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Molen “De Zaandplatte”
RUINEN - Ons cultuur historisch monument, korenmolen “De Zaandplatte”, staat in 
buurtschap Engeland 9 te Ruinen (fi etsroute naar Dwingelderveld). Deze molen stond tot 
1962, als grondzeiler aan de Hoogeveense vaart te Echten. Ruinen had zich al enige tijd 
sterk gemaakt om deze vervallen molen, datering 1789 hier te krijgen. Vroeger stonden in 
gemeente Ruinen maar liefs 13 molens. Ongeveer 150 meter van onze molen heeft een 
van de oudste molens van Ruinen gestaan, een standerdmolen. Eigenaar was toen de 
Heer van Ruinen. Uitvinding stoommachine, economische voorruitgang, brandstichting 
en totale verval zorgden voor het verdwijnen van deze molens.

In 1964 is met vereende krachten met molenmaker J.D. Medendorp uit Zuidlaren, “De 
Zaandplatte”, op zijn huidige plaats herrezen. Nog veel bruikbare balken en onderdelen 
konden worden gebruikt uit de onttakelde molen van Echten. In eerste instantie is de 
molen als recreatiewoning in gebruik genomen. Vanaf 1996 is de molen weer maalvaardig 
gemaakt.

In december 2017 heeft het molenaarsschap een beschermde 
status gekregen op de representatieve lijst van immaterieel 
cultureel erfgoed van UNESCO. Daar zijn wij als molenaars en 
vrijwilligers heel blij mee.

Zie onze site en onze facebookpagina. Komt gerust kijken. U bent 
van harte welkom. Elke zaterdag, van 09.30 uur tot 13.00 uur. In de 
maanden juli en augustus, dinsdag en donderdag van 13.00 uur 
tot 16.00 uur. Een wereld van techniek, geschiedenis en het oude 
ambacht. Wij gidsen u graag door de molen. De toegang is gratis. 
Ook in onze molen veel meelproducten, honing, mosterd en 2e 
hands boeken.Namens “De Zaandplatte” molenaar Marian Fien.



 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

Reinigen van O.A.
ramen - houtwerk - zonnepanelen

Levimaat 61 | 7991 EB  Dwingeloo
T 06 547 22 876

www.glazenwasserijhoekstra.nl



’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 | Schoonheidsspecialiste
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, 
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

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

Woensdag 13 maart 
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur, Biddag voor gewas en arbeid, Ds. 
M. Paas-Feenstra
Zondag  17 maart 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. mw. M. J. van Kampen
Zaterdag 23 maart
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 24 maart 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Metselaar
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 maart 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 19 maart 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



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

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

Hartelijk dank voor alle brieven, kaarten,
bloemen, uw aanwezigheid en lieve woorden na het 
overlijden van 

           Wim Valken
Dit hee�  ons goed gedaan. 

Marijke Valken, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Ruinen, maart 2019

Handel
& Verhuur

Christiaan Ems
Kerklaan 5

7958 SN Koekange
06 21 21 87 58

info@emshandelenverhuur.nl
www.emshandelenverhuur.nl

 

Verhuur van onder andere:

- Mobiele douchecabine
- Toiletwagens
- (Dichte) aanhangers
- Partytenten, heaters, biertafels
- Springkussens
- Abraham opblaaspop
- Sarah opblaaspop
- Baby opblaaspop
- Bouwmachines
 

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.

TE KOOP
antieke mechelse kast tweedelig met marmeren plaat

tel 0528- 241365

WAOPENTIES



OFVAL
Bij de supermarkt kooj niet allennig um de daogelijkse 
bosschoppen, ie koomt er ook um aandere meensen te 
spreken. Er bint meensen zat die alle tied hebt umme daor ies 
rustig te gaon staon praoten. Ien de steden hebt ze er amit 
een koffiehook veur emeuken mar zowied is det bij oons nog 
niet. Det weerholt meensen er niet van um ies bij te praoten 
over allemaol zaken die oons raakt of die gebeurt bint. Ie 
heurt ien de supermarkt veur wie de klokken van de toren 
eluud bint, wie er mit de ambulance naor het zeekenhuus 
egaone is, wie wat jongs ekregen hebt of wie er etrouwd of 
gescheiden bint. Neejs det de kraante niet haalt mar wel deur 
de supermarkt dweelt.

