen als een soort “vlakterede” (Luc. 6: 27-38). Maar beide redes 
bevatten dezelfde boodschap: “behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 
behandelen”, want zoals jij met mensen omspringt, zal ooit ook met jou 
worden omgesprongen. Kies daarom voor meer barmhartigheid in je leven! 
Voorganger in de dienst is ds. G. Naber.
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Ergens in het landschap van het stille platteland van Oost-Frankrijk ligt 
het dorp Taizé. In Taizé woont een kloostergemeenschap waar elk jaar 
duizenden jongeren van over de hele wereld naartoe trekken om elkaar 
en de monnikenbroeders te ontmoeten. Drie keer per dag komen ze 
in stiltevieringen bij elkaar. De eenvoud en stijl van die vieringen is zo 
indrukwekkend dat ze over heel de wereld navolging heeft gevonden en 
vaak wordt “gekopieerd”, zoals zondagochtend 3 maart a.s. ook in de 
ruimte van de historische Mariakerk in Ruinen. Het is de tweede keer 
dat de Mariakerk een dergelijke dienst organiseert. De liederen die in 
de vieringen van Taizé gezongen worden, zijn maar heel kort en worden 
altijd vele malen herhaald. Er is een koor die de liederen voorzingt en 
wie wil, mag graag meezingen. Nooit staat van te voren vast, hoe lang 
een lied gaat duren. Als vanzelf laten de liederen door de herhalingen, 
in de kerkruimte een verstilde, zachte, meditatieve sfeer ontstaan die 
er voor zorgt dat je als aanwezige als vanzelf “open gaat”, je open 
stelt voor de stilte die je op dat moment in je zelf en om je heen kunt 
“horen”. De stilte helpt je, zeggen de monniken, gaandeweg iets van ‘de 
vreugde van de hemel op aarde’ te ervaren, iets heiligs en goeds, iets 
van Hogerhand, dat je “aanraakt”. In de dienst wordt niet veel gesproken 
en betoogd of uitgebreid gepreekt. Het belangrijkste onderdeel is, in het 
middengedeelte van de viering, een langer durend moment van stilte 
(minstens vijf minuten), omgeven door de eenvoudige zang van het koor 
en jezelf. Welkom!
Zondag 10 maart – 10.00 uur - Mariakerk
ds. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor.
Zondag 17 maart – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Lucas 9: 28-36 over Jezus die een berg op gaat en daar in een 
hemels soort licht terecht komt. Hoe zit dat met ons: hebben wij ook al 
eens van die heel bijzondere, “hemelse lichtmomenten” meegemaakt? 
Gebeurt dat vaak? En welke functie hebben ze in ons gewone alledaagse 
leven? Voorganger in de dienst is ds. G. Naber.

Welkom op de Bijbelgespreksgroep!
Vorig najaar zijn we al een zestal keren enthousiast bij elkaar geweest, 
nu pakken we tot aan Pasen opnieuw de draad weer op. Weer komen 
we een zestal keren bij elkaar. We volgen het leesrooster van Taizé, dat 
wil zeggen: elke keer bespreken we de Bijbellezing die op onze dag van 
samenkomen, in de diensten van de kloostergemeenschap in Taizé in 
Frankrijk wordt gelezen. Dat is elke keer weer een totaal andere lezing, 
dus elke avond van onze bijbelgespreksgroep is altijd weer helemaal 
nieuw en anders. Ook iedereen die er maar een enkele keer bij kan of wil 
zijn, is van harte welkom, het maakt ook niet uit of je actief meelevend 
kerklid bent of dorpsgenoot of vakantieganger. De avonden vinden plaats 
op donderdag 21 februari, 28 februari, 7 maart, 14 maart, 21 maart en 
4 april. We komen telkens om 20.00 uur bij elkaar bij ds. Georg Naber 
op het adres Kloosterstraat 2 in Ruinen. Je van te voren aanmelden 
hoeft niet. Bel gerust, of mail, voor meer informatie naar 0522-471543 of 
gnaber@hetnet.nl.
Gespreksgroep ‘Eigentijds Geloven’
Op zoek naar een moderne stijl en inhoud van geloven en spiritualiteit? 
Neem dan deel aan de gespreksgroep ‘Eigentijds Geloven’. Ze komt de 
volgende keer weer bij elkaar op zondagavond 24 februari om 20.00 uur 
in de Pastorie van ds. G. Naber op het adres Kloosterstraat 2 te Ruinen. 
Welkom!

