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Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

Rune op de Bühne speelt
‘Bed en Breekvast’

RUINEN - Zaterdag 28 januari a.s. staat Rune de Bühne weer op de planken. Het zich
steeds weer vernieuwende theatergezelschap speelt traditiegetrouw op de vierde
zaterdag van januari. Evenals vorig jaar zal de uitvoering weer plaatsvinden bij
Buitencentrum De Poort, Kloosterstraat 12 in Ruinen. De theaterzaal is weer mooi
aangekleed en het podium is verbeterd en verhoogd.
Het stuk ‘Bed en Breekvast’, is geschreven
door Adriaan Vellinga en speelt zich
af in de huiskamer van Jan en Gré. Jan
is een man die pas in de VUT is gegaan
en nog niets gedaan heeft sinds hij niet
meer naar zijn werk hoeft. Zijn vrouw en
ook de buren, sporen hem aan toch weer
wat te gaan doen. Dit lukt niet erg totdat
Jan bij toeval een folder leest waarin een
advertentie staat van een Bed en Breakfast
huis. Als hij doorkrijgt dat er dan allemaal
mensen over de vloer komen en dat het
ook nog geld oplevert wordt Jan helemaal
enthousiast. Misschien wel te enthousiast.
Het loopt binnen de kortste keren helemaal
uit de hand. Ze worden door de gasten
totaal overrompeld en Jan en Gré raken de
regie helemaal kwijt. Dat willen ze natuurlijk

beide niet. De gasten werken -ongewildmee om aan deze ongewenste situatie een
einde te maken. U zult begrijpen dat dit
door het theatergezelschap Rune op de
Bühne tot de nodige hilariteit gebracht zal
worden.
’s Middag is er na afloop dansmuziek met
medewerking van Bart Kiers en ’s avonds
‘bal na’ met livemuziek door de formatie
Duo Sonic. Middagvoorstelling om
13.30 uur, zaal open om 12.30 uur.
Avondvoorstelling om 20.00 uur, zaal open
om 19.00 uur.
Kaarten voor de voorstelling zijn in
voorverkoop verkrijgbaar bij Kapsalon
Jantine, Westerstaat 22, Ruinen.

Alle
SNOWBOOTS
50% korting!

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

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

Winteropruiming

10%-25%
KORTING

Kijk ook op het rekje met leuke
AANBIEDINGEN!

februari
januari en sloten
ge
maandag

Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
Vraag naar de mogelijkhe

Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertiﬁceerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.
Door onze zeer goede

KIES VOOR:
Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!

gewoon doen, in Ruinen

Open op

Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur.
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 25 januari 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 17 januari 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.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

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
SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen
Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De 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.)

112

* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316 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 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
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

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 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
Kraamzorg Tineke
Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

Kerkdiensten
Zondag 15 januari 2017
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur
Kruispuntkerk Pesse
10.00 uur
Kruispuntkerk Pesse
10.00 uur

Ds. W. Molenaar
Ds. C.J. ‘t Lam
Ds. G. van Zanden (Sonardienst)

Zaterdag 21 januari 2017
‘t Neie Punt 1
18.30 uur

A. Vermaas

Zondag 22 januari 2017
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur
Kruispuntkerk Pesse
10.00 uur

Ds. G. Naber
Kand. J.W. Bassie
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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

Hees 32, 7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?
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

u
3 Gangen men
25,- euro

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL
Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

