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Inschrijving MTB Marathon gestart
RUINEN - Veel wielersporters zien er al weer naar uit, op zondag 1 maart 2015 wordt
de MTB Marathon van Ruinen gehouden. De start is zoals altijd bij sporthal De Marse”
aan de Mr. Harm Smeengestraat 54 te Ruinen De belangstelling voor deze jaarlijks
terugkerende toertocht blijft groeien en WTC Ruinen doet er alles aan om ook dit jaar er
weer een geslaagd evenement van te maken.

Er is keuze uit afstanden van 20, 30, 50,
70 en zelfs 100 km! Door de vele
verschillende afstanden met o.a. de
100 km route is deze tocht uniek in
Noord-Nederland. In deze afstanden
komen alle aspecten van het Drentse
landschap aan de orde en bij Havelterberg
kan men genieten van het glooiende
landschap met korte, maar pittige
beklimmingen. Daarnaast zijn er ook
genoeg mooie berijdbare paden
opgenomen die men naar keuze kan
gebruiken voor een ‘herstelmoment’, of
om er nog even een schepje bovenop te
doen. Het is juist deze afwisseling, die het
parcours zo aantrekkelijk en uniek maakt!
De organisatie van de MTB Marathon van
Ruinen heeft ook deze keer weer een
geschikt groepsarrangement samengesteld. Hieraan kan alleen worden deelgenomen met voorinschrijving. Dit kan vanaf
nu tot half februari 2015. Er bestaat de
mogelijkheid om bijvoorbeeld als bedrijf
met werknemers, collega’s of
zakenrelaties als groep in te schrijven en
gebruik te maken van dit arrangement.
Natuurlijk kan dit ook gewoon met een
groepje vrienden en/of vriendinnen of met
bijvoorbeeld een fietsclub, zolang de groep
maar uit minimaal 5 personen bestaat.

Op de website is alle informatie over dit
groepsarrangement te vinden.
Dit jaar wordt deze tocht voor het eerst
verreden met het predicaat “Klassieker”.
Dit is bereikt door te voldoen aan de, door
de NTFU, gestelde hoogste eisen.
Er zijn nog maar enkele MTB Marathons
in Nederland die dit niveau hebben weten
te bereiken. De organisatoren van de WTC
Ruinen zijn terecht trots op dit resultaat dat
verkregen is door jarenlang de lat telkens
iets hoger te leggen. Uiteindelijk komt het
ook de veiligheid van de deelnemers ten
goede. Meer info is te vinden op
www.mtbmarathonvanruinen.nl
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10 vetbollen
9!
voor € 1,9

WINNAARS
KASSABONACTIE!
€ 7,50

G. Okken, Westerstraat 94
B. Beekman, Hees 19
W. Ateenbergen, Over de Waand 2
G. de Jong, Kerkdijk 16 Ansen
M. de Ruyter, Echtenseweg 5
Tineke Beekelaar, Westerstraat
Alwin Hoorn, Voor de Broeken 13
Marianne Kloeze, Wolvenweg 17
Nicole de Leeuw, Hees 36
Mw. Van Tarry, Kampweg 17

€ 10,00

Dhr. H. Bralten, Zuides 26
Rianne Klomp, Westerstraat 59
W. van Dijk, P. Jochemswal 14
R. de Vries, Westerstraat 34
Gerda Smit, Hoestraat 5

€ 15,00

Janet Luten, Bouwschoppenkamp 2
Lub Vredeveld, Zwederaweg 92
G. Vlot, Meulekaamp 6 Ansen
Ria Martens, Torenakkers 55
Aly Lubbers, Bremkamp 3

€ 25,00

Sandra Kleene, Armweide 10a
Gerard Meekhof, Meppelerweg 19

Winnaar Letterspel

Er waren meerdere goede oplossingen,
daaruit is de onderstaande winnaar getrokken:
Janine Smit, Esweg 28
Zij ontvangt een beautytas t.w.v. € 50,00
Alle winnaars mogen hun prijs afhalen
in de winkel!

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren

Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

Ook in het nieuwe jaar staan wij graag voor u klaar!

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 28 januari 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 20 januari 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 17 januari
De Priensenije

Zondag 18 januari

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse
Voorhofkerk Pesse

Zondag 25 januari

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

19.00 uur

A. Vermaas

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam
Ds. C. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam
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De uitslag van onze verloting - Vuurwerk komt uit China -

10 prijswinnaars!