KERKRENTMEESTERS: Aktie Kerkbalans 2019:
Eind januari begin februari 2019 houden wij de Aktie Kerkbalans 2019 
en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreff en. Onze vrijwilligers 
zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande 
jaren het geval was. Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse 
Gemeente Ruinen zult steunen. Al het geld wat wij binnen krijgen voor 

deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse 
Gemeente in Ruinen. De najaarsactie 2018 voor de verwarming van de 
kerk heeft in totaal € 8000 opgeleverd. Onze dank voor dit prachtige 
resultaat. Zoals beloofd, houden wij u op de hoogte.

DIACONIE
Collectes Kinderen in de Knel
In de vorige Om de Ruiner Toren vermeldden wij dat we voor de collectes 
voor Kinderen in de knel in december € 688,42 hadden opgehaald. Daar 
kan nog een bedrag van € 252,88 bij opgeteld worden. Want dat is het 
bedrag dat na aftrek van kosten overbleef van de collecte die wij na de 
Top2000 dienst gehouden hebben. Dus in totaal hebben met elkaar alle 
bezoekers van de Mariakerk en de kerk in Echten, in december het mooie 
bedrag van € 941,30 voor Kinderen in de knel gegeven!

Douwe Egberts punten
In december hebben wij ook gemeld dat wij in Ruinen 203.595 punten 
hadden verzameld. Maar daar zijn nog punten bij gekomen. Uiteindelijk 
zijn het 231.444 punten geworden. Dat is ruim 575 pakken koffi  e! In heel 
De Wolden hebben de kerken 763.778, oftewel ruim 1.900 pakken koffi  e, 
verzameld! Daar waren ze bij Voedselbank Zuidwest-Drenthe heel erg 
blij mee. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie, hartelijk dank 
hiervoor!

ZUSTERKRING
Op maandag 25 februari komt Albertje Lensen ons vertellen over haar 
werk als agent van politie.
Aanvang 14.00 uur in De Bron. Gasten en nieuwe leden hartelijk welkom.

