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Voorbereidingen nieuw
zwemseizoen in volle gang
RUINEN - Bij Zwembad Ruinen zijn de voorbereidingen voor het derde zwemseizoen als zelfstandige
stichting in volle gang. Er is de hele herfst- en winterperiode met een groep enthousiaste klussers
doorgewerkt aan onderhoud en verbeteringen van het zwembad. Zwembad Ruinen moet een echt
familiezwembad worden met de sfeer en de voorzieningen die daarbij horen.
Steeds betere voorzieningen
Dankzij de brede steun vanuit het dorp konden er
in de afgelopen jaren al verschillende verbeteringen
doorgevoerd worden: nieuwe glijbanen bij het
ondiepe bad, een ‘bushokje’ om droog naar de
zwemles te kunnen kijken of om je handdoeken
droog op te kunnen hangen, en verwarmingspanelen
in de grote kleedhokken zodat jong en oud zich
behaaglijker kunnen omkleden.
Voor het seizoen 2016 worden het comfort en de
aantrekkelijkheid van het zwembad nog verder
verhoogd. Zo worden de openingstijden uitgebreid
zodat ze aansluiten op de nieuwe schooltijden,
komt er een speelschip waarop de kinderen ook
buiten het water heerlijk kunnen klimmen en spelen,
en komen er kozijnen met glas in de grote
kleedhokken om tocht tegen te gaan.
Nieuwe mogelijkheden voor een dagje
zwembad
De afgelopen jaren is gebleken dat ook veel
mensen uit de ‘buitendorpen’ de weg naar
Zwembad Ruinen weten te vinden. Om dit
bredere publiek terug te laten komen komt er
dit zwemseizoen een magazine uit vol foto’s,
achtergrondinformatie en aantrekkelijke
aanbiedingen waardoor een ‘dagje zwembad’
goed gecombineerd kan worden met andere
activiteiten in het dorp.

slecht weer in het water vallen wordt er ook
geëxperimenteerd met zogeheten pop-up
activiteiten en evenementen.
Deze kunnen op een veel kortere termijn
georganiseerd en aangekondigd worden.
Druppels sparen voor korting op een
abonnement
Het is ook dit jaar weer mogelijk om te sparen voor
korting op het zwembadabonnement door middel
van de zogeheten ‘druppelactie’. Druppels kunnen
gespaard worden bij de deelnemende ondernemers
in Ruinen en een of meerdere volle spaarkaarten
geven recht op aantrekkelijke korting of zelfs een
gratis abonnement. Deelnemende winkeliers
hebben allemaal hun eigen unieke actie bedacht.
Spaarkaarten kunnen worden opgehaald bij Coop
Wim van Dijk die tevens de eerste vijf druppels
aanbiedt. U hoeft dus nog maar 15 druppels te
sparen voor een volle kaart. De druppelactie loopt
van 11 maart t/m 30 april 2016. Een overzicht van
de deelnemende ondernemers vindt u elders in dit
nummer.

Watertemperatuur en pop-up activiteiten
Ook het experiment wordt niet geschuwd bij
Zwembad Ruinen. Een belangrijk experiment voor
het komende seizoen is om de watertemperatuur
naar gemiddeld 28 graden en minimaal 26 graden
te brengen. Daarmee is het water 5 graden warmer
dan andere openluchtbaden in de omgeving en
2 graden warmer dan vorig jaar. Om te voorkomen
dat ver vooruit georganiseerde activiteiten door

powerplantdrenthe@hotmail.com

Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur
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Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

06-10558076

www.ruunderwaopen.nl

ZWEMBADAKTIE
Bij elke besteding
vanaf e 20,00
een druppel . . .

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
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€ 1,25

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

Voorjaar 2016
NIEUWE COLLECTIE
• Haarmode, sjaaltjes, armbanden
en kettingen
• Horloges
• Zonnebrillen
• VIB babykleding en -speeltjes
• Geuren - dames en heren
• New Care voedingssupplementen

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

Bestaria
Ruinen

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

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 23 maart 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 15 maart 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

Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

112

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

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

De Widt Consultancy & Accountancy

Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.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

Woensdag 9 maart Biddag
Voorhofkerk Pesse

Zondag 13 maart

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

Zondag 20 maart

Dierenarts De Wolden

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

Fysiotherapeuten

Woensdag 23 maart

Tel. 0522-471221 of 0528-371291
R.T. Schreuder / S.B. Schreuder-Dercksen, tel. 0522-472045

‘t Neie Punt

19.30 uur

Ds. C.J. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. J. Ridderbos
Ds. G. van Zanden

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C.J. ‘t Lam

19.00 uur

Ds. G. Naber

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden

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

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life

Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie

Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Deelnemers
druppelactie

De nieuwe
voorjaarscollectie
is binnen!

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

Fietsplezier voor iedereen..!!

