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‘Het is tijd voor een
nieuwe uitdaging’
Roelof Lensen draagt verfkwast over aan drie medewerkers

10 MEI
MOEDERDAG
RUINEN - De drang naar een nieuwe uitdaging en zijn gezondheid: Roelof Lensen, oprichter van Lensen
Schilder & Glasservice, wist in januari zeker dat hij wilde stoppen met het runnen van zijn schildersbedrijf.
Nu, inmiddels bijna vier maanden later, is de kogel dan door de kerk. Drie werknemers van het eerste uur
nemen samen het bedrijf over.
Bijna 24 jaar geleden richtte Roelof zijn
schildersbedrijf op. Aanvankelijk werkte Lensen
Schilder & Glasservice puur voor particulieren en
met name voor nieuwbouwprojecten.
Langzamerhand kwamen daar onder andere
renovatieprojecten bij en groeide het bedrijf ineens
erg snel. In 1996 verhuisde het bedrijf daarom van
Ruinen naar Meppel, waar het nu nog steeds is
gevestigd op het Industrieterrein Noord.
Het bedrijf is momenteel werkzaam voor
particulieren in Zuidwest-Drenthe en de kop van
Overijssel. Qua projectmatig werk is het bedrijf
actief in Noord-, Oost- en Midden-Nederland.
Door de jaren heen heeft het bedrijf een
betrouwbaar netwerk van diverse opdrachtgevers
om zich heen verzameld.
En nu vertrekt de oprichter en het ‘gezicht’ van
het bedrijf en staan voormalig medewerkers
Paul Snijder, Henk Benjamins en Egbert Kolk voor
een geweldige uitdaging. De drie heren hebben
absoluut veel vertrouwen in de toekomst: ‘We zijn
alle drie al heel lang betrokken bij dit bedrijf,
we kennen alle facetten en vormen een
multidisciplinair team met elkaar. Ieder van ons
heeft zijn eigen kennis en vaardigheden en daar

vullen we elkaar mooi in aan’, vertelt Paul Snijder.
Ook het personeel van Lensen Schilder &
Glasservice heeft volop vertrouwen in de nieuwe
bedrijfsleiding. ‘Natuurlijk was het eerst wel even
schrikken voor iedereen’, zegt Roelof, ‘Maar de
jongens zijn nu allemaal erg enthousiast en
snappen mijn besluit om te stoppen ook wel’.
Roelof wil zich nu richten op interieuradvies, maar
blijft eerst nog wel betrokken. ‘De komende jaren
zal ik achter de schermen actief blijven op het
gebied van acquisitie.
Daarnaast ben ik altijd
bereikbaar voor advies’.
De komende tijd ligt
vooral de focus op
genoeg werk voor de
jongens en het handhaven
van de topkwaliteit die
het bedrijf levert. ‘We
hebben ons altijd kunnen
onderscheiden door
kwaliteit en service en
daar blijven we op
inzetten’, aldus
Henk Benjamins.

www.ruunderwaopen.nl
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Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.
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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!

Schotel van de maand mei

Halve Kip
Schotel € 6,

25

Bestaria
Ruinen

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 20 mei 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 12 mei 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

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

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

Zaterdag 9 mei
De Priensenije

Zondag 10 mei

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

19.00 uur

Ds. G. Naber

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. Wiekeraad

Donderdag 14 mei Hemelvaart
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk

Zondag 17 mei

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

09.30 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. J.P. Greving

10.00 uur
10.00 uur

Ds. S. Groen
Ds. H.G. Jumelet

ADVERTEREN?
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Zondag 10 mei
Moederdag
Let op onze:
Moederdagfolder
l

Of kijk op www.da.n
voor heel veel
leuke cadeautjes!

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Ruinen

Harry Zegeren

Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

E oosterhuis8@hetnet.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

- horloge - ketting - sjaal
- diverse eau de toilettes
- diverse geschenkdozen van o.a.
	Dove, Nivea, Kneipp, Mexx,
Banani, Replay, Esprit etc.
- heerlijke douche creme
- geurende bodylotion
- of gewoon een DA Kadobon

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor de allerliefste mama
een cadeautje van
de DA Drogist!
Moederdagtips:

Zo veel keuze,
Zo mooi ingepakt!