 In Memoriam: Geert Veurman
* 24 januari 1921            † 2 januari 2019
Geert is geboren in de boerderij op Oldenhave 11. Zijn hele leven was hij 
boer, leefde met de seizoenen mee dicht bij de natuur. Na de landbouw-
winterschool werkte hij eerst op de ouderlijke boerderij, maar na het 
overlijden van zijn vader in 1963 werd de boerderij gesplitst en in1965 
verhuisde hij met zijn moeder naar ’t Loar, Oldenhave 17. Hier boerde hij 
met plezier voort. Hij hield van het vee en had een bijzondere passie voor 
paarden. Hij had een volledige groentetuin, een gevarieerde boomgaard 
en een bloeiende siertuin.
Hij had van jongs af aan een grote hobby: dat waren zijn bijen. Hij 
was vele jaren lid van de bijenvereniging en van daaruit reisden zijn 
bijenvolken naar de koolzaadvelden en de heide, waarna hij druk was 
met het slingeren en de verkoop van de honing. In zijn jeugdjaren ging hij 
in het weekend met zijn vrienden naar café Hees, eerst biljarten en later 
kaarten. Het eerste tafeltje aan de kant van de Smeestraat was de vaste 
plaats van Geert en zijn kameraden.
In de jaren ’50 vatte hij het plan op om de elfstedentocht in Friesland 
te rijden. De avond van tevoren ging hij met de trein naar Leeuwarden. 
De volgende ochtend begon hij aan de tocht: krant onder de trui en op 
houtjes reed hij hem uit!
Met grote interesse volgde hij het wereldnieuws, las de krant, luisterde 
naar de radio en toen het bericht hem bereikte dat de eerste mens naar 
de maan zou gaan, kocht hij een t.v. om die gebeurtenis live mee te 
maken. Hij wilde ook graag met eigen ogen wat zien van de wereld en 
met het DLG maakte hij vele dagtochten en ook georganiseerde reizen 
naar Polen, Canada en Normandië.Nadat zijn moeder in 1975 overleed, 
heeft hij een paar jaar alleen op de boerderij gewoond. Daarna ontmoette 
hij Lammie Kleis, die mettertijd bij hem kwam wonen. Door haar kwam er 
veel vrolijkheid in zijn leven. Hij heeft met haar mooie jaren gehad tot zij in 
1998 overleed.
Jarenlang stond zijn boerderij open voor het versieren van de wagen voor 
de optocht in Ruinen. Dat vond hij bar gezellig. Als de optocht voorbij 
was, werd het ‘stille’ op de deel. Voor zijn 80e verjaardag kreeg hij van 
de buurt een bijzonder cadeau! Een ballonvaart die vertrok vanaf het 
weiland bij zijn boerderij en daarna veilig landde in Dalen. Dat was een 
geweldige belevenis voor hem.Hij vond het mooi als je bij hem kwam, 
hij praatte graag over de dagelijkse dingen, maar bleef daarbij altijd 
aan de oppervlakte, wat er innerlijk in hem omging liet hij niet blijken.
Hij was een sterke man, kerngezond, maar vanaf eind 2016 werd hij 
twee keer getroff en door een herseninfarct en moest uiteindelijk worden 
opgenomen in de Jan Thijs Seinenhof in Diever, waar hij liefdevol 
verpleegd is en vol toewijding bijgestaan werd door zijn nicht Grietje. Op 
2 januari 2019 is hij in haar aanwezigheid rustig ingeslapen, 97 jaar is hij 
geworden. Wij hebben afscheid van hem genomen in De Bron, waarna de 
begrafenis heeft plaatsgevonden op de eerste begraafplaats in Ruinen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in de tijd die komt. Gods nabijheid 
en steun van de mensen om hen heen.
ds. G. Wiersma-Smelt

                                  Ik ga niet naar de kerk omdat ik zo gelovig ben, 
maar ik ga er heen omdat ik het anders kwijtraak. 
             -K.H. Miskotte

Redactie Om de Ruiner Toren



Open op
Dinsdag, donderdag en vrijdag 

09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur 
Woensdag en zaterdag 09.30-12.00 uur

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen | T 0522 473328

Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522473328

tot 01-03-2019

50% 
KORTING

op montuur en glazen 
van de opruimcollectie

Voor het aankomend zomerseizoen zoeken wij nog een 
vakantiehulp. Bel even met 0522 471236

KAARTSPEL“TACHTIGEN”

HAPPY VALENTINE!
Wij trakteren vandaag op een lekkere Sangria, 

daar krijg je een warm gevoel van!!

POKEREN

CAFÉ QUIZ

Reinigen van O.A.
ramen - houtwerk - zonnepanelen

Levimaat 61 | 7991 EB  Dwingeloo
T 06 547 22 876

www.glazenwasserijhoekstra.nl

Donderdag 14 februari

Vrijdag 15 februari 20.00 uur

Zaterdag 23 februari 20.00 uur

Zaterdag 2 maart 20.00 uur

Laarzenexcursie Kloosterveld
RUINEN - Het Dwingelderveld is de laatste jaren groter, 
natter en stiller geworden. Het Kloosterveld, vlak achter het 
bezoekerscentrum, is een mooi voorbeeld. Tijdens de excursie 
laat de gids zien hoe dit gebied zich de laatste jaren heeft 
ontwikkeld. In het najaar zijn laarzen nodig om hier rond te 
kunnen struinen.

Praktische informatie:
• Neem je laarzen mee
• Vergeet je verrekijker niet
• Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur

Groepen en feestjes
Wil je met meer dan 8 personen deelnemen aan één van onze 
activiteiten? Doe dan een excursie op aanvraag. Voor een 
excursie met volwassenen en/of kinderen kun je hier contact 
met ons opnemen en voor een kinderfeestje kun je hier contact 
met ons opnemen. Let op: aanmelden moet minimaal drie weken 
van te voren.

