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Bestuurswisselingen bij TC RUNA
RUINEN - In de algemene ledenvergadering van TC RUNA is afscheid genomen van
Voorzitter Hans Brand en Voorzitter van de toernooicommissie Brigit Bouwmeester. In de
afscheidstoespraak door secretaris Linda Lubbinge werd teruggeblikt op de afgelopen
periode.
Onder leiding van Hans Brand is TC RUNA
qua ledenaantal en sportieve prestaties verder gegroeid. Heuglijk feit is dat het aantal
jeugdleden is gegroeid tot een recordhoogte van 105! En dat is uniek voor een
kleine tennisvereniging als TC RUNA. Ook
qua sportieve prestaties gaat het steeds
beter, zo was er in het afgelopen seizoen
maar liefst 6 keer een kampioensteam te
huldigen.

waardoor nog meer mensen actief zijn gaan
tennissen en de kantineomzet op peil blijft.
Tijdens de ALV heeft Hans Brand de
voorzittershamer overgedragen aan
Eduard Lijster en is Sonja Steenbergen
toegetreden tot het bestuur en zijn de
plannen voor 2015 toegelicht.

Ook bestuurlijk en organisatorisch kan
TC RUNA terugkijken op een succesvolle
periode. Zo werd TC RUNA genomineerd
voor de titel tennisvereniging van het jaar
en zaten ze in de finale van de NUON
clubcompetitie. Het clubhuis is
gemoderniseerd en het tennispark ligt
er dankzij de vrijwilligers prima bij.
Onder leiding van Brigit Bouwmeester heeft
de toernooicommissie het activiteitenprogramma verder uitgebreid wat leidde
Brigit Bouwmeester en Hans Brand worden in de
tot meer ‘reuring’ op het tennispark
bloemetjes gezet

ek
Elke hond is gst
op Rodi Wor

JOGG-team De Wolden actief in de buurt
DE WOLDEN - De Wolden is een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond
Gewicht. Met elkaar zetten we ons in om gezond eten en bewegen voor kinderen en
jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.
Graag stelt het JOGG-team De Wolden
zich aan u voor. Het team, bestaande uit
Sytse Reinstra, Amarins Meindertsma,
Henriet van Malestein en Lisanne van der
Meulen, organiseert allerlei activiteiten.
Lekker buiten spelen, op de fiets naar
school en met z’n allen naar de speeltuin.

Tijdens dit sportieve uur ontdekken
kinderen hoe leuk gratis bewegen is!

Op dinsdag 17 februari beginnen de
activiteiten in de sporthallen van Zuidwolde
en Ruinen om 15.00 uur. Op woensdag
18 februari zijn de kinderen vanaf 14.00 uur
van harte welkom in de sporthallen van
Op 17 en 18 februari a.s. wordt gestart met De Wijk en Ruinerwold. Wil je meer weten?
de Kick Off van ’Gratis Bewegen’.
Kijk dan op www.dewolden.nl/sport.
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ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

Langer, comfortabel en veilig in
uw eigen huis wonen?
Geert Oosterhuis (ver)bouwt
vakkundig naar uw wensen

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

• Rolstoelvriendelijk maken
• Opstapjes naar binnen/buiten
• Badkamer/toilet - incl. antislip • Keuken aanpassen
• Drempels verwijderen
• Inbraakbeveiliging

Vraag naar de
mogelijkheden!

Ruinen

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

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

Vegetarisch

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Kroket
Bamischijf
Souflesse

Grondverzetbedrijf R. Luning

roomkaas en
mozzarella/tomaat

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

Chiliburger

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.

Hamburger
Bestaria
Ruinen

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

             • 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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 25 februari 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 17 februari 2015, 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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR

Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl

Pedicurepraktijk Voeties

Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie,
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
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 C1000

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

Huisartsenpraktijk Ruinen

Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts

Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint

Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

Kerkdiensten
Zondag 15 februari

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

Zondag 22 februari

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

Ds. A. Reitsma-Ferwerda
Ds. C. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden

Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten

R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden

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

Fysiotherapie / Manuele therapie / Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie / Kinderfysiotherapie / Ergotherapie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie

Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396
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Momenteel is het
dé periode om kalk
te strooien.