Het mooie weer van ofgelopen dagen neugt uut umme 
ies even naor de spupermarkt te fietsen. Daor kwaam 
ik midden ien een discussie over het scheiden van ofval 
terechte. Wat mag er ien de bak veur PMD plastic, metaal 
en draankcartons. “ik heb net op eruumd bij een femilielid en 
alle olde koekiestrommels hebt wij ien de pmd bak edaone; 
det is toch metaal?”, zee er ene. Een aander zee det det 
niet mug umdet het gien verpakkingsmateriaal is. ‘T mut ien 
de old iezerbak. Net as de lege spuitbussen van slagroom. 
Daor kwamp fikse discussie over. Wat mag er dan wél ien 
an metaal as blik en spuitbususen niet magt? Tja..det wus 
gien een van de meensen. “De lege verpakkingen van vla 
en yoghurt magt er wel ien…”, zee er ene…”mar dan mut 
ze um espeuld wezen want as er nog wat ien zit dan mut ze 
ien de grieze bak. En as ze dan leeg bint….gunk de les ien 
ofval wieder….dan muj ze zo klein meugelijk opvollen en de 
doppe er op doon.. dan neemt ze de minste ruumte ien en 
det is weer geunstig veur de ophaaldeenst” gunk de les ien 
ofvalscheiden daor ien de winkel wieder.

Een van de aandere “docenten” stelde det het zunde is 
umme die doppen er op te doon; ook op de lege flessen dee 
ze die niet want de doppen wordt verzameld veur de anschaf 
van blindegeleidehonden. Det gebeurt vanuut een bepaolde 
stichting. Veural veule ofdelings van Vrouwen van Nu bint 
daor drok mit doonde en as doppen veur een aander het 
verschil kunt maken dan muj ze niet ien de PMD bak mietern.
De discussie gunk wieder..niet zozeer over wat er wel of 
niet ien de PMD bak mag mar veural over het nut van ofval 
scheiden as er bij de gemeente de Wolden zukke dikke 
rekeningen veur boete koomt umdet meensen van alles ien 
de bak gooit wat er niet ien heurt. Det zukke hele zendings 
of ekeurd wordt. 

De VAM hef er veur deur eleerd dus laot ze t daor mar 
scheiden; det kunt ze, vunt er ene. Dan betale wij een paar 
euro meer en hej ook gien hoge boete meer.

Er kwaamp een manspersoon langes mit dreej pizza”s. 
Hij wordde betrökken bij de discussie.”Waor doej de lege 
deuzen ien as de pizza’s op bint”, vreug de “docent” an hum. 
“Eh.. zo als het hoort, in de papierbak”, was het antwoord. 
Mar nee.det mug niet. As er ook mar een klein vlekkie vet op 
achter ebleven is dan mag e niet meer bij het papier. “En als 
mijn dochter een halve pizza laat liggen.. waar moet die dan 
in? Tja..ien de greune? Of ien de grieze as er foute stoffen 
ien zit?” De groep wus het niet. Tut er ene zee: “Nargens ien..
leert oen dochter det ze heur bord leeg mut eten” Tja wat kan 
het leven simpel wezen. Simpeler as ofval scheiden.

Muziek in de Mariakerk
RUINEN - Op zondagmiddag 31 maart 2019 om 15.30 uur treedt 
het Ensemble Consequens, de voortzetting van het bekende 
vocale kwintet Sequens, op onder leiding van de tenor Han 
Warmelink. In Consequens werken zangers samen met enkele 
instrumentalisten om uitdagende barokmuziek ten uitvoering te 
kunnen brengen.

