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Open huis in de nieuwbouw
van het dorpshuis
RUINEN - Op zaterdag 11 april a.s. wordt er op initiatief van de gebruikersgroep een open huis
georganiseerd voor belangstellenden die het in aanbouw zijnde nieuwe dorpshuis aan de
Jan Wierengaweg persoonlijk willen komen bekijken. Het open huis vindt plaats tussen 10.00 en 12.00 uur.
Voor rolstoelgebruikers is alleen de begane grond bereikbaar, maar desondanks niet minder interessant.
Het initiatief is mede ontstaan om gehoor te geven
aan de vragen van veel inwoners hoe het nieuwe
gebouw er nu uit komt te zien, en mensen te laten
beleven hoe dit unieke concept nu vorm begint te
krijgen. Na overleg met bouwbedrijf Bramer,
woonstichting Actium en Zorgcollectief
Zuidwest-Drenthe is het besluit genomen om
het in aanbouw zijnde pand nu al open te stellen
voor de inwoners van Ruinen en overige
belangstellenden.
Tijdens de openstelling kunnen de bezoekers aan
de hand van een plattegrond die bij de informatiestand in het gebouw wordt uitgereikt, vrijelijk door
het gebouw lopen en zich door vrijwilligers uit de
gebruikersgroep op de hoogte laten stellen van

de verschillende gebruiksmogelijkheden van de
diverse ruimtes.
De nieuwbouw wordt in juli opgeleverd waarna aan
de verdere inrichting zal worden begonnen.
Het nieuwe dorpshuis zal door diverse groepen
worden gebruikt, waaronder welzijn, verenigingen,
ondernemers en zorg. Tevens worden op basis van
het gemeentelijk WMO beleid diensten aangeboden
aan inwoners uit Ruinen en omstreken.
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De jeugd van Ansen speelt
‘Wat ‘n smiesterd’

ANSEN - 18 april a.s.
voert de jeugd van
Ansen voor de 4e keer
een blijspel op. Dit keer
‘Wat ’n smiesterd’, een
verhaal dat gaat over
het chaotische leven
van wethouder
Relus Groeneveld.
Het stuk wordt
opgevoerd in Dorpshuis
‘de Bastogne’ in Ansen.
De voorstelling begint
om 20.00 uur en vol =
vol, dus wees er op tijd
bij. In de pauze vindt
er een verloting plaats
en na afloop is er een
gezellige avond. Wees
van harte welkom!

www.ruunderwaopen.nl
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SUPERTJE

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

MINI KAASSOUFLESSE
V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 56, Ruinen

Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

€ 3.25

Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering

Bestaria
Ruinen

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

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!
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Het volgende nummer verschijnt 22 april 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 14 april 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

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

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

Zaterdag 18 april

De Priensenije 19.00 uur Ds. G. Naber

Zondag 19 april

Huisartsenpraktijk Ruinen

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

PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Th. Urgert
Olden Kinholt 10.15 uur Ds. C. ‘t Lam

Weekenddienst Tandarts

Zondag 26 april

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

PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. ‘t Lam
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Gevraagd
Iemand om het gras te maaien
Tel. 471141

Jaarvergadering
Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER”
Ruinen
Op donderdag 23 april 2015 om 20.00 uur
in Café Hees Brink 47 te Ruinen
Agenda:

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

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Bestuursverkiezing:
		
Aftredend: dhr. W. Strijker (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris
		
worden opgegeven tot een uur voor de
vergadering tel. 0522-472450
8. Rondvraag
9. Sluiting
Het bestuur
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Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Steenberger Esweg 31 | 7921 AX Zuidwolde | telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845 | e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

Dodenherdenking op 4 mei
in Pesse en Stuifzand
PESSE/STUIFZAND - Op maandag 4 mei a.s. zal de jaarlijkse herdenking plaatsvinden van
de doden die gevallen zijn tijdens de tweede Wereldoorlog en tijdens de politionele acties
in toenmalig Nederlands Oost-Indië. Eveneens gedenken we de gevallenen die zich ingezet
hebben voor de vrede waar ook ter wereld. Dit jaar gedenken we dat Nederland
70 jaar geleden werd bevrijd.
Wilt u bij deze herdenking aanwezig zijn,
dan wordt u verzocht om 19.45 uur bij de
Voorhof kerk te Pesse of om 19.45 bij
Ons Dorpshuis te Stuifzand aanwezig te zijn.
Vandaar vertrekt er een stille tocht naar de

respectievelijke begraafplaatsen.
Bij de gedenkplaatsen op de begraafplaatsen zullen herdenkings-woorden
worden gesproken en een ieder krijgt de
mogelijkheid om bloemen te leggen.