Zak Agrifirm

VORSTVRIJE
KRAAN
nooit meer
bevriezingsgevaar

KORRELKALK
25 kg

NÚ voor de actieprijs

€ 7,95

van

€ 79,95

We gaan ruimte maken voor nieuwe machines!!

NÚ ACTIEVERKOOP

6 en 7 ton

Kloofmachines
Kettingzagen

WWW.AT-I.NL

KORTINGEN
OPLOPEND
TOT 50%

T 0522-47 15 81

WWW.INTECHNEAU.NL

T 0522-47 04 56

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen

Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

Off the Road in Ruinen
RUINEN - Zondag 8 maart a.s. gaan de off road rijders weer los met de jaarlijkse Off the
Road rit in Ruinen. De jubilerende club MC’80 welke 35 jaar bestaat, wat tijdens de OTR
gevierd wordt met feesttent en live muziek.
Met een grote groep vrijwilligers is MC’80
Ruinen alweer geruime tijd bezig om weer
een mooie rit uit te zetten. Het is voor de
rijders altijd een uitdaging om een mooie
variatie in de rit te krijgen.
Bouwland, zandpaden en bos zorgen er
voor dat in de route van ongeveer
45 kilometer voor ieder wat wils zit.
De marshalls rijden om 8.00 uur nog een
keer de route om alles te controleren.
Daarna zullen ze herkenbaar tussen de
deelnemers rijden om onderweg alles in
goede banen te leiden en eventueel hulp te
bieden aan rijders.

Benderse – Munnikenweg – Galgenkamp
– Anholt – Leeuwte – Postweg –
Gijsselterweg – Finish.
Er zit vanaf 8.00 uur een groep inschrijvers
klaar, de motors worden gekeurd,
Café Hees heeft de koffie klaar bij start /

finish en onderweg staat er een grote
groep verkeersregelaars.
De start is evenals de laatste jaren in het
weiland aan de Echtenseweg bij de rotonde
van de N375. De motoren starten vanaf
10.00 uur. Deelnemende quads mogen
vanaf 11.00 uur starten.
In de feesttent bij start/finish is vanaf
14.00 uur muziek verzorgd door de band
Traffic Jam. Iedereen is hierbij welkom om
dit jubileum met ons te vieren.
Voor de kinderen is er de gehele dag
een springkussen aanwezig.

Halverwege is er voor de rijders de
gelegenheid om een pauze te houden in de
schuur bij Henk Joosten. Voor motorrijders
die niet in het bezit zijn van een off road
motor is er de mogelijkheid om een motor
te huren via www.motox.nl.
De route in het kort is als volgt:
Hees – Oldenhave – Ruinerdijk – Blanken –
Vledders - Noordharen – Anser es –
door de schuur bij Henk Joosten aan
de Dwingelerweg – Plantage – Anser es –

Rozenworkshop in galerie Femke Anne
RUINEN - Op vrijdagmorgen 13 februari is er in galerie Femke Anne in
Ruinen een creatieve workshop “rozen maken”.
Met behulp van diverse papiersoorten, schilder- en vouwtechnieken
kunnen decoratieve rozen gemaakt worden.
Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee wordt uitleg gegeven,
om daarna zelf aan de slag te gaan.
Alle benodigde materialen zijn aanwezig en na afloop gaat iedereen
gegarandeerd naar huis met een aantal mooie rozen en waarschijnlijk ook
inspiratie om thuis verder aan de slag te gaan.
Meer informatie en opgave bij galerie Femke Anne in Ruinen. Brink 19d
of bel 06 14348108.

Woningbouw op locatie Ontmoetingscentrum De Tump in Ruinen
RUINEN - In 2015 onderzoeken Woonconcept Vastgoed en gemeente De Wolden of de
locatie van het ‘oude’ Ontmoetingscentrum De Tump geschikt gemaakt kan worden voor
woningbouw. Directeur René Wennemers van Woonconcept Vastgoed en wethouder
Jan ten Kate tekenden op 2 februari jl. een samenwerkingsovereenkomst voor
de herinrichting van Ontmoetingscentrum De Tump in Ruinen.
De dorpshuisfunctie van Ontmoetingscentrum De Tump komt in het 3e kwartaal
van 2015 te vervallen. Op het voormalige
terrein van woonservicecentrum
De Priensenije in Ruinen komt het nieuwe
Dorpshuis.
Dat betekent dat het ‘oude’ Ontmoetingscentrum vrij komt te staan. Daarom gaan
Woonconcept Vastgoed en gemeente
De Wolden de komende tijd de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie
onderzoeken. Gedacht wordt aan starters-,
rij-, en eventueel levensloopbestendige
woningen, omdat binnen Ruinen hier vraag
naar is en het aanbod echter zeer beperkt.