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

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

ACCU-TRIMMER

met kunststof
maaimessen

€ 119,99
Diverse soorten

HANGPOTTEN
gevuld met

GEMENGDE
BLOEMEN
in diverse kleuren

WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

Verjaardag,
jubileum,
feestje.....
MOEDERDAG!
Denk ook eens
aan een

CADEAUBON

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!

Voordeel
aanbiedingen geldig van woensdag 06-05-2015 t/m dinsdag12-05-2015

AMBACHTELIJKE
GOURMETSCHOTEL
per stuk ± 750 gram

€ 3.

van € 8.30 nu
Malse
Biefstuk

500 gram van € 9.49 nu

e 5.

99

OP=OP

98

Varkens

SONNEMA

KILO van € 7.98 nu

literfles van 14.49 nu

HAMLAPPEN BEERENBURG

e 5.

98

e 10.

99

Dr.Oetker
DRENTSE
C1000
AMERICAN
HEIDELIKEUR ROOMBOTER BIG
PIZZA`S

de enige originele

LITERFLES van € 16. nu
99

on- of gezouten pak 250 gram

van 1.36 nu

e 14. e 0.
99

99

div soorten 2 stuks van 6.18 nu

e 3.

00

J. Veenkamp

Openingstijden:

TEVENS SLIJTERIJ EN
POSTKANTOOR AANWEZIG

Ma. t/m Do. 08.00-20.00 uur
Vrijdag
08.00-21.00 uur
Zaterdag
08.00-19.00 uur

Westerstraat 17 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522-478510 - Fax 0522-478512
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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 22 mei 2015 via info@pkn-ruinen.nl
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Via mevr. K. Vlietstra:
Via ds. Naber: 		

€ 10
€ 50 en € 40

MEDITATIE
“Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen!” Al
dagenlang zit dit leuke poplied van Thé Lau (The Scene) in mijn
hoofd en laat me maar niet los “Iedereen is van de wereld, de
wereld is van iedereen! … Rood, zwart, wit, geel, jong oud, man
of vrouw / in het donker kan ik jou niet zien, / maar… / ik hef het
glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. / Iedereen is
van de wereld en de wereld is van iedereen. / Iedereen is van
de wereld en de wereld is van iedereen.”
De werkelijkheid ziet er totaal anders uit. De wereld is niet van
iedereen. En iedereen is ook niet van de wereld. Het lukt ons
mensen maar niet om tot een goede samenleving te komen.
Wij zijn bang voor de ander, voor de eigenheid van de ander.
Wij vinden al gauw dat een ander geen bestaansrecht heeft in
ons dorp, in Drenthe of in ons land of werelddeel. En daar
hebben niet alleen wij Nederlanders of West-Europeanen last
van – dat geldt voor de hele wereld. In Zuid-Afrika worden de
Aziaten gediscrimineerd en als tweederangsburgers behandeld.
En in Indonesië worden de Chinezen minderwaardig
behandeld. Het is de situatie van alledag. Altijd is het al zo
geweest. En waarschijnlijk zal het ook in de toekomst niet
veranderen.
Onze wereld is helemaal niet van iedereen! De wereld is van
hen die het best hun zegje kunnen doen (die soms de grootste
mond hebben), van hen die de wereld kunnen kopen (die het
meeste geld hebben) en van hen met de meeste macht.
En dat betekent dat de wereld vaak van hen is die het meest
angstaanjagend zijn en die de meeste doden maken…
De wereld is zeker niet van hen die sterven in het water van
de Middellandse Zee… De wereld is niet van hen over wie de
coalitiepartijen onlangs nog dagenlang vergaderd hebben…
De wereld is niet van de christenen in Egypte of elders die
door IS-strijders vermoord worden, de wereld is niet van de
religieuze minderheden, van de niet- of andersgelovigen op
aarde…, en niet van de kinderen en vrouwen die overal in
Afrika worden misbruikt.