Datum: 16 februari van 14.00 tot 16.00 uur. 
 23 februari van 14.00 tot 16.00 uur
 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur
Start: Bezoekerscentrum Dwingelderveld

www.natuurmonumenten.nl



Twaalf Drentse gemeenten en vijf jeugdhulpaanbieders in Drenthe 
ondertekenen akkoord voor betere jeugdhulp
DE WOLDEN - De twaalf Drentse gemeenten en de jeugdhulpaanbieders Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo in Drenthe 
willen zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten.

Daarvoor hebben wij op vrijdag 25 januari een akkoord ondertekend om de jeugdhulp in Drenthe anders en goedkoper te organiseren. 
Met het Bestuurlijk Transformatie Akkoord spreken de partners af hiermee samen aan de slag te gaan.

In heel Nederland was in 2017 het tekort op het totale jeugdhulpbudget van gemeenten 605 miljoen euro. Ook binnen de jeugdhulpregio 
Drenthe hadden de meeste gemeenten in 2017 een tekort op het jeugdhulpbudget. De verwachting is dat ook over 2018 een tekort 
ontstaat. Om die reden heeft een kopgroep van wethouders (Assen, Emmen, Hoogeveen en Tynaarlo ) namens de 12 Drentse 
wethouders Jeugd, samen met de vijf grote aanbieders jeugdhulp (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) afgesproken om 
tot een transformatieakkoord te komen. Doel hiervan is om gezamenlijk te zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen 
betaalbare kosten.

Afspraken
Met het ondertekenen van dit akkoord maken de gemeenten en de 
jeugdhulpaanbieders samen afspraken hoe tot een andere en betaalbare 
jeugdhulp te komen. Denk hierbij aan: meer preventie en eigen 
verantwoordelijkheid, het normaliseren en niet onnodig medicaliseren van 
het gedrag van kinderen, sneller jeugdhulp dichtbij huis om opschalen te 
voorkomen, betere samenwerking door de één gezin-één plan-één regisseur-
aanpak en het terugdringen van de regeldruk. Het akkoord is een vervolg 
van het Jeugdzorgstatement Drenthe en is ondersteunend aan het landelijke 
Transformatieplan Zorg voor Jeugd 2018-2020.

Vervolg
De partners gaan aan de slag met een analyse van de tekorten. Er zijn veel aannames en veronderstellingen over hoe de tekorten in 
de jeugdhulp zijn ontstaan. Daarom wordt een gezamenlijke analyse uitgevoerd bij zowel gemeenten als aanbieders, fi nancieel en 
inhoudelijk. De analyse mondt uit in een uitvoeringsplan voor 2019 en verder.

Meer acties
Het akkoord is deel van een groter geheel om de tekorten in de jeugdhulp terug te dringen. Zo wordt ook een beroep gedaan op het 
Rijk om de bezuinigingen bij de decentralisatie van de Jeugdhulp in 2015 bij te stellen. Ook willen de deelnemers aan het akkoord 
meer samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij jeugdhulp, zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, welzijn 
en de kleinere jeugdhulpaanbieders. Daarnaast willen de deelnemers aan het akkoord een maatschappelijke discussie starten over 
de ontwikkelingen in de jeugdhulp: verschillen tussen kinderen moeten meer geaccepteerd worden en minder als probleem ervaren 
worden.

Eén loket voor aanvragen 
vergunning evenement in 
Dwingelderveld
RUINEN - Sinds 1 januari 2019 is er wat veranderd in de 
procedure voor het aanvragen van evenementen in Nationaal Park 
Dwingelderveld. Tot nu toe moesten organisaties en bedrijven 
van iedere terreineigenaar en beheerder in het gebied apart 
toestemming vragen voor het houden van een evenement. In de 
praktijk bleek dat niet iedereen dat deed of niet van alle eigenaren 
toestemming kreeg.

Voor evenementen die in 2019 plaatsvinden is nu begonnen 
met een proef met één “loket”. De kosten voor de proef worden 
gedekt uit het budget van het Nationaal Park, gefi nancierd door 
de provincie Drenthe.