Advertentie gesponsord door ’t Ruunder Waopen

Tijdens de
modeshow
ontvangt u bij
elke aankoop
een druppel!

COOP Wim van Dijk
Café Brinkzicht/Hees
Autobedrijf de Jong
Bestaria Ruinen
Vonkies
Boetiek de Smederije
Autoservice Henk Kelly
Snoeken Ruinen Veelzijdig in Wonen
Steenbergen Brood & Banket
AT & I Techniek
Pluimveeboerderij Laarman
Marskramer Ruinen
Booy Glas- en Schilderwerken
Vredenburg Tweewielers
Optiek Ruinen
Hofman uw Groene Vakwinkel
Het Groene Punt
Chinees Restaurant Ni Hao
Buitencentrum de Poort
Kapsalon Jantine
Luning’s Restaurant Ruinen
DIO Drogisterij Harry Zegeren
De Jonge Geuze
De Woonmaat
Croissanterie An de Brink
Bloemisterij Slagter
Bloemenschuur Ruinen
Gerding Dienstverlening

gs!!

Kom lan
Batavus
Gazelle

PALMPASEN
20 maart 2016

Sparta
Multicycle
Merida
Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Hanestok versierd € 6,50

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

Hanestok onversierd € 2,95
Crêpepapier € 0,69

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
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42

www.biketotaal.nl

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

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

Palmpaasoptocht en paasvuur in Ruinen
RUINEN - De palmpaasstokken kunnen weer tevoorschijn worden gehaald. Op zondag
20 maart 2016 houdt VVVo Ruinen, Vereniging voor volksvermaken Ruinen haar jaarlijkse
optocht ‘Haantie op ´n stokkie’. De optocht wordt muzikaal begeleid door muziekvereniging
Crescendo en begint om 14.00 uur. Kinderen kunnen zich vanaf 13.30 uur inschrijven voor
de optocht in sporthal De Marse. Voor de drie mooist versierde stokken is er een leuke
prijs. Na de optocht is er voor de jongste kinderen t/m groep 4, een voorstelling van
Poppa P met swingende en vrolijke liedjes in de kantine van de sporthal.
Survivalbaan en Lasergamen
De oudere kinderen van groep 5 t/m 8,
kunnen zich vanaf 14.30 uur inschrijven in
sporthal De Marse. Zij gaan tegen elkaar
racen in de survivalbaan en spelen het spel
lasergamen. In teams van acht personen
nemen jongens en meisjes het tegen elkaar
op en gaat het erom wie het eerst de vlag
van het andere team verovert. Voor de
winnaars van beide spellen is er een leuke
prijs!

Paasvuur
Op zondag 27 maart 2016, eerste paasdag
is er het traditionele paasvuur dat om
19.00 uur wordt ontstoken aan de
Oosterstraat net buiten Ruinen. Iedereen
is welkom om te komen kijken. Kinderen
kunnen marshmallows roosteren boven
een vuurton.
Snoeihout, hout zonder spijkers en verf etc.
inbrengen voor het paasvuur kan op vrijdag

25 en zaterdag 26 maart tussen 9.00 uur en
17.00 uur op de locatie aan de Oosterstraat.
Kijk voor meer info op www.vvvoruinen.nl.

Off Road rit Van naald tot draad
Eerste Crea Café in bibliotheek
in Ruinen
RUINEN - Komende zondag 13 maart a.s.
gaan de off road rijders weer los met de
jaarlijkse Off the Road rit in Ruinen. 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.
Door de nattigheid dit jaar zijn er op
sommige plaatsen enkele aanpassingen in
de route plaats gedaan. 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. Halverwege is er voor de
rijders de gelegenheid om een pauze te
houden in de schuur bij Henk Joosten.
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 –
Benderse – Munnikenweg – Galgenkamp –
Anholt – Leeuwte – Postweg –
Gijsselterweg – Finish.
Er zit vanaf 8.00 uur een groep inschrijvers
klaar in de verwarmde tent, de motors
worden gekeurd en Café Hees heeft de
koffie klaar bij start / finish.
De start is net als 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. Vanaf 15.00 uur is
het Duo Tandem in de tent aanwezig voor
een gezellige afterparty, iedereen is welkom
en toegang tot de tent is gratis.
Op zaterdag 12 maart, als het gehele
parcours is uitgezet, zal er na 15.00 uur
door een groep marshalls alvast een
testronde worden gereden. Deze marshalls
zijn herkenbaar aan de oranje MC’80 shirts.

Ruinen een succes!