Tweedekans Kledingbeurs doneert
helft opbrengst aan Zwembad Ruinen
RUINEN - Ben je op zoek naar mooie en betaalbare tweedehands kinderkleding? Dan is
een bezoek aan de Tweedekans Kledingbeurs in Ruinen op 10 april een absolute aanrader!
Op vrijdag 10 april a.s. zal in Buitencentrum
De Poort aan de Kloosterstraat 12 in Ruinen
een team van vrijwilligers van 19.00 tot
21.30 uur kinderkleding (maat 50 t/m 176)
en kinderschoenen verkopen. De helft van
de opbrengst zal gedoneerd worden aan het
Zwembad Ruinen, de andere helft is voor de
verkoper.
Zwembad Ruinen zal deze donatie
gebruiken voor de aanschaf van een AED.
De kleding kan op woensdag 1 april a.s.
ingebracht worden. Mocht dit niet lukken,
dan kan contact worden opgenomen met
de organisatie om op een ander tijdstip de
kleding in te brengen. Om kleding in te
brengen is het nodig om bij de C1000

Veenkamp in Ruinen een envelop met
informatie op te halen.
Kleding die niet verkocht wordt en ook niet
terug hoeft naar de eigenaar, zal naar de
Kledingbank Westerveld gebracht worden.
De organisatie van de Tweedekans
Kledingbeurs is haar sponsoren erg
dankbaar voor hun bijdrage. Zonder deze
sponsoren zou het niet mogelijk zijn om de
kledingbeurs te organiseren.
Wil je meer informatie over de Tweedekans
Kledingbeurs en/of sponsor worden?
Zoek ons dan op via Facebook
www.facebook.com/pages/TweedekansKledingbeurs of mail je vraag naar
tweedekanskledingbeurs@hotmail.com.

Samen wandelen in
en rond Ruinen

RUINEN - Vind je het leuk om te wandelen, maar doe je dat liever niet in je eentje?
We willen een wandelgroepje starten vanaf april 2015 en gaan beginnen met de Ruiner
ommetjes.
Elke tweede en de vierde woensdag van de
maand willen we wandelen en starten op de
Brink, telkens om 13.00 uur.
Op woensdag 8 april a.s. om 13.00 uur
beginnen we met het ommetje van 2 km.
Iedereen die zin heeft en wat beweging wil
kan mee doen. Je hoeft je niet op te geven,

maar we verwachten wel dat je om
13.00 uur op de Brink bent.
Voor meer informatie
Klarie Vlietstra, telefoon: 0522-472039,
E-mail: k.vlietstra@gmail.com of
Femmie Alberts, telefoon 0522-473051.

Bericht van
ANBO - Ruinen
RUINEN - Vrijdag 17 april a.s. gaat
ANBO-Ruinen, samen met het Nivon
naar het vlinderparadijs Papiliorama in
Havelte.
Papiliorama is een tropisch overdekte
tuin waar je rustig kunt wandelen en
op diverse bankjes kunt genieten van
de vele kleurrijke vlinders die er vrij
rondvliegen.
Er is door de ANBO Ruinen een
compleet middagprogramma
samengesteld, want er is tevens
mogelijkheid het Holtingerveld te
bezoeken en liefhebbers kunnen een
korte wandeling naar de hunebedden
maken. Rollators zijn welkom.
Wie mee wil kan zich opgeven bij
Elly Jordaan, tel. 0522-472494 of
Hans Smit, tel. 0522-471296.