Deze dag bestaat de begeleiding uit twee violen en een basso 
continuo, een ideale omvang voor de intieme en prachtige 
Mariakerk.
Het programma, verwijzend naar de lijdenstijd, is opgebouwd 
rond twee toonaangevende werken van de Duitse grootmeester 
Heinrich Schütz, werkzaam geweest als Kapellmeister in 
Dresden, aan het hof van de keurvorst van Saksen. Die “Sieben 
Worte Jezu Christi am Kreutz” is een kort oratorium, waarin de 
laatste woorden van Jezus worden weergegeven. 

Vervolgens klinken delen uit Schütz’ 
“Muzikalische Exequien”, een uitvaartmis met o.a. een kyrië en 
een gloria. Het concert begint met muziek van Johann Ludwig 
Bach en eindigt met twee korte werken van Dietrich Buxtehude 
en een van Heinrich Schütz. Voor meer info zie ook 
www.muziekindemariakerk.nl

De Wolden bedankt Egbert 
Stellink voor de prachtige 
documentaire
RUINEN  - Een aantal weken geleden werd in Ruinen de 
documentaire ‘The last Chair’ in ’t Neie Punt vertoond. Deze 
documentaire gaat over hoe Egbert Stellink uit Ruinen woont en 
leeft. Ruim 120 inwoners hebben die ochtend de documentaire 
met de VR-bril bekeken en vonden het indrukwekkend en mooi.

Burgemeester Roger de Groot: ”Het is ontzettend mooi dat 
Egbert dit inkijkje in zijn leven en denkwijzen met ons wil delen via 
een documentaire. Op deze moderne manier blijft dit bewaard 
en kan iedereen zien hoe er vroeger geleefd en gedacht werd.”
Egbert wilde daar ook erg graag bij aanwezig zijn. Hij durfde 
het echter niet aan om naar ’t Neie Punt te komen omdat het de 
dag ervoor flink gesneeuwd had. Om Egbert toch te bedanken 
voor de prachtige documentaire hebben burgemeester Roger 
de Groot en twee medewerkers van gemeente De Wolden, 
Christene ter Avest en Eduard Annen, hem thuis bezocht en hem 
hartelijke bedankt.

Het was een gezellig bezoek waarbij het leuk was om Egbert 
in de omgeving te zien die ook in de documentaire te zien is. 
Egbert kon dit bezoek erg waarderen en genoot er zichtbaar van.
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Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543   
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van  
 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
E-mail:  gnaber2@ziggo.nl
 gnaber@hetnet.nl
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 29 maart 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

VANUIT DE PASTORIE
Ik heb ze bewust een drietal maanden laten liggen om eens te 
kijken wat ze ook na kerst nog met je doen. Mensen konden 
half december tijdens de kerstmarktdag van de Heerlijkheid van 
Ruinen een kaarsje voor iemand branden in de Mariakerk en 
daarnaast ook een Kerstwens doen en op een kaartje schrijven 
en die aan een klein houten kerstboompje hangen dat ook in de 
kerk stond. 

Op de kaartjes werden de volgende mooie wensen verwoord:
*meer verdraagzaamheid tussen de mensen

*vrede *vrede op aarde (2x)
liefdevolle feestdagen voor allen (2x)

*dat iedereen kerst kan vieren; 
*dat we een gezamenlijk feest kunnen vieren

*vrede voor alle volkeren
liefde en warmte voor iedereen op aarde (2x)

*dat iedereen elkaar lief heeft want dat maakt de wereld 
weer een stukje beter/mooier 
*respect, vrede, gezondheid

*dat we elkaar respecteren, iedereen mag er zijn 
*geen honger * dat iedereen gelukkig is

*dat mensen wat verstandig mogen worden: elkaar liefhebben 
*aandacht *gezondheid voor de hele familie 
*een lieve vaste partner voor mijn dochter 