Voor de Blanken 3 • Ruinen

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

JOS Column
Ik heb het eleerd mit een blikkie van maggi
blokkies. Det was een wat verzunken
dekseltie det goed wol knallen aj er een
blokkie carbid ien hadden edaone. En dan
wat speeje vanzölf. Mien breur was wat
older, die scheut al mit een varfblik; det
knalde harder mar ie hadden de vingers
ook eerder verbraand. Wij wordden er
nooit meuj van; het opgaren van de
weggeblaozen dekselties en het opneej
speejen op het kloetie carbid. Ik har een
buurjonge die det gesjouw wel zat was; hij
begunde het dekseltie tegen zien trui an
te laoten schieten; dan hoefde hij niet zo
veule lopen. Gevolg..hele trui verbraand.
Later scheut ie mit een melkbusse; een
olde pulle waor al zoveule roest an zat det
ze nooit meer blinkend eschoerd op het
melkrikke zöllen liggen.
Det knalde veule harder mar het was ook
veule gevaorlijker.
Pas veule later kwamen de geweldige
grote kanonnen; dreejende raden mit
daoran vief of zes melkbussen zodet er
series an knallen kunden worden emaakt.
De pulledeksels wordden vervangen deur
voetballen; die knalt net zo hard en levert
minder ongelokken op.
Langzaam mar zeker is carbidschieten
een traditie eworden. Er wordt zölfs
overweugen um het op te nemen in de
lieste mit zaken die bescharmd mut
worden. Te bewaren tradities.
Wat is het daorumme jammer det er zo
langzaan an ien haost ieder dorp wel een
ienwoner zit die er zoveule last van hef det
het al op veule plekken verbeuden is.
De traditie uut het centrum van het dorp.
Daor kwaamp alleman kieken; veur het
knallen mar veural um te ouwehoeren en
de leste oldejaorsweensen uut te spreken
an dorpsgenoten. Een zangkoor ien actie
en een tente erbij veur de gluhwein en de
snert. Een krattie of wat mit flessies bier;
het wordde er ruzig van op de Brinken mar
ook gezelliger. En dan het applaus as de
balle hoger gunk as de toren.
Zaoterdag fietste ik over de Brink ien
Rune; ie kunden er wel een kanon
ofschieten want gien meense die eraakt
kun worden. Het carbidschieten is ook
hier verplaotst buten het dorp; daor was
oldejaorsdag was weinig beweging. Bij de
pullen nog gien twintug man publiek. Weg
gezelligheid, geouwehoer en plezier as de
voetballe hoger gunk as de toren.
Ie kunt carbid schieten wel opnemen ien
de lieste van te bewaren zaken..mar lieve
bestuurders.. ik heb een neejaorsweense…
mag het dan asjeblieft trogge naor de
Brink?

Gebiedspromotie Zuidwest
Drenthe voor tweede keer
naar Vakantiesalon in België
RUINEN - Dit jaar promoten Marloes van Schooten en Carla Sloots van Gebiedspromotie
Zuidwest Drenthe de regio wederom op vakantie en fiets- en wandelbeurzen in
Nederland en België. Nog even en dan barst het jaarlijkse reisspektakel weer los in de
Jaarbeurs in Utrecht; van 11 tot en met 15 januari vindt de Vakantiebeurs 2017 plaats.
Op basis van positieve ervaringen is
gekozen de Vakantiebeurs en de fiets- en
wandelbeurs in Utrecht te bezoeken.
Dit jaar zijn er meer bezoekers uit België in
onze regio te gast geweest. Daarom wordt
Drenthe voor de tweede keer ook op de
Vakantiesalon in België gepresenteerd.
Krachten zijn gebundeld en met meerdere
partners wordt Drenthe op een
gezamenlijke stand gepresenteerd.

De eenduidige, energieke uitstraling
samen met andere regio’s maakt dat de
beursbezoeker weet: ‘Drenthe doet wat
met je!’

Bezoekers aan de beurzen zullen
ontdekken hoe mooi Zuidwest Drenthe is
en geïnspireerd worden om zelf actief op
pad te gaan. Er is niet alleen informatie
over wandelen en fietsen te vinden, maar
ook concrete informatie voor de actieve
mountainbiker en de vele gezinnen met
kinderen.
Ambassadeurs van de regio geven mooie
prijzen mee om te verloten onder de
bezoekers om ze met enthousiasme in
onze regio te ontvangen. Dit heeft menig
ondernemer al mooie herhaalbezoeken
opgeleverd.