Vogels van het
Dwingelderveld
RUINEN - Zaterdag 18 april a.s. om
06.00 uur neemt een IVN-gids liefhebbers
mee op zoek naar vogels van het
Dwingelderveld. De ontdekkingstocht naar
de vogelrijkdom gaat over de heide en door
de Anserdennen.
Onderweg bezoeken we schitterende
vennen en zandverstuivingen. Dit weidse
landschap, de vogels op de vennen en
in de bossen is het waard om een keer
vroeg uit de veren te komen. Misschien
zijn de eerste Afrikagangers al weer terug?
Welke vogel zingt daar? Met wat geluk
zien en horen we tientallen soorten en
ondertussen genieten we van dit prachtige
cultuurhistorische landschap.
Honden kunnen niet mee. Goede
wandelschoenen en een verrekijker
zijn gewenst. Opgave bij het
Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen,
telefoon 0522 472951.
De wandeling is kosteloos en duurt
ongeveer 2 uur.
Opgave vooraf is vereist en kan via
0522-472951 of via
www.natuurmonumenten.nl.
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Ooit eens, vroeger, helemaal aan het begin - vertelt de Bijbel op
haar eerste bladzijde - was ons leven alleen maar een zwart gat.
Er was alleen een watervloed “en duisternis lag op die vloed.”
(Gen.1 :2) Alles was één grote, lange nacht. En aan die nacht
scheen nooit een einde te komen. Zo bleef het lange, lange tijd.
Maar God houdt niet van de duisternis en dat die zo lang blijft
bestaan (1 Joh. 1: 5). En daarom reageert God er ook op. Hij zegt
iets. Hij spreekt de eerste woorden uit die Hij in de Bijbel zegt.
Hij zegt met een machtig woord: “Er moet licht komen!” (Gen. 1: 3)
En toen werd het licht! Het licht verscheen, in de vorm van de
eerste morgen. Het licht verscheen, evenals de zon aan de horizon
en verdrong het donker, soeverein. Zo bracht God een scheiding
aan tot de nacht. En dan staat er, concluderend: “En het was avond
geweest, en het was morgen geweest: de eerste dag” (Gen. 1: 5)
Een prachtige zin!
Het leuke aan die zin is, dat hier e e r s t d e a v o n d wordt
genoemd en d a n p a s d e m o r g e n!! Wij zijn er aan gewend
om het andersom te zeggen: eerst is er de morgen en dan later
de avond. Eerst is er de jeugd en dan de ou¬der¬dom. Eerst is er
het goe¬de, totdat het afgebroken wordt. Het gaat in het leven om
opkomen, blinken en dan weer wegzinken in het niets, en dat was
het dan.
Maar de Bijbel kijkt er graag anders(om) tegenaan: wat
tegendraadser! Zij zegt: Eerst was er de avond, eerst was er
alleen maar duisternis. Maar dan kwam - opeens, heel verrassend,
als een donderslag bij heldere hemel, als een wonder: de morgen
op, het licht!! Waarom? Omdat ook dit gewoon bij de natuur hoort
(na regen komt zonneschijn)? Nee, omdat God niet tegen de
duisternis kan. Hij verzette zich ertegen! En riep het licht er bij!
Als een alles behalve natuurlijke gang van zaken!
Wij hebben net het Paasfeest met elkaar gevierd. Daar speelt dit
alles ook in mee.
De meeste mensen vieren het Paasfeest als het feest van de natuur
en de vruchtbaarheid (vandaar al die haasjes en eieren enz.) Ze
vieren het Paasfeest als een feest van: en het was morgen, en het
werd avond, de eerste dag. Ze vieren het Paasfeest als het feest