Voor de procedure worden drie verschillende sporen gehanteerd. 
Spoor 1, als voor het evenement ook een vergunning van de 
gemeente nodig is, en spoor 2 voor kleinere evenementen en 
activiteiten. Voor recreatieondernemers in en langs het Nationaal 
Park geldt nog een spoor 3.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en afspraken, 
digitale instrumenten en formulieren op de website van het 
Nationaal Park Dwingelderveld 
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl



Jaarlijkse OFF ROAD RIT op 
10 maart 2019
RUINEN - De motorclub MC 80 Ruinen organiseert wederom 
haar jaarlijkse off  road rit voor motoren. Deze rit wordt ieder jaar 
verreden in de omgeving van Ruinen en is een traditie vanaf 1980. 
De club zal er van hun kant alles aan doen om de rit tot een succes 
te maken. Dat betekent niet alleen, dat ze de rijders een mooie dag 
willen bezorgen, maar ook het publiek.

Alle motoren zullen technisch gekeurd worden. Die motoren die 
niet aan de eisen van de
keurmeesters voldoen, zullen niet tot de rit worden toegelaten. Dit 
jaar ziet u ook weer quads op het parcours. Op de website treft 
u meer informatie aan zoals o.a. een routekaart: www.mc80.nl\
off roadmc80

Helaas zal er een heel stuk uit het parcours ontbreken dit jaar. 
Het gebeid Witteveen/Benderse/Molen de Zaandplatte wordt 
gemeden i.v.m. een uitheemse onkruidsoort de Knolcyperus. 
Verspreiding van dit woekerende onkruid willen de organisatie 
voorkomen.

De organisatie wijst alle deelnemers erop, dat men zich te houden 
heeft aan de wegenverkeerswet en aan de extra voorschriften, die 
op de route zijn geplaatst.
Mocht u toch vinden, dat een deelnemer meer overlast veroorzaakt 
dan nodig, wilt u dat dan doorgeven aan MC80 via tel nr. 
06-21967755 met vermelding van het kenteken.

Het evenement is geen wedstrijd. Er worden geen tijden 
opgenomen of prestaties van
deelnemers met elkaar vergeleken. Het organiseren van een 
dergelijk evenement is alleen maar mogelijk met de medewerking 
van velen. Zo krijgt de motorclub de medewerking van de gemeente, 
die een vergunning heeft afgegeven en vele landeigenaren/
gebruikers en de KNMV. Hieronder enkele tijden ter informatie dat 
de motoren op het parcours aanwezig zijn.

Zaterdag 9 maart 2019 zal er een route controle plaatsvinden 
met motoren om plm. 15.30 uur. Dit betreft één ronde over 
het parcours. Zondag 10 maart 2019 zal om plm. 8.15 uur een 
verkenningsronde worden gereden en de start vindt plaats om 
10.00 uur. Dit evenement zal duren tot ongeveer 15.30 uur.

Steeds meer kinderen doen aan sport en cultuur in De Wolden
DE WOLDEN - Meer kinderen zijn begonnen met pianolessen, zwemlessen of 
zijn lid geworden van een sportvereniging of culturele organisatie. In 2018 zijn 
159 kinderen uit gemeente De Wolden via het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief 
geworden.

In 2017 ging het om 109 kinderen, dus steeds meer ouders weten het fonds 
te vinden. De aanvragen voor het Jeugd cultuurfonds zijn in een jaar tijd bijna 
verdrievoudigd, van 12 naar 34 aanvragen. Ook de sportaanvragen blijven groeien.

Wethouder Mirjam Pauwels: “Ik ben hier heel blij mee! Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur hebben we niet voor niets en het is fi jn om te zien dat hier steeds 
meer kinderen gebruik van maken. Gewoon mee kunnen doen bij sport- of 
muziekvereniging is heel belangrijk voor alle kinderen”. Gemeente De Wolden 
vindt dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om aan sport- en 
cultuuractiviteiten mee te doen en werkt daarom samen met het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Ook in 2019 kunnen ouders een beroep doen op het fonds.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Sommige kinderen kunnen niet meedoen met sport- en cultuuractiviteiten, omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur biedt een oplossing. Via een intermediair, zoals de sportfunctionaris, een cultuurcoach, een trainer of een juf op school, 
kan een gezin per kind een sport- en een cultuuraanvraag doen. Het fonds zorgt dan voor de fi nanciële afhandeling met de sport- of 
cultuurclub. Dit doet het fonds door betaling van de contributie en soms door waardebonnen voor kleding en/of materialen.