RUINEN - Tien deelnemers kwamen, al dan niet met hun eigen handwerk, op woensdag
24 februari jl. naar de bibliotheek om samen gezellig en creatief bezig te zijn. De eerste
bijeenkomst van het Crea Café in Ruinen is goed van start gegaan. Er werd volop gebreid
en geknutseld, maar natuurlijk was er ook tijd om met de buurvrouw te kletsen.
Voor degenen die geen eigen handwerk bij zich hadden was er materiaal aanwezig.
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u
gewoon meedoen, kom dan naar het
volgende Crea Café op woensdag 30 maart
a.s. tussen 9.30 en 11.30 uur in de
bibliotheek Ruinen, mr. Harm Smeengestraat 56
in Ruinen. De toegang is gratis en koffie en
thee staan voor u klaar!
Het Crea Café is een initiatief van
Bibliotheek Ruinen en Welzijn De Wolden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Athilde Middelveld van
Bibliotheek Ruinen, tel. 088-012 84 44 of
Jeffrey Bolt, buurtwerker Welzijn
De Wolden, tel. 0528-37 86 86.

25 jaar Nationaal Park Dwingelderveld
RUINEN - Op 22 augustus 1991 is het Nationaal Park Dwingelderveld officieel ingesteld.
Dat betekent dat 2016 een jubileumjaar is: 25 jaar Nationaal Park Dwingelderveld!

En dat wordt gevierd met een speciaal
activiteitenprogramma dat tot stand is
gekomen in samenwerking met
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
IVN, Provincie Drenthe, gemeente
Westerveld, gemeente De Wolden,
de Stichting Promotie Ruinen en diverse
ondernemers in de omgeving.

Het jubileumprogramma start officieel
op 24 april 2016 tijdens de publieksdag in
en rond het vernieuwde Bezoekerscentrum
te Ruinen.
Meer informatie en een voorlopig
activiteitenprogramma rond het
jubileumjaar zijn te vinden op
www.nationaalpaark-dwingelderveld.nl

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

DRENTHE

Opstapmiddag
26 maart a.s.
van 14.00 tot 16.00 uur bij

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

Hotel De Stobbe
Westerstraat 84 Ruinen

Bij besteding van € 10,00
een druppel GRATIS!
Bij een besteding van meer dan € 50,00
kan een HALVE SPAARKAART worden
verdiend!

Westerstraat 86 • 06 23 39 66 57
info@debloemenschuurruinen.nl

Dé nieuwe manier van
sporten voor BBB
waarvan iedereen roept:
“Wat leuk om te doen!”
Kom en probeer het ook
en bekijk de mogelijkheden!

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

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

)eerlijk!
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Munnekenweg 6
7963 PV Ruinen
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

Zondag 20 maart

Palmpasen
Palmpaasoptocht en aansluitend een voorstelling van Poppa P met swingende en vrolijke liedjes
(voor de allerkleinsten t/m groep 4)
inschrijven vanaf 13.30 uur / start 14.00 uur
Survivalbaan en Lasergamen (groep 5 t/m 8)
inschrijven vanaf 14.30 uur / start 15.00 uur

Zondag 27 maart (1e paasdag)

Paasvuur

vanaf 19.00 uur aan de Oosterstraat (net buiten Ruinen)
kom kijken en marshmallows roosteren boven een vuurton!
Snoeihout (hout zonder spijkers, verf, etc.) inbrengen voor het paasvuur kan op vrijdag 25
en zaterdag 26 maart tussen 9.00 uur en 17.00 uur op de locatie aan de Oosterstraat.
Voor leden van VVVo Ruinen is het brengen van snoeihout gratis, niet leden betalen hiervoor € 5,- per kar.
Kijk voor meer info over deze activiteiten op www.vvvoruinen.nl en volg ons op facebook VVVo Ruinen!

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 33 nr. 3 - 9 maart 2016
Eerstvolgende nummer verschijnt 6 april 2016
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
‘t Neie Punt:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 0522-471716 en
			