*dat wij zeker 12 ½ jaar bij elkaar blijven, of langer
*een muzikaal jaar

Wat denk je: in het leven van hoeveel mensen zijn deze
wensen inmiddels al in vervulling gegaan? Intussen zijn we bij 
ons in de kerk begonnen aan de veertig-dagentijd voor Pasen, 
een meer ingetogen geloofsperiode in het jaar om speciaal stil te 
staan bij welke wensen nog  n i e t  in vervulling zijn gegaan en 
wat wij daar samen aan kunnen doen.De weken voor Pasen zijn 
vanouds een ‘vastentijd’, een tijd waarin mensen een tijdlang heel 
praktisch bepaalde dingen afzweren (bijv. het eten van snoep, 
van vlees; het drin-ken van alcohol of de aanschaf van onnodig 
luxe artikelen) of zich extra inspannen voor dingen die zeker 
meer aandacht verdienen (bijv. minder mopperen op anderen/
extra aardig zijn; meer aan sport doen; meer tijd nemen voor 
je kinderen, je ouders, je vrienden en voor het herstellen van je 

relaties; genieten van de natuur en het leven om je heen, ook 
zonder veel geld uit te geven). Dit alles met de bedoeling om hun 
eigen en andermans leven weer meer bij de essentie van hoe het 
eigenlijk zou moeten zijn, terug te brengen. Als je gelovig bent, 
doe je aan dit allemaal vaak in navolging van Christus, die in 
de laatste weken van zijn leven op aarde ook met vele lijdende 
mensen meeleefde, zich met hen vereen-zelvigde en iets van 
bevrijding tegenover hun lijden probeerde te plaatsen, gewoon 
door liefdevol meer aandacht voor hen te hebben.

Ik denk wel eens: als iedereen van ons nou eens met iets meer 
passie en compassie in het leven ging staan, zou onze wereld er 
gelijk veel beter uitzien! Laten we eens proberen, in de komende 
weken weer met onze kerstwensen van toen aan de slag te gaan 
en ze alsnog een boost geven - ze zitten diep in ons en komen 
recht uit ons hart!!
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Georg Naber 

BIJ DE DIENSTEN

Op dit moment bevinden we ons in de veertigdagentijd 
voor Pasen. In deze periode van het kerkelijk jaar zijn er 
niet alleen vieringen op de zondagochtend in de Mariakerk. 
Ook op de dinsdagavond bent u hartelijk welkom in de 
korte stiltevieringen die dan worden gehouden!

Zondag 17 maart – 10.00 uur - Mariakerk
In de dienst waarin ds. G. Naber voorgaat, staan wij stil bij 
Lucas 9: 26-36 en de ‘verheerlijking’ van Jezus op de berg, 
“Terwijl hij aan het  bidden  was, veranderde de aanblik 
van zijn gezicht en werd zijn  kleding  stralend wit.” Jezus 
komt in het goddelijke licht te staan. Kan ons dat ook 
overkomen?

Zaterdag 23 maart – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Maandelijkse viering voor de bewoners rondom 
’t Neie Punt.

Zondag 24 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Dhr. A. Metselaar, kerkelijk werker en kundige 
amateur-historicus uit Hoogeveen, gaat in de dienst voor.

Zondag 31 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Wij staan stil bij het verhaal van de ‘verloren zoon’ dat 
minstens evenzeer ook het verhaal van de ‘verloren vader’ 
is (Lucas 15: 11-32). Ds. G. Naber gaat in de dienst voor. 

Zondag 7 april – 10.00 uur - Mariakerk
Opnieuw gaat dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen in de 
dienst voor.



Bijbelgespreksgroep
We lezen en bespreken de dagteksten die in de klooster-
vieringen van de broeders in het Franse Taizé aan de orde komen 
en komen de volgende keren bij elkaar op donderdag 14 maart, 
21 maart en 4 april. Aanvang: 20.00 uur, in de Pastorie op het 
adres Kloosterstraat 2.    
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

KERKRENTMEESTERS:
Graag nodigen wij u uit voor de
Gemeenteavond

op 28 maart om 20.00 uur in De Bron.