Starters faciliteren en bouwsector
stimuleren
De gemeente levert voor dit project de
grond en maakt het bestemmingsplan.
Wethouder Jan ten Kate: “Op verzoek
van Dorpsbelangen is de keuze gemaakt
om woningbouw te realiseren op de oude
locatie van Ontmoetingscentrum De Tump.
Daarbij ligt het accent op betaalbare
woningen voor starters en senioren.”
Het project is nog in de beginfase, er wordt
nu onderzocht of de partijen tot een plan
kunnen komen.

Woonconcept Vastgoed doet de
planvorming, verkoop en realisatie van het
project. De exacte start van de projecten is
nog niet bekend, dit hangt mede af van het
verloop van de bestemmingsplanprocedure
en de verkoop.
Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij Woonconcept Vastgoed via
info@woonconceptvastgoed.nl.

Glutenvrij
Ruime keuze

Bamischijf

Valentijnskaarten
en…

Kaassouflé

Lieve Cadeautjes

Bitterballen

voor
nóg lievere prijzen!

Kroket
Frikandel

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

Bestaria
Ruinen

Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl
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Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax
(0522) 47 25 51
E-mail
ruinen@unive.nl

Dan is de doorlopende reisverzekering van Univé precies wat
u nodig hebt. Met de doorlopende reisverzekering heeft u in
één keer alles geregeld het hele jaar door.

OM DE RUINER TOREN
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Eerstvolgende nummer verschijnt 11 maart 2015
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
		
Inlo
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
			
E-mail gnaber2@ziggo.nl
				
gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
Priensenije:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 0522-471716 en
			
06-51508695
Diaconie:
Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
			
margriet.middelbrink@gmail.com
Website:
www.pkn-ruinen.nl
			
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:		
info@pkn-ruinen.nl
KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag
inleveren vóór vrijdag 27 februari 2015 via info@pkn-ruinen.nl
GIFTEN
Via mevr. Vlietstra: € 20
MEDITATIE
Geloven en geweld, hebben die met elkaar te maken? Deze vraag stel
ik me, nadat er in de afgelopen maanden in de media weer vaak de
link gelegd wordt tussen geloof en religie enerzijds, en geweld en
oorlogsvoering anderzijds. E.e.a. komt natuurlijk door de religieuze
excessen die wij zien in de zogenaamde Islamitische Staat en in
steden als Parijs of landen als Pakistan, Israël waar aanslagen worden
gepleegd. En zijn wij christenen zelf niet net bekomen van de
conflicten in Bosnië en het geweld in Ierland?! Op dit moment zijn het
vooral de landen in Afrika en Azië, waar christelijke groepen en/of
islamitische groepen en/of boeddhistische of hindoestaanse
groepen met elkaar in de clinch liggen. Hoe zit dat, vraag je je dan af?
Geloof en geweld, hebben die veel met elkaar te maken?Er zijn er, die
zeggen: ja, natuurlijk! Want religie heeft altijd wel iets dogmatisch in
zich. Het heeft altijd wel iets in zich van “slikken of stikken”. Zijn de
kruistochten die men in de middeleeuwen voerde, en de Dertigjarige
Oorlog tussen protestanten en katholieken in de 17e eeuw, niet bewijs
genoeg?
Okay, klopt. Maar, zou ik dan willen zeggen, je hebt toch ook altijd
vele geweldloze en vredelievende, zachte, mystieke tradities van het
geloof gehad?! En als er oorlogen gevoerd werden, gebeurde dat toch
niet alleen maar in naam van “het geloof”?! Veel vaker komen er in
onze wereld oorlogen voor, die om andere redenen gevoerd worden,
bijvoorbeeld om handelsbelangen of territoriale belangen. Dan gaat
het om stammenoorlogen of om successieoorlogen, waarmee
bepaalde “clans” hun macht willen veiligstellen of uitbreiden voor de
toekomst. En dan is het ook nog eens zo, denk ik dan, dat vele
bewust niet-gelovige leiders als Lenin, Hitler, Stalin, Mao Zedong of
de Rode Khmer minstens evenveel oorlogen hebben gevoerd en
slachtoffers hebben gemaakt dan de godsdiensten. Men maakt
misbruik van religie, als men ze te veel koppelt aan geweld.
Ik zie het zo: geweld heeft minstens evenveel “wereldlijke” als
“religieuze” wortels. Gelovigen en niet-gelovigen handelen even goed
of slecht. Wel kun je het de religieuze mensen meer aanrekenen dat
ze aan geweld doen, omdat ze dan duidelijk in tegenspraak met hun
eigen geloofstradities handelen, de bloedige passages in de Koran
en in het Oude Testament ten spijt. Die passages zijn door de brede
geloofstradities waarvan de meeste gelovigen deel uitmaken, al lang
tussen haakjes gezet. Zowel in de Islam, alsook in ons Christendom
zijn het vooral de oproepen om gastvrij te handelen en de vrede te