Misschien ben ik wel hopeloos naïef, maar ik blijf verlangen
naar een wereld waarin iedereen toch als gelijk wordt gezien.
Ik blijf verlangen naar een wereld die toch echt van iedereen
is of worden kan. Ik blijf verlangen naar een wereld waarin de
mensen minder hebberig zijn.
Waarin ze niet meer zo veel als een roofdier met hun dreigende
tanden hun eigen bezit beschermen alsof het een prooi betreft
die ze buit hebben gemaakt.
En met de prooi bedoel ik dan: ons land, onze cultuur, onze
sociale voorzieningen, onze rechten en onze banen.
Misschien sta ik er wel veel te makkelijk in, maar ik hecht
niet zo aan materiële zaken. Ook al kan ik er ook zeer van
genieten! Ik denk dat wij mensen eigenlijk geen rechten
hebben. Ik denk dat wij mensen vooral van Gods “genade”
leven, van de goederen die de God-van-ons-allemaal, de
Schepper van heel onze aarde, ons dagelijks als een soort
“genadegaven” in de schoot werpt of vrucht laat dragen.
Ik denk dat wij mensen (ouderwets gezegd) leven van de
“gunstbewijzen” van onze Schepper, zeg maar gewoon: van
de prachtige cadeaus die ons mensen in het groot en in het
klein overvloedig van Hogerhand ten deel vallen.
Die cadeaus zijn dan wel bedoeld voor iedereen, wil zeggen:
om onder elkaar te verdelen!!
Hoe dat vervolgens concreet uitgevoerd moet worden en
vertaald naar de praktijk is dan natuurlijk wel een spannende
vervolgvraag…
Mag ik de volgende vraag stellen: ben jij het er ook met mee
eens dat onze wereld er toch anders en beter uit zou zien als
wij mensen minder zouden willen hebben van wat wij ons
terecht of onterecht hebben “toegeëigend”.
Dat we wat meer durven te leven van wat ons allemaal van
Hogerhand is “toevertrouwd”?
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
VANUIT DE PASTORIE
Spinnen! Ik heb veel spinnen in huis, de laatste tijd!
Het verbaast me waar ze overal vandaan komen, volgens
mij komt dat door de tijd van het jaar en het weer! Maar goed,
dan is natuurlijk de vraag: hoe er mee om te gaan?
In het boeddhisme zouden ze zeggen: behandelen als je naaste
en teder oppakken en naar buiten brengen en daar laten lopen!
Ik moet bekennen dat ik er soms wel wat onbarmhartiger mee
omga, bijv. met het stofzuigen.
Ik moet toegeven dat ik er niet altijd een schoon geweten aan
overhoud, wel een schoon huis, maar geen schoon geweten.
Wordt het niet eens tijd voor een “ethiek van de spinnen”?
Wat is de beste manier van doen? Hoe ga jij er mee om?
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
BIJ DE DIENSTEN
Nog onder de indruk van Pasen en de boodschap van nieuw
leven uit de dood, trekken wij in de komende weken toe naar
Pinksteren en de boodschap van de nabijheid van God in de
Geest, zodat Pasen ook werkelijk ervaarbaar wordt.
De diensten worden gedomineerd door de vreugdevolle
ervaringen dat Iemand van Hogerhand dagelijks weldoend op
ons leven betrokken is. Hier een overzicht van de vieringen van
deze maand:
Zaterdag 9 mei – 19.00 uur - Priensenije
De maandelijkse viering in de grote zaal van de Priensenije,
tegenover de C1000. Vooral het zingen van de oud-vertrouwde
liederen is een kenmerk van deze samenkomsten.