De onderwerpen die deze avond aan de orde komen zijn:
· Voortgang van RIJKeR (Ruinerwold, IJhorst de Wijk, 
Koekange en Ruinen), zie ook onderstaand persbericht hierover;
· Detachering van onze predikant ds. Georg Naber, naar 
Ruinerwold en IJhorst De Wijk en de consequenties voor onze 
gemeente;
· Plannen rondom de gebouwen Mariakerk en De Bron.
Wij rekenen op een ruime belangstelling voor deze avond. 
De koffi  e/thee staat vanaf 19.45 uur klaar. 

Samenwerking met Ruinerwold, IJhorst /de Wijk 
en Koekange
De commissie RIJKeR heeft zich het laatste jaar ingespannen 
om te onderzoeken welke vorm de samenwerking tussen de vier 
protestantse gemeenten in Ruinerwold (Hervormde gemeente 
Blijdenstein), IJhorst/De Wijk (Protestantse gemeente IJhorst/De 
Wijk), Koekange (Protestantse gemeente Koekange) en Ruinen 
(Protestantse gemeente Ruinen) kan krijgen. De naam RIJKeR 
komt van deze vier gemeenten en de commissie bestaat uit de 
voorzitters van alle kerkenraden en de kerkrentmeesters. Het doel 
van de samenwerking is om in elk dorp Gods lamp brandend 
te houden, m.a.w. een christelijke gemeenschap gaande te 
houden met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen kerk, waarbij 
de vier protestantse gemeenten elkaar ondersteunen en helpen 
waar mogelijk is. Het gaat dus om samenwerking en niet om 
samenvoeging. Deze samenwerking draagt ertoe bij dat de 
pastorale zorg in de afzonderlijke gemeenten gezond kan 
blijven. Daarnaast draagt deze samenwerking ertoe bij dat de 
afzonderlijke gemeenten hun fi nanciële situatie gezond kunnen 
houden. Let wel: elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk 
voor zijn/haar eigen fi nanciële positie.

Er zijn bijeenkomsten geweest met en zonder de predikanten 
en de samenwerking gebeurt in eerste instantie op het niveau 
van de predikanten. Het gaat hierbij om een effi  ciënte inzet van 
de predikanten en een tijdsbesparing voor hen waar mogelijk is. 
Zij zullen voor elkaar invallen bij ziekte of vakantie, streven naar 

gezamenlijke kerkdiensten, naar het houden van gezamenlijke 
gesprekskringen en het regelmatig voorgaan in elkaars kerken. 
Op deze wijze krijgen gemeenten en de predikanten voor elkaar 
bekendheid. Ook het delen van informatie over activiteiten 
in elkaars kerkbladen draagt hiertoe bij. Pastoraal blijven de 
predikanten in hun eigen gemeente verantwoordelijk. Aangezien 
er detachering heeft plaats gevonden van ds. Kloosterziel 
naar IJhorst/De Wijk (voor 50%) en van ds. Naber (voor 
20% naar Ruinerwold en voor 10% naar IJhorst/De Wijk) en 
deze situatie eerst moet stabiliseren worden verdere vormen 
van samenwerking nog niet opgepakt door de predikanten. 
Detachering van Ds. De Graaf was niet mogelijk in verband met 
het feit dat ds. De Graaf reeds voor 50% was gedetacheerd in 
Raalte. Initiatieven tot samenwerking liggen bij de kerkenraden. 
De commissie RIJKeR communiceert dan ook intensief met de 
kerkenraden. Inmiddels hebben de vier kerkenraden al kennis 
met elkaar gemaakt en krijgt dit een vervolg in het voorjaar van 
2019. De kerkenraden zullen uiteindelijk gezamenlijk tot een visie 
komen hoe de samenwerking tussen de gemeenten van RIJKeR 
er in 2025 uit zal zien. Het uitgangspunt is en blijft om samen 
kerk te zijn met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen dorpskerk.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 25 maart komen we om 14.00 uur bij elkaar 
in De Bron. Schaapsherder Hanneke Luning vertelt over de 
schaapskudde en de natuur van het Dwingelderveld. Gasten zijn 
hartelijk welkom.

Concert
Ensemble Consequens

31 maart 15.30 uur
in de Mariakerk

Het Ensemble Consequens brengt muziek verwijzend naar 
de lijdenstijd voor Pasen, in de Mariakerk in Ruinen.