06-51508695
Diaconie:
Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
			
margriet.middelbrink@gmail.com
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 25 maart 2016 via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
In de steek gelaten. Soms kun je je als mens behoorlijk in de steek gelaten
voelen. In de steek gelaten of zelfs verraden, door iemand waar je het niet
van had verwacht! Misschien wel van je beste vriend! Als dat gebeurt, weet
je doorgaans niet goed hoe je daarop moet reageren. Vaak zijn dan de
rapen gaar. Je hebt het even helemaal gehad met de ander. De deur gaat
op slot en de ander komt er niet meer in!
Het is allemaal heel herkenbaar. Ik ken zelfs een verhaal in de bijbel waarin
Jezus dit overkomen is. Ook Hij werd toen door zijn beste vrienden in
de steek gelaten en verraden. Zijn leerling Judas leverde Jezus aan de
Romeinse soldaten uit. En toen Jezus gearresteerd was, loochende Petrus,
de voorman van de leerlingen van Jezus, dat hij bij Jezus hoorde. Hij was
bang ook zelf te worden gearresteerd en bezweek voor de druk, vandaar.
Je in de steek gelaten voelen door iemand waar je je eerst zo goed mee
verbonden voelde, is altijd een pijnlijk gebeuren! Omdat je eerst alles nog
zo goed voor elkaar leek te hebben. Je voelde je eerst nog zeer verbonden
met elkaar. Je had veel aan elkaar! Ging met elkaar om. Steunde elkaar.
Genoot van elkaar. Had veel lol met elkaar. Maar al dit mooie dat je met
elkaar beleefde, is na het verraad opeens verdwenen!
Normaal gesproken komt zoiets nooit meer goed, zou je zeggen.
Het is dan alsof een kostbare vaas te pletter is gevallen. Ook al
probeer je de scherven weer aan elkaar te lijmen, de barsten zullen later
altijd zichtbaar blijven. Het komt gewoon nooit meer goed, denk je dan.
Behalve, valt me op, bij Jezus. Bij Jezus en Petrus komt later alles
toch nog weer goed! Deels omdat Petrus er later spijt van heeft.
Hij had het niet moeten doen. Maar veel belangrijker dan dit excuus is,
denk ik dit, dat Jezus weet dat het in de meeste gevallen niet bewust
of met opzet gebeurt dat een mens een ander in de steek laat.
Je naaste verraden, dat doe je als mens niet bewust - of je moet wel
een heel slecht mens zijn, eentje zonder geweten. Het overkomt je als
mens doorgaans alleen maar. Het ‘ontglipt’ je.
Er hoeft op zich helemaal niet zoveel aan de hand te zijn. Je voelt je
als mens op één of andere manier bedreigd en dan is het zo gebeurd.
De angst gaat regeren en wordt een slechte raadgever! Een kleine,
neutrale vraag of gebeurtenis, ervaar je als een aanval op je leven of
integriteit en je reageert uit paniek. Alles onder je wankelt en dan grijp
je van alles aan om overeind te blijven. Ook al gaat dat ten koste van
de ander, van je beste vriend. Soms ben je geneigd om je fout niet toe
te geven of jezelf te rechtvaardigen dat je fout bent geweest.
Maar je weet dat je al als een vis in de fuik gezwommen bent en er
zelf niet meer goed uit kunt komen. Je was wanhopig en hebt

toegegeven aan de vertwijfeling en toen is het gewoon gebeurd.
Jezus begrijpt dit bij Petrus. Jezus begrijpt hoe dit kon gebeuren.
Hij kan het allemaal plaatsen, ook al is hij later zelf het slachtoffer
van het verraad en moet hij het later zelf ontgelden. Jezus ziet het
betrekkelijke ervan in en neemt de last en het vervelende op zich zelf.
Hij houdt te veel van Petrus om hem alleen nog maar op de blaren
te laten zitten, hem oneindig met zijn verraad te blijven confronteren
en hem vast te pinnen op dit ene vergrijp. In tegenstelling tot hoe wij
vaak handelen, laat Jezus in ons verhaal Petrus niet los. Nadat Petrus
hem driemaal heeft verloochend, laat Jezus welbewust “de haan
kraaien”. En dit kraaien van de haan is niet alleen een teken van alles
wat Petrus heeft misdaan, maar ook en vooral het “uitroep” teken van
een “nieuwe morgen” die er aankomt, het teken van een nieuwe kans
die Jezus Petrus wil geven om met elkaar nieuw te beginnen en door
te gaan en er dan toch nog iets goeds van te maken. Petrus hoeft zich
bij Jezus voortaan niet alleen nog maar waardeloos te voelen, maar
hij mag zich met al zijn tekorten bij Jezus gekend en vooral bemind
weten. Jezus blijft Petrus liefdevol vasthouden.
Dat zouden wij ook vaker met elkaar moeten doen, vind ik.
Elkaar liefdevol blijven vasthouden, ook als je relatie aan diggelen is
gevallen. Laten we proberen elkaar ook dan altijd weer iets van trouw
en liefde aan te zeggen, meer dan we kunnen verantwoorden, een
leven lang.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
VANUIT DE PASTORIE
Heb je dat ook wel eens dat er bepaalde uitspraken of teksten of
gebeurtenissen zijn die met regelmaat weer in je leven terugkomen en
die je dan bijzonder raken? Ik heb dat met een preek, met een speech
“I have a dream… (Ik droom ervan…)” die Martin Luther King in 1963
in Washington heeft gehouden.
Hij hield die preek bij het monument van Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln was de president van America die de slavernij
afschafte! Maar toen Martin Luther King zijn rede hield, was er nog
steeds sprake van veel spanningen en van veel ongelijkheid tussen
blank en zwart in de Amerikaanse samenleving. Martin Luther King
heeft deze ongelijkheid in zijn achterhoofd, als hij zijn rede “I have a
dream…” houdt. En hij vindt dat al de problemen overwonnen moeten
kunnen worden, dat ze “overkomelijk” zijn. Dan moet je niet alleen
naar het verleden kijken, naar hoe het altijd was en blijven verwijten,
wat je elkaar hebt aangedaan. Je moet je ook eens gewoon op de
toekomst richten en de prachtige mogelijkheden beschouwen die in
het verschiet liggen, als je het voortaan gewoon eens anders gaat
doen! Laat visioenen toe en probeer visioenen en dromen
werkelijkheid te laten worden.
Acht keer kort achter elkaar zegt Martin Luther King in zijn preek:
“I have a dream!” oftewel: Ik droom ervan… En in de droombeelden
die dan volgen, zegt hij: Ik droom ervan dat alle mensen gelijk
geschapen zijn en daardoor ooit nog eens dezelfde kansen krijgen!
Ik droom ervan dat slaven en de slavenhouders ooit nog eens
gezamenlijk zullen aanschuiven aan de tafel van het broederschap!
Ik droom ervan dat barre woestijnen vol van onrecht en onderdrukking
nog eens gaan veranderen in oasen vol van vrijheid en
rechtvaardigheid. Ik droom ervan dat wij binnenkort in een land
kunnen gaan leven waar mijn vier kinderen niet beoordeeld worden
naar de kleur van hun huid, maar naar de waarde van hun karakter…
En zo gaat hij nog een tijdje door.
Zoals gezegd: altijd weer kom ik deze tekst/speech/preek/rede tegen
in mijn leven. En dan blijf ik weer even stilstaan bij de droomgezichten
die er in beschreven worden, het zijn visioenen die ook in de bijbel
voorkomen. En dan ga ik de woorden die hij zegt, de bijbelse
visioenen, altijd weer eventjes nieuw in me opnemen en “herkauwen”.
En ze proeven, of ze al zo goed zijn uitgerijpt dat ze in mijn leven en in
onze wereld werkelijkheid kunnen worden.
Met een hartelijke groet uit de pastorie, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Tot aan Pasen kenmerken de kerkdiensten in de Mariakerk zich
door een zekere eenvoud en soberheid. Dit in verband met de
40-dagen-vastentijd waarin we mediterend stilstaan bij de lijdensweg
van Christus naar het kruis. Met Pasen krijgt de uitbundigheid en
vreugde weer vat op de diensten. In geuren en kleuren herbeleven wij
vierenderwijs de opstanding van Christus uit de dood.
Zie hier het aanbod aan kerkdiensten van de komende vier weken:

Stilteviering
een klein half uur
elke dinsdagavond om 19.15 uur
in de Mariakerk
Wees welkom
Zondag 13 maart – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. J. Ridderbos uit Assen gaat in de dienst voor.
Welkom!
Zondag 20 maart – 10.00 uur - Mariakerk
Palmzondag, de zondag voor Pasen die vervuld is met lofzangen die
als vanzelf ontstaan op het moment dat de Messias zijn stad
Jeruzalem binnentrekt! Maar deze Palmzondag is ook een echte
Passiezondag, omdat de intocht in Jeruzalem ook al deel uitmaakt
van de tocht naar het kruis van Golgotha. We lezen Lucas 19: 29-44
en Filippenzen 2: 5-11.
Woensdag 23 maart – 19.00 uur – Grote Zaal van ’t Neie Punt
De jaarlijkse viering van het heilig Avondmaal in ’t Neie Punt in deze
lijdensweek voor Pasen, welkom!
Witte Donderdag 24 maart – 19.30 uur - Mariakerk
Avondmaalsviering in de Mariakerk, aan tafel, in een kring, zoals ook
Jezus dat vroeger met zijn leerlingen heeft gedaan.
Goede Vrijdag 25 maart – 19.30 uur - Mariakerk
Avonddienst, met medewerking van het Kerkkoor. Wij staan stil bij de
verschillende “stadia” die Jezus op weg naar het kruis heeft doorlopen
en lezen er meditatieve teksten bij. De dienst eindigt onthutst in de
volkomen leegte die vanuit de dood van Christus op heel het leven
uitstraalt.
Stille Zaterdag 26 maart – 21.30 uur - Mariakerk
Een “nachtdienst” waarin we door de leegte en het donker van de
dood heentrekken naar het nieuwe Licht van de opstanding.
De nieuwe Paaskaars, ontstoken aan het goede nieuws van Christus’
opstanding uit de dood, wordt de Mariakerk binnengebracht.
En wie wil kan meedoen met de rituele vernieuwing van zijn doop.
Welkom!
Zondag 27 maart: Eerste Paasdag – 10.00 uur - Mariakerk
Op Paasochtend ontluikt de nieuwe schepping! Christus is opgestaan
uit de dood, belijden wij met de teksten die wij lezen, de gebeden
die wij zeggen en de liederen die wij zingen. Het wordt een feestelijke
dienst. Ook het kerkkoor verleent aan de dienst haar medewerking.
Zondag 3 april – 10.00 uur - Mariakerk
We stellen de vraag hoe de ervaring van Pasen, van opstanding uit
de dood, ook in ons eigen leven werkelijkheid kan worden en lezen
daarbij Lucas 24: 13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers die de
levende Heer ontmoeten terwijl ze met elkaar over zijn leven aan het
mijmeren zijn en samen de maaltijd houden.
Zondag 10 april – 10.00 uur - Mariakerk
Dorpsgenoot ds. S. Wiersma-Smelt gaat als gastpredikant in de
dienst voor.
COLLECTES
€ 186,97		
Algemeen diaconaal werk
€ 225,35		
Beheer kerkelijke gebouwen
Deurcollectes in januari.:
03		
€ 41,87
Beheer kerkelijke gebouwen
10		
€ 31,32
Diaconie
17		
€ 27,65
Oecumene
24		
€ 27,60
Catechese en Educatie
31		
€ 47,50
Om de Ruiner Toren
’t Neie Punt (voor Om de Ruiner Toren): € 57,77
COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 4 april a.s. in de
consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