Zondag 10 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Wij zijn nog steeds bezig met de boodschap van het bijbelboek
Hooglied, dat ook wel “het lied der liederen” wordt genoemd
omdat het op een prachtige manier over het beleven van de
(ook erotische) liefde in het leven heeft.
Wij lezen Hooglied 7: 1-8: 4 en leggen als tekst uit het
Nieuwe Testament daarnaast Johannes 15: 9-17, waar gezegd
wordt dat liefde je als mens bevrijdt van een leven als
“slavenbestaan”: je wordt en bent weer iemand!
Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) – 9.30 uur - Mariakerk
Staat u op deze Hemelvaartsdag heel vroeg op om ergens in
de buurt te gaan “dauwtrappen”? Wees dan aansluitend van
harte welkom voor een stuk bezinning in de Mariakerk te
Ruinen. De dienst begint al om 9.30 uur, een half uur eerder
dan op zondagochtend, welkom!
Zondag 17 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. S. Groen uit Ruinerwold gaat in de
dienst voor. Wij laten ons verrassen door zijn inbreng en de
inspirerende gedachten die hij van Hogerhand tegen ons wil
zeggen.
Zondag 24 mei (1e Pinksterdag) – 10.00 uur – Mariakerk
Een feestelijke dienst met medewerking van het kerkkoor,
waarin de intense nabijheid van de Eeuwige in ons leven wordt
gevierd en beleefd. Een feestelijke dienst ook, omdat een van
onze leden, Hanneke Luning, dan belijdenis wil doen.
Samen met haar beleven, vieren en belijden wij de vreugde
van een leven in de nabijheid en trouw van de Almachtige.
Viert u ook met ons mee? Welkom!
Zondag 31 mei – 10.00 uur – Mariakerk
Zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid van God:
Vader, Zoon en heilige Geest. Na het vieren van de drie grote
christelijke feesten, het vieren van Kerst (het feest van de God
de Vader die in onze wereld komt wonen) en Pasen (het feest
van het werk van God de Zoon op aarde) en Pinksteren (het
feest van de Geest in ons midden) laten wij deze 1e zondag
daarna de drie gekleurde lichtstralen van deze feesten nog een
keer indrukwekkend terugkomen als één groot Wit Licht: de
openbaring van de drie-ene God als Geheel. Wij lezen daarbij
Johannes 3: 1-16, het verhaal van Nicodemus.

Krijttekeningen te koop!!

Misschien heeft u ze al in de kerk zien staan?
De krijttekeningen die kunstenaar, dorpsgenoot en gemeentelid
Rosalind Arts-Royaards voor de dinsdagavondvieringen in de
tijd voor Pasen heeft gemaakt. Het zijn er drie en ze hebben
een grote rol in de stiltevieringen gespeeld. Ze zijn nog tot
Pinksteren in de kerk te zien:

Het verheugt ons u mee te kunnen delen dat deze tekeningen
inmiddels te koop zijn. Een kwart van de opbrengst gaat naar
de kerk! Wees van harte welkom om op dit aanbod in te gaan,
neemt u daarvoor of gewoon voor meer informatie contact op
met de kunstenares via het nummer 0522-476923 of via email:
heija-lina@hotmail.com.
ZUSTERKRING
Busreis op dinsdag 26 mei. Vertrek 12.30 uur vanaf De Brink.
VOEDSELBANK
Heeft u vrije tijd over en zoekt u daarvoor een zinvolle
besteding?De werkgroep voedselbank De Wolden is nog op
zoek naar vrijwilligers.

Wij zoeken zowel vrijwilligers voor bestuursfuncties,
screening, intake e.d. als voor op de vloer zoals het inpakken
en uitdelen van voedselpakketten, chauffeurswerkzaamheden,
magazijn enz.
Heeft u belangstelling dan kunt u mailen naar
voedselbankdewolden@gmail.com.
AGENDA
Classicale vergadering van de Classis Meppel op 28 mei a.s.
Onderwerp: Kerk 2025.
Plaats: Protestante kerk van Havelte om 19.30 uur
Informatie: www.pkn.nl/kerk2025 , zie ook de notitie in
Om de Ruiner Toren van 8 april 2015.

TEN SLOTTE

Hoop is altijd iets moois
Voltaire
1694 - 1778

Redactie Om de Ruiner Toren

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

• kledingbon • tas
• sjaaltje
• e.a. accessoires
• riem

Boetiek ”De Smederije”

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

Vakantie, om naar uit te kijken!
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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.
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5 zakken bemeste tuinaarde
à 25 ltr. . 6,95

Gevonden
Op woensdag 15 april jl., ‘s middags op de Armstraat ter hoogte
van de Hinkenkamp op straat, een groen stoffen portemonneetje
aan een koord met daarin een rozenkrans.
Contact tel. 06-21883524
Gratis af te halen
Goudvisjes
Marry Martens, tel. 0522-471937

De BofHond

honden-uitlaatservice

uitlaatservice
huisdiertaxi
• dierverzorging aan huis
•

3 zakken potgrond
à 40 ltr. . 8,50

•

•

2 zakken potgrond superieur
(bevat 6 mnd. voeding) à 40 ltr. . 9,99

Uw dieren goed verzorgd tijdens
uw afwezigheid!