FAMILIEBERICHTEN

Adverteren?

Het was fijn voor ons te ervaren hoeveel mensen hun
medeleven hebben getoond na het overlijden
van mijn zorgzame man, lieve vader en opa

Jan Lubbers
Wij willen u hiervoor oprecht bedanken.
Dinie Lubbers - Bremmer
Gert en Grietje
		 Gido en Daphe
		 Eline en Browny
Ruinen, januari 2017

’T RUUNDER
WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

WAOPENTIES
Te koop
Houten kinderledikantje
met bovenbouw,
incl. bodem en matras.
Opklapbare kinderstoel.
Prijs : n. o. t. k.
Tel. 06 109 054 51

Te koop i.v.m. verhuizing
Gazon maaimachine,
3-zits leren bank (wijnrood),
2-zits bank (bruin).
Zaagtafel geheel compleet
met Widia zaagblad.
Zwederaweg 37
Tel. 0522-471836

Nieuw in Ruinen!
Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Elke donderdag staan wij op de brink vanaf ca. 14.00 uur
tot 18.00 uur met heerlijk Indonesisch eten en snacks

Tuinaanleg
& Onderhoud

Tot ziens bij D’ Indo
Arend en Fosa

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

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

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

Wandafwerking,
behang, glasvlies,
spuitwerk

Hoog Rendement glas,
Voordelig !
Investeren in hoog rendement
dubbel glas levert al gauw een
winst op van 7% op uw
spaarrekening !

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

Binnenschilderwerk

Voordelen van HR++ beglazing
-forse besparing op stookkosten
-werkt geluidsisolerend
-waardeverhoging woning
-verbetering energielabel

Buitenschilderwerk
In de wintermaanden hanteren wij een speciaal
tarief op binnen schilderwerk
Meer informatie op www.lensenschilders.nl
tel 0522-26 26 44 mail info@lensenschilders.nl

Winteractie!

Echinacea Extra Forte

met plantago en cat’s claw

1 + 1 g ra t i s

(2x100ml)
5 14.95Drogisterij
| Parfumerie

Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 34 nr. 1 - 11 januari 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 8 februari 2017
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543			
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 		
			
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
			
E-mail: gnaber2@ziggo.nl
				
gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,Torenakker 25,
			
tel. 0522-471716 en 06-51508695
Diaconie:
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
			
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
Website:
			
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 27 januari 2017 via
info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE en VANUIT DE PASTORIE
Een nieuw jaar is begonnen, het jaar 2017. Allen nog het Beste
toegewenst. Mogen er in ieders leven dit jaar ook een paar
dagen bijzitten, zoals Ida Gerhardt die zo mooi beschrijft in
haar gedicht “Zondagmorgen”. Dagen, waarin onze alledaagse
beslommeringen zacht worden verstoord door iets van licht en
onze handen als vanzelf opengaan voor wat je met een modern
woord noemt “Spiritualiteit”.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis
En raakt de dingen aan. Wij eten
Ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
En grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.
Vakantie ds. G. Naber
Onze predikant is nog tot en met donderdag 19 januari met
vakantie. Mocht er iets zijn, neemt u dan contact op met de
scriba van de kerkenraad, mw. Tineke Stekelenburg,
tel. 0522-470204 of met de voorzitter van de kerkenraad,
dhr. Bert van Zanten, tel. 0522-471691. Zij verwijzen
desgewenst door naar een collega-predikant.