Op zondagmiddag 31 maart 2019 om 15.30 uur treedt het 
Ensemble Consequens, de voortzetting van het bekende 
vocale kwintet Sequens, op onder leiding van de tenor 
Han Warmelink. In Consequens werken zangers samen met 
enkele instrumentalisten om uitdagende barokmuziek ten uitvoeri 
te kunnen brengen. Deze middag bestaat de begeleiding uit twee 
violen en een basso continuo, een ideale omvang voor de intieme 
en prachtige Mariakerk.
Het programma, verwijzend naar de lijdenstijd, is opgebouwd 
rond twee toonaangevende werken van de Duitse grootmeester 
Heinrich Schütz, werkzaam geweest als Kapellmeister in 
Dresden, aan het hof van de keurvorst van Saksen.
 Die “Sieben Worte Jezu Christi am Kreutz” is een kort oratorium, 
waarin de laatste woorden van Jezus worden weergegeven. 
Vervolgens klinken delen uit Schütz’ “Muzikalische Exequien”, 
een uitvaartmis met  o.a. een kyrië en een gloria.
Het concert begint met muziek van Johann Ludwig Bach 
en eindigt met twee korte werken van Dietrich Buxtehude 
en een van Heinrich Schütz.

Zondag 31 maart om 15.30 uur, Mariakerk Ruinen.
Het Ensemble Consequens o.l.v. Han Warmelink.
Muziek uit de lijdenstijd van  o.a. Schütz en Buxtehude.
Entree volwassenen 15 euro- jongeren tot 18 jaar gratis- inclusief 
consumptie. Kerk open om 15.00 uur, aldaar kaarten verkrijgbaar.
Koffi  e of thee drinken voor de aanvang van het concert.
Reserveren niet mogelijk. 
Zie ook www.muziekindemariakerk.nl

Spreuk van de maand
Het overwinnen van armoede is geen zaak van liefdadigheid, 
maar van gerechtigheid. Net als slavernij en apartheid is armoede 
niet natuurlijk. Het is door de mens veroorzaakt
en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist.
                          - Nelson Mandela

Redactie Om de Ruiner Toren
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www.cdadrenthe.nl 



Lammertijd bij schaapskudde 
Ruinen
RUINEN - Op maandag 25 februari 2019 is om 15.00 het eerste 
lammetje in de kooi van Schaapskudde Ruinen geboren. Dit jaar 
worden zo’n 375 lammeren verwacht die in een tijdsbestek van 
ruim vier weken geboren worden.Het is ieder jaar weer een mooie 
tijd als er zoveel nieuw leven wordt geboren. Door de hoeveelheid 
werk in deze periode, heeft herder Michiel Poelenije extra 
ondersteuning van de vrijwillige herders en enkele stagiaires die op 
deze manier een mooie ervaring opdoen in de praktijk. 

De pasgeboren lammeren gaan enkele dagen een kraamhokje 
in, dan kan de ooi (de moeder) even goed tot rust komen na de 
bevalling en kunnen de lammeren rustig opstarten en aan hun 

moeder wennen. Dit is heel belangrijk voor de binding moeder-
kind. Drentse heideschapen waar Schaapskudde Ruinen er een 
ruime 400 van heeft, zijn schapen die over het algemeen één lam 
krijgen. Eén op de vier ooien krijgt een tweeling en in uitzonderlijke 
gevallen worden er wel een drie of vier lammeren geboren.