Nog niet naar een wijkavond geweest?
Bezoek dan de laatste

Wijkavond
van dit seizoen.

Thema: “Goede Buren”
op het adres Schoolakkers 12 te Echten
Donderdag 10 maart a.s. Aanvang: 20.00 uur
Wij staan stil bij ons jaarthema “Goede Buren” en stellen vragen als:
Wat vind jij een goede buur? En: hoor jij bij degenen die graag zo veel
mogelijk met de buren optrekken (trefwoord: “Noaberschop”) of hou je
toch meer van “je eigen”? Welkom!
“Goede Buren”-gespreksmiddagen
Als twee keer zijn wij bij elkaar geweest en het waren zeer geslaagde
middagen!! We vragen ons af: wie zijn onze buren eigenlijk? Hoe staan
zij in het leven? En als ze een preek zouden mogen houden, waar zou
die dan over gaan? De Mariakerk heeft voor de komende tijd nog weer
een viertal inspirerende dorpsgenoten uitgenodigd om aan het eind
van de zondagmiddag iets van zichzelf te vertellen!! Welkom!

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 21 maart komen we bij elkaar rond de Paastafel.
Het bestuur nodigt jullie allen uit voor een broodmaaltijd in Paassfeer.
We maken er een vrolijke en gezellige middag van in het Licht van
Pasen en het voorjaar! Aanvang 15.30 uur.
AGENDA
Zang / roept u maar dienst in de Gereformeerde kerk in Nijeveen
op zondag 13 maart om 19.00 uur.
TEN SLOTTE
Hart
Het hart is de sleutel tot de wereld en het leven
Novalis
1772 - 1801

Redactie Om de Ruiner Toren

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook ko

elvers!

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij
Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

In januari heeft de Protestantse gemeente Ruinen via haar vele vrijwilligers Kerkbalans 2016 bij u thuis bezorgd en daarna opgehaald.
Het doet ons deugd dat velen onder u ons ook dit jaar weer hebben gesteund door middel van een financiële bijdrage.
Het College van Kerkrentmeesters wil u graag hartelijk bedanken voor uw gift.
Bovendien willen we ook graag alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet voor het bezorgen en ophalen van de Kerkbalans
enveloppen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Protestantse Gemeente Ruinen

DE IDEALE RELAXFAUTEUIL

VOOR ELKE BEZIGHEID

De relaxfauteuil uit
de de Twice-serie

Relaxfauteuil in elke

POSITIE

wordt uw onmisba-

VERSTELBAAR

re partner als het
gaat om relaxen in
een natuurlijke en
gezonde houding. Deze

fauteuil is oplaadbaar, heeft
3 aparte elektromotoren
en de hoofdsteun is apart
verstelbaar. U heeft dus geen
snoeren meer over de vloer!

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Ontdek het comfort van deze
stoelen. Onze medewerkers

Meppelerweg 1a

adviseren u graag.

7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

Me u b e le n

-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

Woordzoeker
Griep en verkoudheid

ADEMEN
AFWEERSYSTEEM
BENAUWD
BETER
COMPLICATIE
DRANKJE
GOED AANKLEDEN
GRIEPSPUIT
HANDEN WASSEN
HEES
HERSTELLEN
HOESTBUl
HONING
IN DE LAPPENMAND
INENTING
KEELTABLET
KRIEBELHOEST
LOOPNEUS
MENTHOL
MEXICAANSE GRIEP

NEUSDRUPPELS
ONWEL
OORPIJN
OPKNAPPEN
PAPIEREN ZAKDOEK
PIJNGEVOEL
PIJNSTILLER
RUSTEN
SINAASAPPELS
SNIPVERKOUDEN
TELEVISIE KIJKEN
THEE
TRANEN
VACCINEREN
VASTZITTEN
VERKOUDHEID
VERZORGING
WATERIGE OGEN
ZWAK

Adverteren?