op te treden en op een boeiende manier zijn eerste leerlingen tot
navolging riep!
Zondag 29 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Wij staan stil bij het begin van de meest beroemde preek die
Jezus ooit gehouden heeft, de Bergrede (Matteüs 5: 1-12).
Zondag 5 februari – 10.00 uur - Mariakerk
Wij mensen zijn, in de visie van Jezus, de lichtdragers in en
smaakmakers van het leven (Matteüs 5: 13-16). De vraag is of
we dit doorhebben en er iets mee doen.
Zondag 12 februari – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
KERKRENTMEESTERS
Najaarsactie 2016
In november hebben wij de najaarsactie gehouden voor de
aanschaf van een beamer en vervanging van de
geluidsapparatuur. Wij willen een ieder bedanken voor zijn
financiële bijdrage. Wij houden u op de hoogte van wat er
aangeschaft gaat worden en wanneer u het kunt zien en
beluisteren.
Actie Kerkbalans 2017
Eind januari 2017 houden wij de Actie Kerkbalans 2017 en zult
u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen.
Onze vrijwilligers zullen hierna de envelop weer bij u ophalen
zoals ook de voorgaande jaren het geval was.
Oprichting Stichting Mariakerk
In 2017 willen wij een stichting opzetten voor sympathisanten
Mariakerk. Voor de leden is het niet meer op te brengen om
alleen onze prachtige Mariakerk in stand te houden.
Ook de niet kerkelijken onder ons willen graag dat de kerk
behouden blijft in ons dorp Ruinen. Wij allen zouden er niet aan
moeten denken dat dit fraaie eeuwenoude gebouw zal
verpauperen op de Brink. Wij zullen u op de hoogte brengen
en houden wat de bedoeling is van deze stichting.

Wat hebben Rini Hut en Ben Hut
voor speciale band met de kerk?

Nieuwsgierig?
Kom naar het

BIJ DE DIENSTEN
Wees ook in 2017 weer hartelijk welkom in de vieringen in de
Mariakerk en in ’t Neie Punt.
Zondag 15 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Een dienst geleid door gastvoorganger ds. W. Molenaar uit Meppel
Zaterdag 21 januari – 18.30 uur – in ’t Neie Punt
De vertrouwde maandelijkse viering voor ouderen wonende in
en rondom ’t Neie Punt.
Zondag 22 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Een dienst van Schrift en Tafel, we vieren ook het Heilig
Avondmaal met elkaar, staande in een kring. Inhoudelijk kijken
wij naar wat er in Matteüs 4: 12-22 staat, hoe Christus begon

gesprek in de Mariakerk
Zondag 22 januari:
16.30 tot 17.45 uur
toegang gratis de koffie staat klaar