Als de lammeren en moeder het goed doen mogen ze na één tot 
drie dagen uit het hokje en gaan ze de groepshokken in. Een deel 
van de lammeren gaat de oude schaapskooi in. Deze is dagelijks 
geopend van 9.30 tot 17.00. Het publiek is van harte welkom 
om vanaf het speciaal aangelegde publiekspad de lammetjes te 
komen bewonderen!
De lammerperiode wordt mooi afgesloten met lammetjesdag op de 
eerste zondag van april, dit jaar op 7 april a.s.. De schaapskooien 
zijn dan open voor publiek van 11.00 tot 15.00. De kinderen 
kunnen dan met de lammeren knuffelen, een hele beleving! 
www.schaapskudderuinen.nl

Beheer De Marke van Ruinen heeft voor het komende seizoen plaats voor meerdere 

medewerk(st)ers schoonmaak en opmaakservice  
(M/V)

voor de vakantieaccommodaties op Buitenplaats De Marke van Ruinen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gezellig en goed werkend team onder leiding van onze 
eigen projectleidster en vinden hoofdzakelijk plaats in de periode 1 april tot 1 november (maandag en 

vrijdag en in de vakantieweken (Kerst- en voorjaarsvakantie). Aantal uren is variabel, vaststelling 
werktijden in overleg. Het hebben van schoonmaakervaring is niet strikt noodzakelijk. Beloning volgens 

de CAO-schoonmaak. 

Sollicitaties kunt u richten aan Beheer De Marke van Ruinen, Gijsselterweg 30 te Ruinen, 
per e-mail op info@beheer-mvr.nl. Wilt u langs komen? Maak even een afspraak met onze 

projecteidster Alida Lafleur, 0522-470540 of 0516-433568.

Ondersteuning bij zorgvragen in 
het sociaal domein
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden wil haar inwoners helpen met 
het oplossen van kwesties en vraagstukken, klachten, problemen 
en onduidelijkheden op het gebied van zorg, wonen en leven.

Voorheen gebeurde dat met hulp van de sociale ombudsvrouw Irma 
van Beek. Deze functie wordt afgebouwd, omdat ondersteuning 
van inwoners in het sociaal domein door de gemeente verder wordt 
doorontwikkeld. Uw ondersteuning blijft uiteraard gewaarborgd.

Waar kunt u terecht?
Hebt u vragen over de Wmo, de Wlz, Jeugdwet of participatiewet? 
Neemt u dan contact op met de gemeente via 14 0528, u wordt 
doorverbonden met één van de consulenten.
Wilt u onafhankelijke hulp of uitleg over de Wmo, Wlz, Jeugdwet 
of participatiewet? Of wilt u onafhankelijke ondersteuning 
bij het keukentafelgesprek? U kunt gratis een beroep doen 
op onafhankelijke cliëntondersteuners. Dit zijn professionals 
werkzaam bij MEE Drenthe (0592-303999) en Stichting 
Welzijnswerk De Wolden (0528-378686).

Cliëntondersteuners
Gemeente De Wolden is ondertussen de cliëntondersteuning aan 
het uitbreiden. Het doel: u weet als inwoner waar u ondersteuning 
kunt vragen en krijgt eenvoudig en snel de juiste ondersteuner. 
Een cliëntondersteuner helpt u met de toegang naar de juiste zorg. 
Zij hebben kennis van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en kennen 
de zorgaanbieders.

Klachten
Helaas komt het voor dat u, ondanks alle goede bedoelingen, niet 
goed wordt geholpen. In dat geval kunt u contact op nemen met 
de Algemene Ombudsman van de gemeente De Wolden. Dit is de 
heer Van Egdom. De ombudsman houdt elke maand spreekuur. 
Op het spreekuur kunt u uw klacht aan de ombudsman kenbaar 
maken. U kunt een afspraak maken via de klachtencoördinator van 
de gemeente, Anita van Ulsen, telefoonnummer 14 0528. U kunt 
voor het maken van een afspraak ook mailen naar ombudsman@
dewolden.nl.



T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

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

Indien gewenst ‘s avonds op afspraak 0522 473 328

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen

VARIFOCUS
VOOR € 100.- PER GLAS

-huismerk-
geldig tot 09-04-2019, week 13 gesloten

PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november tot 1 april woensdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Van 1 april tot 1 oktober en in 
alle schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens 
feestdagen gelden afwijkende openingstijden. 
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, T. 06 
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-
17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur | tel. nr. 06 143 481 08

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.