’T RUUNDER
WAOPEN

De overgebleven letters vormen een woord.

www.ruunderwaopen.nl
Prijswinnaar februari-puzzel:
Anita Duinkerken, Zwederaweg 62 Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij HCR De Stobbe en af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

Maart-puzzel inleveren voor vrijdag 29 maart 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Booy Schilderwerken of Drogisterij

HEERLIJK SUIKERBROOD
met 1 GRATIS druppel

Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

Aanvraagformulier zwemabonnement voor Zwembad Ruinen 2016
Oude Benderseweg 9 - 7963 PX Ruinen - info@zwembadruinen.nl - 0522-471529
Gegevens hoofdaanvrager:
Naam:
…………………………………………………………..……..…….........................…
Geb. datum:

………………..……………….……………………………………………………………..…

Adres:

………………………………………………………………………………………...........…

Op onderstaande data ligt uw abonnement
(tegen voorverkooptarief) klaar bij de kassa van
het zwembad:
(er kan gepind worden)
Dinsdag 26 april van 18.00 uur tot 21.00 uur
Vrijdag 29 april van 18.00 uur tot 21.00 uur

Pc & woonplaats ……………………………………………………………………………………………………
Tel. nr.

……………………………………………………………………………………….……………

E-mail

………………………………………………………………………………………..........…

Gegevens overige gezinsleden:
Voor- en achternaam
1. ………………………………………………………….……………………………………………………
2. ………………………………………………………..……..………………………………………………
3. …………………………………………………………..…...……..………………………………………
4. ………………………………………………………..…………..…………………………………………
5. …………………………………………………………..……….…...........................................
(graag recente pasfoto’s bijvoegen, met de naam op de achterkant.)
Vink de gewenste abonnement code aan:

Abonnementen zijn alleen op deze dagen voor
de voorverkoopprijs op te halen.
Daarna voor de seizoenverkoopprijs.

Geboortedatum
………/………/……………….
…...…/………/……………….
………/………/……………….
………/………/……………….
………/………/……………….

Voorverkoop (t/m 29 april 2016)

A: Gezinsabonnement (alle leden wonend op hetzelfde adres)
B: Supplement behorend bij gezinsabonnement (partner en elk kind jonger dan 18 jr.)
C: Persoonlijk abonnement t/m 17 jaar en 65+
D: Persoonlijk abonnement 18+

Seizoenverkoop

€ 111,00
€ 7,50
€ 50,00
€ 65,00

€ 131,00
€ 8,50
€ 59,00
€ 76,00

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl
Met het abonnement van Zwembad Ruinen heeft u ook toegang tot de andere (gemeentelijke) baden in De Wolden.
Dit formulier kunt u tot en met 29 april 2016 inleveren bij:
De Marskramer, Bestaria, Armstraat 27 of in de brievenbus van het zwembad.

ZWEMLESSEN 2016
De lessen starten per 3 mei in ons buitenbad tot begin september.
Diploma A: 3 x 45 min. per week € 175,(Zwemdiploma gegarandeerd mits maximaal 9 lessen afwezig, startend vanaf 3 mei 2016 anders gratis
verder lessen in 2017.)

Diploma B & C: 2 x 30 min. per week slechts € 87,Opgeven voor zwemles kan tot uiterlijk 29 april 2016.

Datum:…………/……………/ 2016

Handtekening: …………………………………………………………

FAMILIEBERICHTEN
Hartelijk dank voor de vele lieve attenties,
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en daarna.

WAOPENTIES
Verloren
Autosleutel Renault. Graag retour.
Tel. 0522- 471082
Gratis afhalen
12 betontegels (gaaf) 40x40 cm
Tel. 0522 - 471963
Verloren
1 paar bruine vingerhandschoenen
H. Strijker, tel. 06-538 394 24

Janny Kok-Wolbers

Paaszaterdag 26 maart

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle mooie
bloemen, cadeaus, en felicitaties die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

JAARLIJKSE
POTGRONDACTIE!
Gymnastiekvereniging D.O.O.
Ruinen

Gerard en Gé van Achteren

Opgericht 2 december 1937

Het voorjaar komt er weer aan.
Tijd voor onze jaarlijkse POTGRONDACTIE!