zoeken en om lief te hebben - zelfs je vijanden (!) - en zonder geweld
met de anderen om te gaan, die de boventoon voeren. Althans in de
voornaamste stromingen van de gelovigen en in de brede stroom van
hun geloofstradities, zeg maar: in de “normale” doorsnee kerken.
Geloof en geweld hebben misschien wel een relatie met elkaar, dat
zou kunnen. Maar dan vooral een tegenstrijdige! Ze horen niet zomaar
van nature bij elkaar. Zij worden door sommigen aan elkaar
gekoppeld!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
VANUIT DE PASTORIE
Ik ben een leuk boek aan het lezen met teksten van Herman Finkers.
Ik houd zeer van zijn humor. Vandaag kwam ik bij hem een uitdrukking
tegen, die hij grappig bedoelt, maar die je als mens ook wel even aan
het denken zet. Het gaat om de uitdrukking, in het Duits, door Finkers
zelf verzonnen: “Das war keinmal!” De uitdrukking “Das war keinmal!”
bestaat zo niet in het Duits, maar is een verwijzing naar “Das war
einmal!”, een zegswijze die je ouderen nog wel eens hoort zeggen, als
ze beseffen dat vele mooie momenten in hun leven inmiddels
voorgoed tot het verleden behoren. Ze zijn er niet meer,jammer!
Herman Finkers gaat in zijn boek met de uitdrukking “Ach, es war
einmal!” aan de slag en maakt er de uitdrukking van: “Es war keinmal!”
En hij bedoelt daarmee (hij stelt de vraag): is wat je bedoelt met
“Das war einmal!”, er überhaupt wel ooit geweest? Berusten je mooie
herinneringen wel op waarheid? – Het heeft iets moois, als een mens
iets aan het dromen is! Ook van oude tijden. Maar is dat mooie er
alleen toen geweest? Is het niet ook vandaag de dag nog te vinden,
ook voor wie inmiddels ouder geworden is? Dit geeft mij te denken.
Inderdaad, ik zou zeggen: als je droomt van vroeger, laat het heden
dan niet los. Maar blijf ook gewoon dromen van nu! Want wie weet,
komen dromen toch nog eens weer onverwacht uit!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Stilteviering
vanaf dinsdag 24 februari
elke dinsdagavond om 19.15 uur
in de Mariakerk
BIJ DE DIENSTEN
De eerstkomende weken worden inhoudelijk nog door Kerst bepaald:
het komen en verschijnen van God en het goddelijke in ons alledaags
bestaan. We lezen over de eerste stappen die Jezus in het openbaar
zet. - Vanaf half februari wordt dat anders!
De 40-dagen-tijd-voor-Pasen
Dan begint de zogenaamde “lijdenstijd voor Pasen” of
“40-dagen-tijd” en lezen wij over de laatste weken van het publieke
optreden van Jezus, vlak voor zijn dood aan het kruis.
Deze “kruisweg” van Jezus overdenken wij niet alleen in de diensten op
zondag, maar ook in korte Avondgebedsvieringen op de dinsdagavond,
in de Mariakerk. In de reguliere diensten op zondag worden er vanaf
aswoensdag 18 februari tot aan Pasen geen uitbundige Glorialiederen
meer gezongen. En de liturgische kleur wit, verwijzend naar het
goddelijke, verandert in paars, de kleur van de passie! Welkom!
Zondag 15 februari – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorgangster ds. A. Reitsma-Ferwerda uit Westerbork gaat in de
dienst voor.
Zondag 22 februari – 10.00 uur - Mariakerk
De 1e zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. Wij lezen in Genesis 9:
8-17 en Marcus 1: 12-15, over God die Noach na de zondvloed belooft
de mensheid nooit meer als geheel de vernieling in te laten gaan, en over
Jezus die midden in het barre leven van de woestijn, levend tussen de
wilde dieren, door “engelen” wordt verzorgd.