“Goede Buren” – gesprekken worden
“Deel je leven” – gesprekken
Dit jaar is het landelijk thema van de PKN kerk: Deel je leven.
Hierbij valt van alles te bedenken en levert genoeg stof voor
(weer) een serie boeiende gesprekken. Daarom zullen we net als
afgelopen jaar 4 duo gesprekken met interessante dorpsgenoten
houden. Uitgangspunten zijn: laagdrempelig, afwisselend,
gezellig, maar ook met een serieuze ondertoon.
“Hoe sta je in het leven?” of “Wat zou je anderen mee willen
geven?”
De reacties op de eerste serie waren heel positief en voldoende
reden om het in 2017 ongewijzigd voort te zetten: Een mooie
formule! Een gevarieerde serie gesprekken met steeds twee
verschillende gasten en een vlotte gespreksleider.
Ontspannen, maar zeker met inhoud. We zijn dan ook trots en
heel blij dat er weer acht interessante gasten iets van hun leven
willen delen en dat ook in deze serie gespreksleider
Wim Stam mee werkt.
De ontmoetingen vinden plaats op zondag 22 januari,
12 februari, 5 maart en 26 maart vanaf 16.30 uur in de
Mariakerk en duren ongeveer 5 kwartier.
Vanaf 16.10 staat de koffie klaar!
De eerste sessie belooft direct een hele bijzondere te worden:
Rini Hut en Ben Hut hebben allebei een heel speciale band
met de Mariakerk; zij zullen dit ongetwijfeld op gepaste wijze
met de toehoorders delen.
Ramon Lubbinge
† 30-11-2016
* 24-06-1984		
Op woensdag 30 november j.l. overleed Ramon Lubbinge, op
de leeftijd van tweeëndertig jaar. Ramon Lubbinge werd in 1984
aan de Esweg in Ruinen geboren, als derde zoon van Chris en
Klaasje Lubbinge. Op het laatst woonde hij in Ruinerwold, maar
met zijn hart bleef hij altijd met Ruinen verbonden. In Ruinen ging
hij naar school. Hier bleef hij daarna ook nog vele jaren wonen
en de meeste van zijn contacten onderhouden. Zijn passie lag bij
het gezellig optrekken met zijn vrienden en familie. Beroepsmatig
kwam hij in het slagersvak terecht. Daarna werd hij actief in de
beveiligingstechniek. Tien jaar geleden werd hij ook vader!
De vader van Chris, zijn zoon waar hij intens van hield.
Op woensdag 30 november kreeg hij opeens een hartstilstand
en ging hij van het ene of het andere moment van ons heen.
In de afscheidsdienst op woensdag 7 december lazen wij een
gedeelte uit het oude Wijsheidsbijbelboek Prediker, waarin hij
ons mensen oproept om in ons leven vooral met vreugde ons
brood te eten, met een vrolijk hart onze wijn te drinken, altijd
vrolijke kleren te dragen en een feestelijke geur te kiezen, en te
genieten in het leven. Want het leven is leeg en vluchtig, het kan
zo voorbij zijn, en God verheugt zich er zeer over als wij mensen
van ons leven kunnen genieten. Wat deze tekst uit de Bijbel
uitspreekt, past goed bij de manier waarop Ramon in zijn korte
bestaan op aarde, in het leven heeft gestaan.
Wij wensen allen die hem nabij stonden, en in het bijzonder
zoon Chris, zijn moeder Klaasje en zijn broers Freddy en Johnny,
Gods nabijheid toe in de komende tijd.
In Memoriam: Jan Maat
* 16-01-1930
† 14-12-2016
Op woensdag 14 december overleed Jan Maat, op de leeftijd
van zesentachtig jaar. Jan Maat werd in Nijeveen geboren, waar
hij op opgroeide. Al van jongs af aan raakte hij vertrouwd met
het boerenleven. Heel zijn leven is hij met veel passie agrariër
geweest. In 1957 trouwde hij met Jantje Moes en kwamen ze
na een flink aantal jaren, in Ruinen te wonen, op het adres waar
Jantje was opgegroeid. In maart van dit jaar zouden ze zestig
jaar met elkaar getrouwd zijn geweest. Ze werden de trotse
ouders van twee dochters: Grietje en Leida.
Jan Maat was een innemende persoonlijkheid, een opgewekt
mens die niet veel luxe nodig had om voldoening in het leven te
hebben. Hij genoot van de vele kleine dingen in het leven, die
soms voor je als mens, als je er maar aandacht aan schenkt, tot
iets heel groots kunnen worden. Hij hield van het buitenleven,
kon hard werken, maar maakte ook altijd graag tijd vrij voor de
mensen om zich heen. Vaak zag je hem rondom zijn huis bezig
zijn en zomaar een gesprek aanknopen met wie er ook maar
voorbij kwam. Hij genoot van het onderhoud met bekenden en

buren. Maar ook met vreemde mensen, toeristen bijvoorbeeld,
legde hij makkelijk contact. Ook voor de kerk is Jan Maat actief
geweest. Jarenlang was hij lid van de kerkenraad. Hij zette zich
ook in voor de Snui- en Snuffelmarkt. Zeer genieten kon hij
vooral van het zingen in het kerkkoor waarvan hij achtenveertig
jaar lid is geweest! Hij was erelid! Het zingen zat hem al van
jongs af aan in het bloed.
In de afscheidsdienst op maandag 19 december vertrouwden
wij het leven en sterven van Jan Maat toe aan de Eeuwige, met
woorden uit Johannes 14, waar Christus zegt: ‘Wees niet bang.
Vertrouw op God, en vertrouw op mij. In het huis van mijn Vader
is plaats voor veel mensen.’ Wij wensen Jantje en de familie veel
sterkte in de komende tijd.
ZUSTERKRING
Nieuwjaarsvisite op maandagmiddag 30 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. (Denk om de eigen bijdrage van €5,-)

TEN SLOTTE
De goedheid van de mens is een vlam die wel verborgen
maar niet gedoofd kan worden.
Nelson Mandela

Redactie Om de Ruiner Toren

Je huis weer
fris & schoon?