van opkomen (’s morgens), blinken (overdag) en dan weer in het
niets verzinken (’s nachts). Ze vieren Pasen als het erotische feest
van opkomen en je vruchtbaarheid botvieren en dan weer
verdwijnen. Ze vieren het leven zoals het “is”. Je komt als mens op
en je plukt de dag en gaat er weer vandoor!
De kerkelijke traditie heeft dit altijd wat magertjes gevonden, wat
plat. Ze viert Pasen liever tegendraadser! Pasen als een groot verzet
tegen het donker en tegen de dood! Ze viert Pasen als het feest van
de opstanding van Christus uit de dood! Als de overwinning op de
dood! Eerst was Jezus nog mors- en morsdood. Hij werd helemaal
kapotgeslagen, tot op het kruis. Hij is er echt aan bezweken! –
Maar daar kon God niet tegen, dit onrecht en deze wreedheid.
En daarom zei hij, als in de beginne, even machtig-krachtig:
“Er moet licht komen, licht en leven zijn!” voor deze getreiterde
mens. En toen, zeggen de Schriften, stond Hij, deze geslagen
mens, opeens weer op uit de dood! Hij stond op en overwon de
dood. Hij stond op uit de dood, even soeverein en krachtig als de
zon dat doet op de morgen! Er hangt een sfeer van triomf omheen,
en van glorie en van onverwachte vreugde!
Je kunt als mens op twee manieren in het leven staan. Je kunt als
mens in het leven staan op de manier van: “En het was m o r g e n
en het werd a v o n d , die eerste dag”, of op de manier van
“En het was a v o n d en het was m o r g e n , de eerste dag”.
ij de eerste manier van leven leef je zoals iedereen leeft: het is wat
het is. Bij de tweede manier zit er iets van verbazing in, en iets van
een verrassing: goh, dat ik weer leef!! Eerst was er alleen de
eindeloze nacht. Dat gaat verkeerd aflopen, dacht ik nog. Maar toen
was er opeens: licht! Nauwelijks te geloven dat het er was, maar
toch echt waar! - Ik kan er niets aan doen, mensen, ik blijf
dit een bijzonder mooi verhaal vinden, elke dag weer opnieuw!
VANUIT DE PASTORIE
Ik kan niet meer blij worden, merk ik de laatste tijd, van al de
aanbiedingen die ik in de folders lees. Normaal zou je er toch blij
van moeten worden dat al de spullen die je kunt kopen, zo
goedkoop geworden zijn! Maar als ik dan in een folder lees:
3 T-shirts voor maar € 5,-, dus zeg maar 1 T-shirt voor maar € 1,70,
dan kan er volgens mij iets niet kloppen. Dan moet zo’n T-shirt
door slavenarbeid zijn geproduceerd in de 3e wereld, of in China of
Cambodja of waar dan ook! Natuurlijk is het fantastisch als ik super
goedkoop inkopen kan doen in een supermarkt, maar vind het
verschrikkelijk als ik vervolgens hoor onder welke barre
arbeidsomstandigheden het winkelpersoneel daar werken moet,
voor een minimumloon met veel onbetaalde overuren en zonder
goede ziekteregelingen. Over de kiloknallers hebben we het dan
nog niet eens gehad, over het vlees dat na de slacht schijnt
volgespoten te worden met kleurstoffen en extra vocht om het nog
wat te laten lijken, wat het gewoon niet is. Ik bedoel, gelukkig hoor
ik ook nog bij de mensen die af en toe op hun centjes moeten letten
en die daarom nog echt overal hun inkopen moeten doen.
Ik kan me niet de luxe veroorloven, mij met mijn levensstijl boven
iedereen te verheffen. Maar werkelijk waar: echt blij maken al die
schreeuwerige reclames met hun superrrrr grote aanbiedingen mij
niet meer. Niet op deze manier die ten koste gaat van alles wat in
het leven werkelijk van waarde is: de mensen en de natuur en een
samenleving die nog weet wat rechtvaardig is.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

INLOOPSPREEKUUR
ELKE MAANDAGMORGEN
VAN 10.30 UUR TOT 12.30 UUR
IN DE BRON
WELKOM!