Dinsdag 24 februari – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Stilteviering van een klein half uur in de Mariakerk met als
aandachtspunt de 40-dagentijd voor Pasen. Met vijf minuten stilte om tot
jezelf en weer bij anderen (God en mensen) uit te komen.
Elke dinsdagavond, vanaf 24 februari tot aan Pasen! Welkom!
Zondag 1 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 2e zondag in de 40-dagen-tijd. Er is kindernevendienst.
Wij lezen over Elia die het leven niet meer ziet zitten en er mee wil stoppen
en die dan door God wordt bezocht in de vorm van “het gefluister van
een zachte bries” (1 Kon 19: 9-18) en over enkele leerlingen van Jezus die
op een hoge berg kort een stukje hemel(-op-aarde) mogen aanschouwen
(Marcus 9: 2-10) om opnieuw moed te vatten.
Dinsdag 3 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Zondag 8 maart – 10.00 uur – Mariakerk
De 3e zondag in de 40-dagen-tijd. Er is een ruildienst met
Berghuizen: de eigen predikant gaat in Berghuizen voor,
ds. Jan Muis, uit Berghuizen, in Ruinen.
Dinsdag 10 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering

Laatste kans!
Kom ook naar de laatste
Wijkavond
van dit seizoen
in Echten, op het adres Schoolakkers 12
Donderdag 26 februari
Begin: 20.00 uur
Thema: “Leven met hart en ziel!”
Voor iedereen uit Echten en omgeving,
en wie nog niet geweest is.
Welkom!!
KERKRENTMEESTERS
• Najaarsactie vloerbedekking De Bron
Alle gulle gevers hartelijk dank voor de bijdrage aan de najaarsactie. We
houden u op de hoogte over het definitieve ontvangen bedrag en over de
vorderingen hoe het geld besteed wordt.
• Kerkbalans 2015
Het College is alle medewerkers die een steentje hebben bijgedragen om
enveloppes te vullen, rond te brengen en weer op te halen zeer dankbaar
voor de inzet.
DE HIDDENSEEËRS KOMEN NAAR RUINEN

Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 13 maart
Wij beginnen de uitwisseling met een korte Avondgebedsviering om
19.30 uur in de Mariakerk. samen met onze gasten.
Zaterdag 14 maart
’s Zaterdags gaan wij met z’n allen op “Trappen en Happen-Tour” in
Ruinen en omgeving. Wij vormen kleine groepen en bezoeken met de
fiets een aantal adressen waar ons telkens kleine culinaire verrassingen
wachten.
De tour begint ‘s ochtends om 9.45 in de Anserdennen en zal tot in de
avond duren. Ga ook mee!
Zondag 15 maart
’s Ochtends zijn de Hiddenseeërs bij ons in de kerkdienst te gast.
Het thema van de feestelijke dienst is “Vrijheid”, ook ons kerkkoor is van
de partij. Er is koffiedrinken na de dienst!
’s Middags om 15.00 uur is er een Orgelconcert, verzorgd door de
organisten Franz von Promnitz uit Duitsland en Arjan Versluis uit Nederland,
beide professionals. Het belooft een concert te worden van grote klasse.
Om 16.00 uur gaan wij in De Bron met de Hiddenseeërs in gesprek over
het thema: “Vrijheid!” Ook besteden wij aandacht aan
vijfentwintig jaar dat de vriendschapsband met Hiddensee
bestaat, door onder andere met foto- en filmbeelden herinneringen op te
halen. Voor iedereen is deze middag interessant, dus
ook oud-leden van de Hiddenseewerkgroep en gastgezinnen van eerdere
uitwisselingen zijn welkom!
Daarna houden wij om 18.30 uur een maaltijd in de vorm van een buffet.
Wij willen onze gasten op zondagavond graag een feestelijke
buffetmaaltijd aanbieden. Mogen wij daarbij ook een beroep op jou doen?
Maak iets lekkers, bijv. een schotel of salade klaar, en breng die op
zondagavond 15 maart mee naar De Bron waar het buffet wordt gehouden,
en eet ook zelf lekker mee! Graag willen wij van te voren weten op wiens
komst en/of op wat wij aan eten mogen rekenen. Het zou daarom fijn zijn
als je je van te voren aanmeldt.
Maandag 16 maart
Op maandagochtend vertrekt de delegatie weer vroeg in de
ochtend naar Hiddensee.
Logeeradressen
Dan nog een laatste verzoek. Het zou fijn zijn als wij een voldoende aantal
aan logeeradressen ter beschikking hebben, vooral voor jongeren. De
vraag is: zie jij mogelijkheden om gasten bij je thuis te ontvangen? Geef
het door aan de secretaris van onze werkgroep, Trijntje Kok-Steenbergen,
tel. 0522-472458; e-mail: henkentrijntje@planet.nl. Ook voor vragen en
aanmelden dat je mee wilt doen aan (een deel van) het programma kun je
bij haar terecht. Alvast hartelijk dank voor het doen.
Met een hartelijke groet, de werkgroep Hiddensee

Bingo

Op maandag 2 maart a.s. wordt de Bingoavond gehouden in zaal Kuik.
Aanvang 20.00 uur.
De opbrengst is voor het kerkblad “Om de Ruiner Toren”
dat maandelijks in ‘t Ruunder Waopen wordt gepubliceerd.
U komt toch ook?
ZUSTERKRING
Maandagmiddag 23 februari neemt Jessica Wassenaar uit Beilen ons mee
op ontdekkingsreis naar Zweden, het land waar ze veel bewondering voor
heeft. Met foto’s, filmpjes, muziek en verhalen wordt het een middag met
veel afwisseling. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Bron.

Hiddensee is een klein eilandje. Het ligt in Duitsland, in de Oostzee, vlak bij
het bekende eiland Rügen. Al vijfentwintig jaar bestaat er een contact en
bezoeken wij elkaar. Dit jaar komen zij bij ons, in het weekend van 13 t/m
16 maart.
Doe mee!!
Wij zijn druk bezig met de invulling van het weekend. En wij vragen jouw
medewerking. Mogen wij ook een beroep op jou doen om het
vijfentwintigjarig bestaan van de uitwisseling tot een groot succes en tot
iets bijzonders te maken? De Hiddenseeërs vinden het leuk, niet alleen de
leden van de werkgroep en gastgezinnen , maar ook mensen uit Ruinen
te ontmoeten. Vaak verstaan zij het Drents best wel, want op Hiddensee
spreken ze eenzelfde soort dialect. Wees heel hartelijk welkom en neem
ook deel aan een of meerdere van de activiteiten!

AGENDA
• Eind maart wordt een introductiecursus gehouden voor Vrijwilligers in
de Terminale Zorg in Drenthe.
Info: 0653316283 en www.vtzd.nl

TEN SLOTTE
Raad
Wie raad vraagt, getuigd van geestkracht, is slim en vooruitziend
Nizäm al-Mulk
1018 – 1092
Redactie Om de Ruiner Toren
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Bakker Steenbergen een echte Hartenbreker.
Wie gaat er nu niet door de knieën bij het zien van al dat lekkers?

VALENTIJN
Gebakjes - Bonbons
..
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Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals: Drentse- krentenstoeten,-turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.
en...... Runer heideplag’n.

Openingstijden:		 Maandag t/m vrijdag
		 Zaterdag 		

8.00 - 17.30 uur
8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 7963 BC Ruinen - Tel. 0522 - 471216

Lente, zomer, herfst, ‘t hef allemaol zien kleur.
In de winter zorge wej daorveur!

van Regteren Groen B.V.