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.
Westerstraat 54, Ruinen
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Zó gedaan!

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

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

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

De uitslag van onze verloting - Vuurwerk komt uit China -

10 prijswinnaars!

Prijswinnaars kunnen hun waardebon van
Chinees Restaurant Ni Hao, Ruinen afhalen vanaf 12 januari 2017
bij Hofman Uw Groene Vakwinkel, Munnekenweg 6 Ruinen
Fam. Mulder, Schoolerve 23, Darp
Frank Brok, Torenakker 47, Ruinen
Erwin Hut, De Tipakkers 7, Pesse
Van Baalen, Achter de Broeken 5, Ruinen
Mulder, Westerstraat 40, Ruinen
De Boer, De Heurinks 13, Ruinen
Nico Vogelzang, De Heurinks 57, Ruinen
Daphne Kooyman, H. Reindersweg 28-120, Pesse
M.F. Peeterse, Echtensedijk 7, Pesse
Arnold Veld, Kraloërweg 10, Kraloo (De Wolden)

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

Provinciaal Sportgala Drenthe
op 2 maart 2017
REGIO - Ook in 2016, een top sportjaar, zijn er weer vele Drentse topsporters en ploegen
die een belangrijke prestatie hebben geleverd. Zij krijgen op 2 maart aanstaande letterlijk
en figuurlijk een podium in het Atlastheater te Emmen waar bekend wordt gemaakt wie
de verkiezing heeft gewonnen van de Drentse (top)sporters in de categorieën sporttalent,
sportploeg, sportvrouw en sportman van het jaar. De presentatie is in handen van Marijn
de Vries, journaliste en voormalig prof-wielrenster.
De nominatiecommissie kan daarnaast nog
wildcards toewijzen, mocht een bepaalde
sporter of ploeg niet kunnen ontbreken
op de lijst met genomineerden. Anders dan
vorig jaar kan het publiek nu op alle
genomineerden stemmen en is er geen
voorselectie. De stembussen zijn
geopend van vrijdag 17 t/m zondag
19 februari. Onder de stemmers worden
toegangskaarten voor het gala verloot.
De uiteindelijke winnaars worden bepaald
door drie jury’s, te weten: een topsportjury,
een sportjournalistenjury en het Drentse
publiek.

Dit jaar kent het Sportgala Drenthe bijna
dezelfde opzet als vorig jaar. In de meeste
Drentse gemeenten worden ieder jaar de
sporters uit die gemeente gehuldigd.
Deze huldigingen vormen de basis en
alle regionale winnaars plaatsen zich
automatisch voor het Sportgala Drenthe
op 2 maart.
Op deze manier is dit als het ware de
grote finale en zijn alle gemeenten
vertegenwoordigd. De gemeenten die
geen sportgala of huldiging organiseren
leveren namen aan van (top)sporters die
een bijzondere sportprestatie hebben
neergezet in 2016.
De stembussen voor het publiek gaan open
nadat het laatste regionale sportgala heeft
plaatsgevonden en dus alle genomineerden
per categorie bekend zijn.

Het Sportgala Drenthe wordt mogelijk
gemaakt door SportDrenthe, provincie
Drenthe, Rabobank, Marketing Drenthe,
RTV Drenthe, Boom uitgevers
Nieuwsmedia, gemeente Emmen als

‘gastheer’ en de andere Drentse
gemeenten. Kijk voor meer informatie en
een overzicht van de regionale sportgala’s
op www.sportgaladrenthe.nl.