BIJ DE DIENSTEN
In de komende weken zal, vooral bij de liederen, maar ook in wat
gelezen en verkondigd wordt, de boodschap van Pasen blijven
doorschemeren: de dood is overwonnen, het leven is aan zijn
voorjaarstocht begonnen. Je ziet het ook aan de natuur en de
vrolijke gezichten van de mensen. Wij plukken de vruchten van
deze tijd, de vruchten van het licht en de liefde, zoals ze van
Hogerhand dagelijks op ons leven worden gelegd.
Zondag 12 april – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. R. van der Water uit Spier gaat in de dienst
voor.
Zaterdag 18 april – 19.00 uur - Priensenije
De maandelijkse viering in de grote zaal van de Priensenije,
tegenover de C1000. Met viering van het heilig Avondmaal.
Zondag 19 april – 10.00 uur - Mariakerk
Als volwassenen wijken wij af van het landelijke leesrooster en
trekken wij met de kinderen van de zondagsschool mee, door uit
een boek in de Bijbel te lezen waaruit vrijwel nooit wordt gelezen:
het Hooglied. Wij lezen Hooglied 1: 1-8. Een boek boordevol
erotiek, later in de kerkgeschiedenis toegepast op de religieuze
ervaringen van religieuze mensen.
Zondag 26 april – 10.00 uur – Mariakerk
Wij lezen opnieuw uit het oudtestamentische boek Hooglied
(2: 8-17), een gedeelte waarin de liefde beschreven wordt als een
ontluikende lente, en leggen er verzen uit 1 Johannes 3 tegenaan.
Zondag 3 mei – 10.00 uur – Mariakerk
Na twee weken over het Hooglied en de (erotisch getinte) liefde
te hebben gepreekt, lezen wij met de kerk in heel het land mee,
Johannes 15: 1-8, over Jezus die ons oproept “in hem te blijven”,
als een rank die tot bloei komt aan een wijnstok. Boeiend.
CLASSIS MEPPEL
Tijdens de classicale vergadering van 28 mei a.s. zal
dr. Arjen Plaisier, scriba van de generale synode van de PKN,
samen met ons het thema “kerk 2025” beschouwen. “Kerk 2025 is
een spannend thema. Er gaan stemmen op die zeggen: in 2025 is
er geen kerk meer. Ik weiger dat te geloven. Niet omdat we het zo
goed doen, maar omdat ik fiducie heb in de trouw van God. Het is
echter niet vanzelfsprekend dat er een kerk in 2025 is. De kerk is al
lang de vanzelfsprekendheid voorbij. Juist daarom worden we
gedwongen antwoord te geven op de vraag: waarom kerk?
Waarom moet de kerk blijven? Waar gaat het om in onze kerk?
Ik geloof dat het tijd is om de kerk zelf ook weer te ontdekken en
waar het in de kerk om gaat.
Wat betekent dat nu? Misschien wel dat we andere prioriteiten
moeten stellen. Dat we kritisch durven kijken naar de manier
waarop we kerk-zijn en hoe we georganiseerd zijn. Dat is niet iets
waar je somber van hoeft te worden. Integendeel, juist dit kan
inspireren en nieuwe hoop en verwachting geven”.
Zie ook de website van de Protestantse Kerk in Nederland
(www.pkn.nl/kerk2025)
U bent van harte uitgenodigd om deze classicale vergadering bij
te wonen. De classicale vergadering wordt gehouden in de
Protestantse kerk van Havelte en begint om 19.30 uur.
Met vriendelijke groeten, Nico Becht, scriba classis Meppel
COLLECTES:
februari 2015
€ 209,66		
€ 182,50		

Voedselbank
Beheer kerkelijke gebouwen

Deurcollectes in februari:
01		
€ 50.00 		
Werelddiaconaat
08		
€ 37,50 		
Kerkelijk beheer
15		
€ 44,78		
Om de Ruiner Toren
25		
€ 42,50 		
Kerkelijk beheer
Priensenije (voor Om de Ruiner Toren): € 61,25
maart 2015
€ 172,50		
€ 458,20		
€ 332,15		

Algemeen diaconaal werk
Hiddenseedienst, voor Syrische vluchtelingen
Kerkelijk beheer

Deurcollectes in maart:
01		
€ 53,57
Voorjaarszending
08		
€ 48,15 		
Binnenlands diaconaat
15		
€ 114,40		
Diaconie
22		
€ 27,50		
Kerkelijk beheer
29		
€ 34,25		
Om de Ruiner Toren
Priensenije (voor Om de Ruiner Toren): € 52,75
COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 13 april a.s. in de
consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. Waarde: € 0,50, € 1,00 en
€ 2,00
ZUSTERKRING
Donderdag 16 april Provinciale Ledendag in Westerbork.
Maandagmiddag 20 april (let op de datum!) komen onze poëziealbums tevoorschijn. Hermien Boesjes uit Dalen weet er prachtig over
te vertellen. Neem je eigen “poesiealbum” vooral mee! Aanvang
14.00 uur in gebouw De Bron. Gasten en nieuwe leden: hartelijk
welkom. Wil je eerst info, bel dan 473180.
BINGO
Op maandag 2 maart werd er een Bingo avond gehouden in
zaal Kuik.
De opbrengst was € 555,70 en is bestemd voor de financiering
van het kerkblad “Om de Ruiner Toren” .
We willen de ondernemers in Ruinen, Ansen e.o. heel hartelijk
bedanken voor de prachtige prijzen die zij beschikbaar stelden.
Natuurlijk ook de bezoekers en de vrijwilligers heel hartelijk dank.
TEN SLOTTE
Je hebt drie vrienden op de wereld:
moed, verstand en wijsheid
Afrikaanse wijsheden, 16e eeuw