Voor wie?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar die om fi nanciële redenen geen zwemles kunnen volgen, 
geen lid kunnen zijn van een sportvereniging, muziekschool of andere culturele instelling.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in De Wolden mail naar sport@dewolden.nl of bel naar 14 0528.



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november tot 1 april woensdag t/m zondag 
geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de schoolvakanties dagelijks geopend 
van 10.00 - 17.00 uur. 
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: 
kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld

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

Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De toegang is 
gratis. De molen is iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur.

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend voor 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 28 maart 2019, aanvang 13.20 uur. 
Telefonisch aanmelden voor 10.00 uur op de speeldag bij Bouke van 
Eijck, 0522-470056.

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-17.00 uur, 
zondag 14.00-17.00 uur

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

’t Neie Punt Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken 
in ’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub 
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen 
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404 of Geert 
Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend binnenlopen en 
meedoen.

’t Neie Punt Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 
uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee (i.s.m. de bibliotheek).

’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 
13.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij 
internetten.

FEBRUARI/MAART
Woensdag 13 februari ’t Neie Punt – Drenthe cursus
19.30-21.30 uur opgave en inlichtingen
 info@huusvandetaol.nl of via 0593-371010

Donderdag 14 februari ’t Neie Punt  - Hersengym
20.00 uur

Donderdag 14 februari ’t Neie Punt -Valentijnsbuffet
18.30 uur Opgave kan t/m 14 febr.
 Voor 11.00 uur via 088-9684005

Vrijdag 15 februari Café Hees/Brinkzicht
20.00 uur Kaartspel ‘Tachtigen’

Zaterdag 16 februari Internationaal eetcafé.
 Thema “Italiaans Valentijn”
18.45 uur De chef wordt geassisteerd 
 door de mannen van de kookworkshop 
 Italiaans

Maandag 18 februari ’t Neie Punt, Kledingverkoop Marion Mode
10.00-12.00 uur

Maandag 18 februari ‘t Neie Punt. De kookworkshop mannen
18.30 uur   

Maandag 20 februari ’t Neie Punt, Drenthe cursus
19.30 – 21.30 uur

Zaterdag 23 februari ’t Neie Punt, kerkdienst
18.30 uur

Maandag 25 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Schaken voor kinderen
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Maandag 25 februari ’t Neie Punt, Repair café
13.00 – 16.00 uur

Woensdag 27 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur  Timmerclub
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 1 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
20.00 uur Flimhuis

Zaterdag 2 maart Café Hees/Brinkzicht
20.00 uur Café Quiz

Zondag 3 maart  MTB Marathon Ruinen
8.30 uur Start Sporthal de Marse, info en
 aanmelden: www.mtbmarathonvanruinen.nl

Zondag 3 maart De Wenning Pesse
10.30 uur Koffieconcert Shantykoor Spier met 
 Accordeonclub Allegro Zuidwolde,
 info 06 166 644 35

Maandag 4 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Voorjaarsbloemstukje maken voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 4 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 uur Schaakles
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Zondag 10 maart Off Road rit omgeving Ruinen door MC80
10.00 uur Start Echtenseweg, info www.mc80.nl

Maandag 11 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Techniekclub. Ben jij ook een nieuwsgierige
 jonge onderzoeker?
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Maandag 18 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Schilderen
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Woensdag 20 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Timmerclub
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Zaterdag 23 maart Café Hees/Brinkzicht 
20.00 uur Voorjaarsconcert Crescendo-
 ‘A Tribute to Heaven’

Vrijdag 29 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Kookclub
 Opgave:
 kookclub.dejongeonderzoeker@gmail.com

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl en 
www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: 
ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.