Manon Hooijer opent
Kapsalon Manon
RUINEN – Op een mooi plekje aan de Brink in Ruinen heeft Manon Hooijer afgelopen
zaterdag 7 januari de deuren van haar eigen Kapsalon Manon geopend. In de periode na
kerst tot de opening is er behoorlijk geklust en is de ruimte omgetoverd tot een mooie
kapsalon waarin een huiselijke sfeer is gecreëerd en eigenaresse Manon samen met een
parttime kapster en stagiaire een frisse start heeft gemaakt.

MTB Marathon
Ruinen

Ruim 40 jaar was in het pand kapsalon
Hans Snooy gevestigd, waar Manon 10 jaar
met veel plezier heeft gewerkt. ‘Ik ben er
destijds tijdens mijn kappersopleiding aan
het Alfacolllege begonnen als stagiaire en
ben eigenlijk ‘opgegroeid’ in de kapsalon,
zegt Manon goedlachs. Na het overlijden
van eigenaar Hans Snooy in oktober 2014,
ontstonden plannen om de kapsalon over
te nemen en werden verder uitgewerkt tot
een mooi eindresultaat.

Belangstellenden konden onder het genot
van een hapje en een drankje de salon
bewonderen. Later komt Kapsalon Manon
nog met leuke acties. Vanaf dinsdag
10 januari kunt u bij Kapsalon Manon,
Brink 25 in Ruinen, terecht voor dames,
heren en kinderen.

De in Ruinen geboren onderneemster heeft
inmiddels een leuke klantenkring.
De klanten komen uit Ruinen maar ook uit
de wijde omgeving. Kapsalon Manon wil
een echte dorpskapper zijn waar altijd tijd
RUINEN - Liefhebbers kunnen het alvast in is voor een praatje ‘Zelfs vakantiegangers
hun agenda noteren. Zondag 5 maart a.s.
die in de buurt zijn waarderen dit en weten
organiseert WTC Ruinen de MTB-Marathon me te vinden’ vertelt Manon.
van Ruinen.
Manon is allround kapster maar blijft de
Prachtige en uitdagende routes gaan door trends op de voet volgen. ‘Natuurlijk blijven
bos en over heide in de omgeving van
we bij de tijd en is er ruimte om cursussen
Zuidwest Drenthe.
te volgen.’ Mijn specialiteit is het zetten van
Er kunnen afstanden van 20-35-55-80-100 km permanent en het knippen van de heren.
worden afgelegd. Starten kan van 8.30 tot
In de gemoderniseerde salon hebben we
10.00 uur vanaf Sporthal De Marse,
5 werkplekken en een aparte wasruimte’,
Mr. Harm Smeengestraat in Ruinen.
besluit Manon enthousiast.

www.ruunderwaopen.nl

Lekker en gezond!
WINTERBROOD met

nbrood
Lekker donker meergrane
nootjes en rozijnen
van € 3,50 voor € 2,95

MEERGRANENBESCHUIT
van € 3,50 voor € 2,75

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Volks- en feestmuziek voor elk wat wils
RUINEN - Evenals vorig jaar geven de Stroomdalkapel o.l.v. kapelmeester Barteld Luning en
Boerenkapel De Knollenplökkers uit Ruinen een concert op zondagmiddag 29 januari 2017
in Buitencentrum “De Poort” in Ruinen. Het concert was vorig jaar een groot succes.
De Stroomdalkapel speelt voornamelijk de
Böhmische en Mährische muziek (Tsjechische
volksmuziek) 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 de kapel De Knollenplökkers
is plezier.