Redactie Om de Ruiner Toren

Bij boetiek De Smederije
is heel veel leuke

Voorjaarsmode!
In de kleuren zand, roze,
jeansblauw en lichtblauw

Bij aankoop van een
pantalon of rok
ontvangt u een druppel

Vertrouwde topmerken
MAC
Zerres
Dream Star
Enjoy
Dolce Vita
s’questo
Another Woman
Angels
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

Jarige Smederije pakt uit met modeshows
RUINEN - Een serie prachtige modeshows van Boetiek de Smederije uit Ruinen waren
er vorige week te zien. Boetiek de Smederije aan de Westerstraat bestaat dit jaar
20 jaar en daarom pakten de eigenaren Siena en Rini Hut flink uit met shows op
verschillende locaties.
Op de catwalk zagen we de modellen
Lineke, Aaltje, Klaasje, Carlien, Janita,
Roelien, Annie en Ronny de leukste
combinaties van jasjes, pantalons, jeans
en accessoires showen.

De eerste show op 31 maart ’s middags
werd in intieme sfeer van de boetiek
gehouden. En ’s avonds genoten zo’n
170 belangstellenden van een prachtige
modeshow in Buitencentrum de Poort
aan de Kloosterstraat in Ruinen.
Dat deze locatie zich uitstekend leent voor
dit soort gelegenheden kwam deze avond
duidelijk naar voren.

Bij aankoop

De modekleuren zijn heel gevarieerd; lichte
pastels in blauw, oudroze en grijs. En voor
wie durft zijn lange rokken in bohemien stijl

helemaal hip en verkrijgbaar bij Boetiek
De Smederije. Dat Siena de afgelopen
20 jaar een goede relatie met haar vaste
klantenkring heeft opgebouwd werd
duidelijk voor en na de show.
Bloemen en cadeaus, een leuke act van de
dames van D.O.O. en het ‘Smederijelied’
door de medewerkers aan de show, waren
de ingrediënten voor een prima sfeer en
een verrassende avond voor zowel Siena,
Rini, medewerkers en publiek.
De laatste show in de rij was tenslotte in
de Buddinghehof in Ruinerwold.

v

D
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A
1 druppel GR

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

DIGITALE

PAS
FOTO’S
Direct klaar!

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren

Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

NIEUW!

HAMBURGERSCHOTEL

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
€ 5.75
Bestaria
Ruinen

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

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

Fietsplezier voor iedereen..!!

gs!!
Kom lan
Batavus

WAOPENTIES
Gratis af te halen
Partij stoeptegels 30x30 cm
Marry Martens, 0522-471937
Te koop
Twee donkerbruine banken, stof
H69xB190xD93 (2,5-zits) en H69xB160xD93 (2-zits)
Vraagprijs € 300,00 voor beide banken samen
Houten boekenkast (teak?), H190xB90xD45
Vraagprijs € 75,00
Renate Martens, tel. 0522-470556

Gazelle
Sparta
Multicycle
Merida

ADVERTEREN? ‘T RUUNDER WAOPEN!

Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning
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
7951 CR Havelte
0521 - 34 14 42

www.biketotaal.nl

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

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

Gratis druppel bij

ALGENKILLER
1 liter
en
ONKRUIDKILLER
800 ml!

DE AVOND VAN HET PAARD
WOENSDAG 22 APRIL 2015
19.00 - 22.30 uur
Voor geïnteresseerden en cliënten van Dierenartsenpraktijk De Wolden organiseren
wij DE AVOND VAN HET PAARD. Tijdens deze avond in de SchildHoeve in Fluitenberg,
behandelen wij diverse interessante onderwerpen.Toegang is gratis. Het aantal plaatsen
is beperkt. Aanmelden via Facebook ‘Dierenartsenpraktijk De Wolden’
of per email: info@dapzuidwolde.nl.