Dit jaar gaan we op paaszaterdag 26 maart weer rond met zakken
potgrond in Ruinen en Ansen. Zoals u gewend bent, brengen we het
bij u aan de deur of achterom. Alle routes starten vanaf half 10.
Wij hopen wederom op uw bijdrage. U steunt hiermee onze vereniging.
Naast de routes hebben we ook een verkooppunt bij de gymzaal
aan de Wolvenweg.
Bestuur Gymnastiekvereniging D.O.O. Ruinen
p.s. We hebben nog vrijwilligers nodig.
Wilt u ons deze dag helpen, meldt u dan aan via info@dooruinen.nl.

Uw Drogist

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

TE HUUR

Vrijstaand huis op unieke locatie
nabij Ruinen (± 100 m2)
Gestoffeerd en naar wens gemeubileerd.
Ruime woonkamer/keuken, 3 ruime (slaap)kamers,
modern sanitair en grote tuin.
Per april beschikbaar.
Interesse? Bel: 06-23202647 / 06-21999564

Is schoonmaken je kracht?
Wij zijn op zoek naar hulp
voor 4x per week 1 à 1,5 uur
van april tot en met oktober
Bel 06 575 858 17
theehuys.anserdennen@planet.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken
Voor de Blanken 55 - 7963 RP Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

Telefoon 0522 - 472004

ZWEMBADACTIE
2016

Aan de leden van Vereniging Dorpsbelangen Rune
Datum: Ruinen, maart 2016
Betreft: jaarvergadering 2015
Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering
2015 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2016,
aanvang 20.00 uur in Dorpshuis ’t Neie Punt aan de
Jan Wierengaweg te Ruinen
Agenda
1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering 2015
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2015 secretaris
5. Jaarverslag 2015 penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is de
mevrouw Ardi van der Zee.
Aftredend en herkiesbaar is de heer Wim Laarman
en mevrouw Marjan Bralten
Bestuur stelt voor om de mevrouw Suzan Glazenborg
tot het bestuur van DB Rune te laten treden.
9. Contributie
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Initiatief Duurzame Energie Ruinen.
Steeds vaker besluiten inwoners van dorpen en
buurten om als coöperatie samen duurzame energie
op te wekken. Omdat het milieuvriendelijk en 		
rendabel is. Er is een initiatief om dit ook in Ruinen
te gaan realiseren. Wij willen u hier graag over 		
informeren en bij betrekken.
Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden
hebben we een bestuurslid van EnergieKansen, de
coöperatie uit Ansen, bereid gevonden om te komen
vertellen over hun ervaringen met het realiseren van
zonnecentrale Rheebruggen en andere projecten.
13. Sluiting
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld
Met vriendelijke groet,
Bestuur vereniging Dorpsbelangen Rune
Dorpsbelangen Rune - Postbus 20 - 7963 ZG - Ruinen
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl - 0522-472090

Bij besteding van
€ 10,00 ontvangt u
1 GRATIS druppel!
Bestaria
Ruinen

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

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU
Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
HARRY ZEGEREN

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Wegens verbouwing is er een tijdelijke infobalie. Geopend iedere
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. In maart gaat
het bezoekerscentrum weer open voor publiek en kunnen bezoekers
de nieuwe expositie bewonderen.

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of
tel. 0522-471946
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
vertrek en aankomst variabel.
Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

MAART
Donderdag 10 maart
20.00 uur

Hersengymnastiek in ‘t Neie Punt

Zondag 13 maart
8.30 uur

Off the Road rit, start Echtenseweg 17
Ruinen

Zondag 13 maart
16.30 uur

Goede buren met Hellen Paumen en 		
Hans Scholing in de Mariakerk, Brink 		
in Ruinen

Zaterdag 19 maart
18.00-22.00 uur

Gymuitvoering in sporthal De Marse 		
met dit jaar als thema
“DOO het jaar DOO(r)”		

Winterbridge t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig.
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen
Ook een activiteit plaatsen? Mail naar info@inforuinen.nl
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Zondag 20 maart
Krokusconcert met medewerking van
14.30-16.30 uur
verschillende koren uit het
		het dorp. Kerk open 14.00 uur
Zaterdag 26 maart
22.00-02.00 uur

Barcompetitie door
Supportersvereniging VV Ruinen
Ruinen zingt Nederpop

Zondag 27 maart
Amstelveiling bij Café Hees Brink 		
21.00 uur
Ruinen
		

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

HEROPENING

VOORJAARS

SHOW
vrijdag

zaterdag

zondag

18
19
20
maart maart maart

09.00-20.00 uur

09.00-16.00 uur

12.00-16.00 uur

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

Ons assortiment is flink
uitgebreid, de totale winkel
oppervlakte is nu 500 m2.
We kunnen u met trots onze
sfeervolle en complete winkel
presenteren die veel biedt op
het gebied van doe-het-zelf,
tuin, dier en installatietechniek!
Uiteraard willen we dit dan ook
niet zomaar aan ons voorbij
laten gaan! We nodigen u
uit om onze vernieuwde
winkel te bewonderen.

24/7
STORINGS
DIENST