Tel.: 06-10638154

info@hus-de-bofhond.nl
www.hus-de-bofhond.nl

TE KOOP
17 ronde balen hooi
P. Waninge
Tel. 0522-472358
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Elke dag, ook in de vakantie, bakken weheel 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 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

*
*
*
*

Brink 47 • 7963 AB Ruinen • tel. 0522-471236

!
Zin in een avondje uit

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Zondag 17 mei
Hiep Hiep Hoera

Maxima is jarig!
Wij trakteren jullie op
een zomerse Sangria!

In Argentinië viert men een verjaardag vaak met een
traditionele Argentijnse barbecue, “de Asado” genaamd.
Wij vieren Maxima’s haar verjaardag met een heerlijke
Nederlandse barbecue.
Het is nog feestelijker als we gezamenlijk gaan eten.
Je kunt barbecueën vanaf 17.30 uur en de prijs hiervan
bedraagt € 19,50.
Graag je reservering hiervoor.

Pinkster Weekend
Zaterdag 23 mei 21.30 uur
Weima & van der Werf

Maandag 25 mei

“LANGS DE AMSTEL”
cafés
Op 25 mei, 2e Pinksterdag, wordt er door 5 cafés,
die Amstel bier op de tap hebben, een fiets, MTB, solex,
wandel- of autotocht georganiseerd. Deze tocht heeft
een lengte van ong. 30 km.
Voor € 10,= per persoon kunt u zich opgeven bij de
deelnemende cafés. Voor dit bedrag ontvangt u na afloop
een leuke attentie en in elk café een consumptie.
Vanuit Ruinen kunt u vanaf 10.00 uur de hele dag door
starten bij Café Hees.

Elke vrijdag van de even weken
Klaverjassen

Pesse - Zuidwolde | Tel. 06 27 37 89 10
info@schoonheidssalon-marleen.nl
Alleen op afspraak!

www.schoonheidssalon-marleen.nl

OPBRENGST COLLECTE
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 2015
De collecte van de Nederlandse Hartstichting heeft
in onze locatie € 2.389,31 opgebracht
t.w. Ruinen € 2.187,59 en Echten € 201,72
Alle gevers en collectanten namens de
organisatie HARTelijk dank!

KAASSOUFLESSE
€ 0,80

See you!!!

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

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

Bestaria
Ruinen

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

Organisatie Tweedekans Kledingbeurs
overhandigt cheque aan Zwembad Ruinen

bij een aantal stands, waaronder die van
hengstenhouderij Veninga uit Stuifzand. Door
de microscoop konden levendige spermacellen
van een van de hengsten bestudeerd worden.

RUINEN - De eerste editie van de Tweedekans Kledingbeurs vond plaats op 10 april jl.
en bleek een enorm succes. Veel bezoekers wisten de weg te vinden naar Buitencentrum
De Poort, waar de beurs gehouden werd. Bijna alle bezoekers deden aankopen en
steunden daarmee direct Zwembad Ruinen. Een deel van de opbrengst van de beurs
werd gedoneerd aan het zwembad.

De zaal was deze avond goed gevuld met
publiek. Reinier Logcher stelde achteraf
tevreden vast dat 120 mensen van de
uitnodiging gebruik hadden gemaakt.
‘Het was een perfecte avond, de mensen
waren unaniem positief”, aldus de dierenarts,
die ook verklaarde ‘trots te zijn op zijn collega’s
die enthousiast en deskundig hun presentaties
hadden gegeven’. Ook prees Logcher de
betrokkenheid van het publiek, dat volgens
hem goede en gerichte vragen stelde.

Op zaterdag 25 april jl. overhandigde de
organisatie van de Tweedekans
Kledingbeurs een cheque aan bestuurslid
Koos Hulzebosch van maar liefst € 700,00.