´Gegarandeerd dat uw evenement met
“De Knollenplökkers’’ een feest wordt!´,
luidt het motto.
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

Stroomdalkapel o.l.v. Barteld Luning

Fietsplezier voor iedereen..!!

akkers gingen om knollen te plukken
als voer voor hun vee.
De Knollenplökkers verzorgen optredens
op allerlei evenementen, maar ook tijdens
braderieën, brinkavonden, markten, in
winkelstraten en wandel/fiets 4 daagse etc.
Met andere woorden op de meeste plekken,
gebeurtenissen of evenementen kunnen zij
een optreden verzorgen.
Aanvang van dit nieuwjaarsconcert 14.00 uur.
De entreeprijs bedraagt € 7,50 bij
reservering en € 10,00 aan de zaal.
Reserveren kan via tel.: 0522 471500,
06 29518500 of 0592 542206.

De Knollenplökkers

*
*
*
*

gs!!

Kom lan

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

Batavus
Gazelle
Sparta
Multicycle

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Merida

AUTOBEDRIJF

Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

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

www.autobedrijfwestera.nl

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.
Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

Uw Bike Totaal winkel:

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte
www.vredenburgbiketotaal.nl

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77
Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06
Dorpsstraat 67
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42

www.biketotaal.nl

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum: kijk op www.natuurmonumenten.nl/
dwingelerveld
Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei,
aanvang 14.30 uur
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m
30 maart 2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang
aanwezig. Telefonisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056
voor 11.00 uur op de speeldag.
’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie.
Elke woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 14.15 tot
15.30 uur. Opgave bij geahooijer@planet.nl
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 daar bij horen.
14.00 - 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld,
Benderse 22

JANUARI
Woensdag 11 januari
19.30-15.45 uur

De Jonge Onderzoeker Ruinen, ’t Neie Punt
Vogeltaart maken
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 28 januari
13.30 uur/
zaal open 12.30 uur

Rune op de Buhne speelt ‘Bed en Breekvast’
Buitencentrum ‘De Poort’ Ruinen

Donderdag 12 januari
19.30 uur

Hersengymnastiek ’t Neie Punt

Rune op de Buhne speelt ‘Bed en Breekvast’
Buitencentrum ‘De Poort’ Ruinen

Maandag 16 januari
14.30-15.45 uur

De Jonge Onderzoeker Ruinen, ’t Neie Punt
Cupcakes versieren
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 28 januari
20.00 uur/
zaal open 19.00 uur

Woensdag 18 januari
9.30-11.30 uur

Zondag 29 januari
14.00 uur

Crea Café Bibliotheek Ruinen
info: Astrid Dijksterhuis Bibliotheek Ruinen.
Tel. 088 – 012 8444 of kijk op
www.welzijndewolden.nl

Nieuwjaarsconcert Stroomdalkapel &
De Knollenplökkers
Buitencentrum de Poort

Maandag 30 januari
14.30-15.45 uur

Maandag 23 januari
14.30-15.45 uur

De Jonge Onderzoeker Ruinen, ’t Neie Punt
Loempia’s maken
Opgave: geahooijer@planet.nl

De Jonge Onderzoeker Ruinen, ’t Neie Punt
Timmerworkshop
Opgave: geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET

Hersengymnastiek
RUINEN - 15 december jl. was er
Hersengym en dit zijn de uitslagen:

1e ronde
Taxi Rudi
1.
2.
Slagter/van Laar
3.
Achter Ansen
de Akkers
4.

57,5 pnt.
46,5 pnt.
31,5 pnt.
22 pnt.

2e ronde
1.
Smitties
2.
3 Musketiers
3.
de Run(n)ers
4.
Torenakker

54,5 pnt.
33 pnt.
23 pnt.
3 pnt.

Grondverzetbedrijf R. Luning
Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

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

Publieksprijzen
De publieksprijzen waren voor
Ineke Scheeper
Jaap van Laar
Betsy Mulder
Henriet Smit en
Wilhelmina Slagter.
De volgende wedstrijdavond is
donderdag 12 januari a.s., aanvang
19.30 uur in ‘t Neie Punt, Ruinen.

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a

interieur&project
Meubelen

-

Slapen

-

Stoffering

-

7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

Projecten

-

Advies

Meubelen - Slapen - Stoffering - Projecten - Advies - Zonwering

-

Zonwering