BIOMASSA UIT NATUUR
EN LANDSCHAP
Zagen, Knippen en Chippen
van uw bos of plantsingel?

Wij komen GRATIS*
zagen en chippen
Dus groen bezig zijn in het kader van
duurzaamheid, want uw Snippers / Chips
zijn goede grondstoffen voor
alternatieve warmtebronnen.

Bel voor meer info / voorwaarden*
0522-471776 of kijk op :

WWW.REGTEREN.NL

Belastingaangifte 2014?
Wij verzorgen ook de aangifte voor particulieren.*
Voor onze klanten € 50,-. Niet klanten € 75,-.**
* Maak een afspraak voor 1 mei.
** Waarschijnlijk was u toch al van plan klant te worden?
Vraag naar de mogelijkheden in uw situatie.

De Wolden
Financiële dienstverlening

Ruinen Dr.

Hypotheken Sparen Lenen Verzekeren Lijfrente
Tel. 0522- 472 528

Email: balieruinen@wolden.nl

Web: www.wolden.nl

Feestje met
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Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
he
lijk
ge
mo
Vraag naar de

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

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

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!

FAMILIEBERICHTEN
Voor de vele belangstelling, de vele kaarten en
het medeleven na het overlijden van mijn lieve
man, onze lieve vader en trotse opa

Willem Lensen
willen wij u op deze manier heel hartelijk
bedanken. Het heeft ons goed gedaan.
Aaltje Lensen Hegen
Kinderen en kleinkinderen

WAOPENTIES
Gratis af te halen
25 pak overjarig hooi
Tel. 0522 471962
Gevraagd
Zolder-schuuropruiming
Bel : 06-25440225

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715
*
*
*
*

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Al 30 jaa
re
in het grorvaring
en!

Tuinaanslag
& Onderhoud

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

ADVERTEREN? ‘T RUUNDER WAOPEN!

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Te huur in Ruinen
VRIJSTAANDE WONING
Inlichtingen 0522-472014
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U kunt weer met munten betalen!! Per muntje e 0,50 korting!
Smeestraat 21
7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

VALENTIJNSWAARDEBON

ALLERLAATSTE
OPRUIMINGSRONDE!!!
Wintercollectie 25-75% Korting
Wees er snel bij en profiteer!
Als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwe voorjaars/
zomermode kom dan naar één van onze modeshows:
31 maart 10.00 uur
in onze Boetiek, Westerstraat 12

31 maart 19.30 uur

Buitencentrum De Poort, Kloosterstraat 12

20% korting

op een geur naar keuze

1 april 19.30 uur

Dorpshuis Buddingehof, Ruinerwold

Deze waardebon is geldig van 9 t/m 14 februari 2015. Maximaal 1 bon per klant.
Niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open van
13.00-16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en
Place du Tertre elke laatste zondag van de maand.

Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en
keert terug om 17.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld.

Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur.

Museumboerderij Pasmans Huus, groepen op afspraak 0522-472631

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

Activiteiten Bezoekerscentrum Voorjaarsvakantie,
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

FEBRUARI
Zaterdag 14 februari
90’s party kom in gepaste kleding met
23.00-03.00 uur
DJ Hoogendijk. De Herberg van Rune
		
Zondag 15 februari
Zondagmiddagwandeling
14.00-15.30 uur
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen
Donderdag 19 februari Workshop Kalligrafie door Femke Anne 		
10.00-12.00 uur
Brink 19d Ruinen
Zaterdag 21 februari
14.30 uur

Verkoop je eigen kleding eerst kinderen 		
daarna volwassenen.
Organisatie: Joscha Zinger 06-48762870

Zaterdag 21 februari
23.00-03.00 uur
Zondag 22 februari
14.00-15.30 uur

Karaoke party De Herberg van Rune met
DJ Joek en Koen
Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Donderdag 26 februari Workshop schilderij maken met kroon van
14.00-16.00 uur
de berenklauw door Tilly Braam
Galerij Femke Anne Brink 19d Ruinen
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