MAART/APRIL
Woensdag 13 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Voorjaarsbloemstukje maken voor jong en oud
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Donderdag 14 maart Buddingehof Ruinerwold
 Volleybaltoernooi VCR en Vios 2019 voor
 kinderen groep 5-8 
 van de basisscholen Ruinen, Ruinerwold,
 Oosteinde, Echten
 Info: www.actiefnaschooltijd.nl

Donderdag 14 maart Finale Hersengym
20.00 uur ’t Neie Punt

Vrijdag 15 maart Ronde van Drenthe
 www.rondevandrenthe.nl

Vrijdag 15 maart ’t Neie Punt
10.00-11.30 uur Westerhof Mode

Vrijdag 15 maart ‘t Neie Punt, Kinderen 
10.00-13.00 uur bakken pannenkoeken voor ouderen 
 Welke kinderen(gr.6 t/m 8) willen meehelpen? 
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 15 maart ’t Neie Punt
19.00 uur Optreden Mannenkoor de Geuzingers

Zaterdag 16 maart Ronde van Drenthe
 www.rondevandrenthe.nl

Zaterdag 16 maart Café Hees/Brinkzicht
20.00 uur Café Quiz

Zaterdag 16 maart NL DOET 2019
v.a. 9.00 uur Schoonmaak- en opruimdag bij 
 Zwembad Ruinen. Kom je helpen? 

Zondag 17 maart Ronde van Drenthe
 www.rondevandrenthe.nl

Zondag 17 maart Mariakerk Ruinen 
14.30 uur Krokusconcert door Kerkkoor, Vrouwen van 
 nu, Popkoor 2000, Mannenkoor de Geuzingers
 en Ruunder Basalt

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’
Zaterdag 23 maart Tennispark TC Runa, Neuzendijk 5 Ruinen
13.00-17.00 uur Open dag TC Runa

Zaterdag 23 maart ’t Neie Punt
18.45 uur Internationaal Eetcafé

Zondag 24 maart Klein Paradiso( d’ Olde Karke) Echten
16.00 uur Extra akoestisch optreden Dirty Dog
 www.dirtydog.nl

Maandag 25 maart ‘t Neie Punt
13.00-16.00 uur Repair Café

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

Vrijdag 29 maart ‘t Neie Punt
14.15 uur Luxe-Bingo met drankje en hapje
 Voor alle inwoners iedereen is van harte
 welkom!

Vrijdag 29 maart ‘t Neie Punt,
20.00 uur Flimhuis

Zondag 31 maart Muziek in de Mariakerk
15.30 uur Ensemble Consequens

Zondag 7 april Schaapskooi Ruinen
11.00-15.00 uur Lammetjesdag www.schaapskudderuinen.nl

Vrijdag 12 april Vrederuiters, Kloosterstraat
15:00 uur (achter de brandweerkazerne)
 Z1, Z2, ZZ-licht dressuurpaarden.
 Aansluitend Z1 en Z2 pony’s
 Info: www.vrederuiters.nl

Zaterdag 13 april Vrederuiters, Kloosterstraat
9:00 uur (achter de brandweerkazerne)
 B t/m Z2 pony’s
 Info: www.vrederuiters.nl

Zondag 14 april Vrederuiters, Kloosterstraat
10:00 uur (achter de brandweerkazerne)
 B t/m M2 paarden
 Info: www.vrederuiters.nl

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

Hersengym 
Uitslagen 28 februari:
1.  Smitties 134 pnt. 2. Taxi Rudi 110 pnt. 3. Achter Ansen 104 pnt.
Publieksprijzen: Aise Klijnstra, Jaap van Laar, Peter Persoon.
 
FINALE  donderdag 14 maart, aanvang 20.00 uur in ’t Neie Punt, 
met de volgende teams:
Taxi Rudi, Smitties, Achter Ansen, JAR, De Akkers, Jordaan.



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

Gratis entree!

DINSDAG 26 MAART 2019

WOENSDAG 27 MAART 2019

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

1 9 . 3 0  U U R

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

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

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

DINSDAG VOL!