PROGRAMMA
Fluitenbergseweg 69
7931PA Fluitenberg

19.00-19.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

19.30-20.00 uur

KOLIEK (FEITEN EN FABELS) door Sandra Homan (DAP De Wolden)

20.00-20.30 uur

DE DRACHTIGE MERRIE door Reinier Logcher (DAP De Wolden)

20.30-20.50 uur

Pauze

20.50-21.20 uur

HET VEULEN door Lise van der Burg (DAP De Wolden)

21.20-21.50 uur

LUCHTWEGAANDOENINGEN BIJ HET PAARD

		

door Tom Peters (Boehringer-Ingelheim)

21.50-22.30 uur

Afsluiten met een drankje

Mede mogelijk
gemaakt door:

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, huidige vertrektijd variabel i.v.m. lammertijd.
April: aankomst en vertrek variabel. Vanaf half mei t/m eind oktober:
vertrek om 10.00 uur, aankomst om 17.00 uur.

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:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

APRIL
Vrijdag 10 april
19.00-21.30 uur

Tweedekans Kledingbeurs Buitencentrum
de Poort, Kloosterstraat

Maandag 20 april
19.30-21.20 uur

Informatieavond nieuw Dorpshuis,
De Tump

Zaterdag 11 april
18.30 uur

Workshop ‘Bosbeest’ maken Atelier 		
Femke Anne

Woensdag 22 april
13.00 uur

Wandelen op woensdag, start op de Brink

Dinsdag 14 april
19.30-21.30 uur

Workshop Mindfulness met kinderen en 		
jongeren, De Tump

Zondag 19 april
16.00-20.00 uur

Sarah Smile, Herberg van Rune

Zaterdag 25 en
Zondag 26 april
22.00-02.00 uur

Voorjaarsconcert in de Mariakerk mmv
verschillende koren uit Ruinen
Blinde Ed, Herberg van Rune

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

De collecte
Reumafonds
heeft
De collecte
van het Reumafonds
heeft
€ 1681,77
€ 1.781,76
opgebracht.
opgebracht.
Alle
geversen
encollectanten
collectanten bedankt.
Alle
gevers
Bedankt!
HetComité
comité
Het

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden
Hagen,
beuk/meidoorn/buxus/taxus/liguster
Gerben
Luten - Meppelerweg 62
Bodembedekkers v.a. € 0,75
planten
v.a. € 0,75
Elke Vaste
vrijdag
en zaterdag
geopend
Groot assortiment
tuinplanten
voorraad
Klimop / Hedera
€ 0,75 op
p/st
Hortensia’s v.a. € 2,00

Ruinen

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

Gerben Luten - Meppelerweg 62
Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

ONKRUIDBORSTEL
Nieuw op de markt:
de Limpar motor onkruidborstel

TUINMACHINES

Weer volop nieuwe voorraad!

Smalle uitvoering ideaal voor uw straatwerk
rondom uw woning.
Bij ons uit voorraad leverbaar!
Ook te huur per dagdeel.

Kom vrijblijvend langs!

Let op onze huis-aan-huis
Sabo actiefolder!
Tevens nog een aantal mooie
overjarige grasmachines voor
speciale prijzen/kortingen
tot 50%!!!

OP=OP!

WE HEBBEN
WEER VOLOP

BENT U KLUSSER
OF PROFESSIONAL
Kom vrijblijvend bij ons binnen om te kijken
naar ons ruime assortiment. Wij hebben de
artikelen voor u op voorraad o.a.

- Pootaardappelen
- Groenteplanten
- Plantuien en sjalotten
- Kweekbakken
- Vliesdoek voor de koude nachten

WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

- Schroeven
(alle soorten en
maten)
los en per doos
verpakking
- Pluggen
- Bouten / moeren
- Slotbouten
- Ringen, ogen,
haken etc.
- Gereedschap hand en elektrisch
- Lijmen / kitten

-

WWW.INTECHNEAU.NL

T 0522-47 04 56

-

Hang en sluitwerk
Boren etc.
Elektra materialen
Water en CV
materialen
Riolering
materialen
Dakgoten zink en
kunststof
Waterafvoergoten
t.b.v. uw terras
etc. etc. etc.

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen

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