De Wolden subsidieert energiebesparing in woningen
DE WOLDEN - Woldenaren met een eigen woning, gebouwd voor 1 januari 2006,
kunnen vanaf maandag 2 maart a.s. subsidie aanvragen voor woningisolatie en andere
energiebesparende maatregelen. In totaal stelt gemeente De Wolden voor 2015
€ 50.000,- subsidie beschikbaar.
Met dit bedrag erbij heeft de gemeente de energiebesparende maatregelen en
zonnepanelen laten toenemen.
afgelopen jaren (vanaf 2010) in totaal
€ 325.000 subsidie beschikbaar gesteld.
Hiertoe worden in 2015 twee campagnes
gevoerd: Zon zoekt Drent en Drent zit er
Hierdoor is er voor meer als € 1.625.000
warmpjes bij.
geïnvesteerd in energiebesparing bij
woningen in De Wolden. Hier hebben de
lokale bedrijven baat bij gehad en het is
goed voor de werkgelegenheid.
Voor de aanschaf en installatie van
energiebesparende maatregelen kan twintig procent subsidie worden aangevraagd.
Per woning keert de gemeente maximaal
3.200 euro subsidie uit.

Aanvragen subsidie
Het aanvraagformulier voor de subsidie is
vanaf maandag 2 maart beschikbaar via
www.snn.eu/dewolden.nl. Het formulier is
ook vanaf 2 maart a.s. telefonisch op te
vragen via (050) 5224900.
Meer informatie over de voorwaarden en
welke energiebesparende maatregelen
voor subsidie in aanmerking komen, staan
op www.snn.eu/dewolden.

De Wolden heeft pit! Fort, Veeningen
en Echten in de prijzen

De WOLDEN - Binnen De Wolden hebben we drie prijswinnaars in de wedstrijd ‘Kernen
met pit’. Fort, Veeningen en Echten wonnen het predicaat ‘Kern met pit’ en een bedrag
van € 1000,-.

Het SNN (Samenwerkingsverband
Noord-Nederland) behandelt de aanvragen Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd
georganiseerd door de Koninklijke Nenamens de gemeente De Wolden.
derlandsche Heidemaatschappij (KNHM).
Via de wedstrijd Kern met Pit dagen ze
Wethouder milieu Jan ten Kate:
bewonersgroepen uit om hun idee voor de
“De regeling is de afgelopen jaren erg
leefomgeving binnen een jaar te realiseren.
succesvol. Het voorziet in een behoefte.
De beste ideeën mogen deelnemen aan
We starten de regeling dit jaar tijdens de
de wedstrijd. Lukt het je om je project
start van het Energieloket. Hierbij kunnen
binnen een jaar af te ronden dan ontvang
woningeigenaren hulp krijgen bij het
je € 1000,energiezuinig maken van hun woning.”
Energieloket.
In alle provincies vond de wedstrijd op
Huiseigenaren kunnen gebruik maken van zaterdag 24 januari jl. plaats. In Drenthe
was het Hunebedcentrum in Borger de
het Drents Energieloket. Via dit (digitale)
plaats van samenkomst. Alle provincie
loket kunnen ze onafhankelijke informatie
inwinnen over energiebesparing en energie kiezen vervolgens een project dat doorgaat
naar de landelijk ‘Kern met pit’ verkiezing.
opwekking.
In Drenthe is gekozen voor het speelproject
van basisschool de Meander in Assen.
Alle Drentse gemeenten, de provincie
Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI
De projecten die binnen een jaar zijn
en de Natuur en Milieufederatie
gerealiseerd en beloond zijn met € 1000,Drenthewerken hier aan mee.
zijn:
• Fort: het dorpsommetje, beschreven in
Naast het geven van informatie, wil het
een boekje
Drents Energieloket de vraag naar

• Veeningen: Groene hart, 2de fase
• Echten: het kraaienbosproject
Meer informatie vindt u op de sites van de
dorpen.
De inschrijving voor Kern met pit 2015 is
gesloten, de projecten zijn al in volle gang.
In Drenthe hebben zich voor deze editie
elf projecten aangemeld. Waaronder een
project in Echten.
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Bezoek onze showroom en profiteer van
vele afgeprijsde meubelen

stoelen | banken | tafels | fauteuils
etc. etc.
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