Het zwembad gaat dit geld gebruiken
voor de aanschaf van een AED. Omdat de Naast een informatief was de avond ook een
kledingbeurs zo’n groot succes was, zijn er sociaal gebeuren. ‘Mensen kwamen elkaar
al concrete plannen voor een najaarsbeurs. weer tegen, er werd gezellig gekletst. Dat vind
ik ontzettend leuk, daar heeft zo’n avond ook
Deze zal worden georganiseerd op 2 en
een functie in’, zei Logcher.
3 oktober 2015. Via de Facebookpagina
De kans is groot dat DAP De Wolden in het
www.facebook.com/pages/Tweedekansnajaar opnieuw een avond organiseert en dan
Kledingbeurs blijft u op de hoogte van al
de onderwerpen: het oudere paard, voeding
het nieuws.
en tandverzorging aan bod laat komen.

‘De avond van het paard’ goed bezocht
REGIO - Wat is een dummy-veulen? Wat hebben koliek en een gapend paard met elkaar te
maken en wat zijn de voordelen van diepvriessperma? Gaat een hoestje vanzelf over of moet
de dierenarts gebeld worden? Op deze en veel meer vragen kregen paardenliefhebbers
woensdagavond 22 april jl. antwoord in De SchildHoeve in Fluitenberg. Als ‘cadeautje voor
de klanten’ hield dierenartsenpraktijk De Wolden daar een informatieve paardenavond.
De dierenartsen Sandra Homan, Lise van der
Burg en Reinier Logcher gaven lezingen over
koliek, dracht en geboorte en de verzorging
van het opgroeiende veulen.

Tom Peters van ‘Boehringer Ingelheim’ sloot
de avond af met een uiteenzetting over
luchtweginfecties bij het paard. In de pauze
konden belangstellenden een kijkje nemen

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen

zonnebril op sterkte
montuur € ? +Enkelvoudige glazen € 25.-

Zelfkleurend
€ 99.Zichtbaar leesdeel
€ 85.Onzichtbaar leesdeel € 125.-

KIES VOOR
MODE, KWALITEIT en . . . AANDACHT
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

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

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

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?
u
3 Gangen men
25,- euro

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open
van 13.00 tot 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 tot en met 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

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Museumboerderij Pasmans Huus in de maanden mei en juni op
dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00-16.30 uur
Fietsmiddag Vertrek 13.30, Mariakerk, Brink, Ruinen. Vervolgens elke
dinsdag middag t/m september 2015. Deelname is kosteloos, maar
wel voor eigen risico. Inlichtingen: TIP kantoor tel: 0522-471700 of
tel: 0522-471946

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

MEI
Woensdag 6 mei
13.00 uur

Wandelen op woensdag. Start op de Brink

Donderdag 14 mei
07.00-09.30 uur

Dauwzwemmen met ontbijt na.
Zwembad Ruinen

Zaterdag 9 mei
10.00-17.00 uur

Nationale Molendag, Molen De Zaandplatte

Donderdag 14 mei
13.00 uur

Fiets Puzzel Oriënteringstocht start 		
Café Hees Brink Ruinen

Zondag 10 mei
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 3 mei
11.00-15.00 uur

Wilde Buitendag kom overleven!
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Woensdag 13 mei
19.45-22.45 uur

Zomeravondbridge bij Hotel Kuik

Zondag 17 mei
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Woensdag 13 mei
13.00 uur

Wandelen op woensdag. Start op de Brink

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

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

Er zijn ook weer EN!
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Tuinaanleg
& Onderhoud

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

Hemelvaartsdag Ruinen
Donderdag 14 mei 2015

Fiets-oriëntatietocht
Vanaf 13.00 uur
inschrijven bij Café Hees
Kijk voor meer informatie over deze
activiteit op www.vvvoruinen en
volg ons op facebook en twitter @VVVoruinen

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Kom zaterdag 9 mei a.s.
ook naar de

DEMONSTRATIE
van Wiper Robot Maaiers

van 10.00 tot 14.00 uur
deskundige uitleg en demonstratie
van Wiper Robot Maaiers
Meer vrije tijd, Wiper zorgt voor uw gazon!
Een breed assortiment, een oplossing
voor elk gazon van 400 m2 tot 10.000 m2

www.wiperecorobot.nl

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