De prijswinnaars kunnen hun waardebon van
Chinees Restaurant Ni Hao, Ruinen
vanaf donderdag 15 januari 2015 afhalen
bij Hofman uw Groene Vakwinkel, Munnekenweg 6 Ruinen
Fam. R.J. Krikken, Fluitenbergseweg 104 a, Echten
Tom Bouwknegt, Hoogeveen
Mark Jansen, Zwederaweg 24, Ruinen
Fien Strijker, Schapenstreek 5, Ruinen
Van Belkum, Kroezenmaat 8, Ruinen
Tijs Domisse, Amrweide 37, Ruinen
Arnold Bulder, Grootslag 25 B, Pesse
Mariëlle, Stofakkers 44, Ruinen
Johan Laarman, Munnekenweg 11, Ruinen
H. Merks, Leeuwte 23, Ruinen

Sportgala Drenthe 2014, een decennium voorbij
REGIO - De tiende editie van het Sportgala Drenthe 2014 vindt plaats op woensdag
11 februari 2015 in De Bonte Wever te Assen. SportDrenthe - als organisator van het
Sportgala – is hier trots op, zeker omdat het een tijd is waarin iedereen, gedwongen
door economische omstandigheden, de lat wat lager moet leggen.
Door de samenwerking met De Bonte Wever, RTV Drenthe, Marketing Drenthe en door
middel van een bescheiden subsidie van de provincie Drenthe, gaat SportDrenthe de
uitdaging weer aan. Op een passende wijze wil ze aandacht geven aan het Drentse
sporttalent en de topsportprestaties die helpen Drenthe op de kaart te zetten.
Met De Bonte Wever als partner en locatie
keert het sportgala terug naar een periode
van zelfs voor 2004. De multifunctionele
accommodatie aan het Stadsbroek in
Assen was niet alleen de bakermat voor de
organisatie SportDrenthe, maar ook de
eerste locatie waar in het grijze verleden al
de eerste sportgala’s werden
georganiseerd.
Trots op onze historie
Drenten zijn trots op hun provincie.
Marketing Drenthe is een campagne
gestart op zoek naar trotse inwoners van
deze mooie provincie. We kunnen ook trots
zijn op onze hun provinciale sporthelden.
Een keur aan Drentse sporters hebben
de podia van de vele Drentse sportgala’s
mogen vullen.

Drentse toppers een sportgala te mogen
organiseren om hen in de schijnwerpers te
kunnen zetten.
Drents Sportgala 2014
Ook in 2014, een top topsportjaar, zijn er
weer vele Drentse topsporters en talenten
die een belangrijke prestatie hebben
geleverd.
Zij krijgen letterlijk en figuurlijk een podium
in De Bonte Wever waar bekend wordt
gemaakt wie de verkiezing heeft gewonnen van de Drentse (top)sporters; in de
categorieën ‘Sporttalent van het jaar’,
‘Sportploeg van het jaar’, ‘Sportvrouw en
Sportman van het jaar’.
Een speciale nominatiecommissie
heeft bepaald wie de definitieve
genomineerden zijn.
De uiteindelijke winnaars worden bepaald
door drie jury’s, te weten:
een topsportjury, sportjournalistenjury en
het Drentse publiek.

Wielrenners zoals Erik Dekker en
Allard Engels, vijfvoudig K1 figther
Sem Schilt, de schaatsers Piet Kleine,
Lammert Huitema en
Renate Groenewold, de hippische
sporters Albert Zoer en
Stem mee
Adelinde Cornelissen zijn een veel te kleine
Medio januari worden de genomineergreep uit het rijke sportverleden van de
den bekend gemaakt via de website van
Drentse topsport.
SportDrenthe www.sportdrenthe.nl, RTV
Drenthe en in deze krant. Ook maken we
Ook in teamverband staan we in
dan bekend hoe u kunt stemmen.
Drenthe ons mannetje of vrouwtje; met
onder andere:meervoudig Nederlands en
Europees kampioen korfbal DOS ’46, de
grasbaanracers team Mathijssen met hun
vele Nederlandse en Europese titels, de
handballers van E en O, de voetballers
van WKE en de tafeltennisdames van De
Treffers met hun Nederlandse en Europese
titels.
En aan talent heeft het Drenthe al helemaal
niet ontbroken. Jasper Iwema,
Roel Boomstra en Vivianne Miedema; het
zijn slechts enkele van de vele
genomineerden en verkozen talenten die
later carrière maakten.
SportDrenthe is trots al jaren voor deze

Nieuws van de ANBO
afd. Ruinen
RUINEN - ANBO Ruinen houdt
op 16 januari a.s. haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie bij Hees op
de Brink in Ruinen om 14.00 uur.
Deze middag gaat Theo Dijkstra
landschapswichelroedeloper
verbonden aan de Volksuniversiteiten
Hoogeveen en Steenwijk u vertellen
over zijn werk en hobby.
Hij zal het hebben over energieën,
aardstralen, aura’s. neutraliseren van
bepaalde wateraders. Hij zal ook
enkele van u de gelegenheid geven
om met een wichelroede te lopen.
Het belooft een spannende middag te
worden.
Ook nemen wij deze middag afscheid
van Bert Schrap die al heel wat jaren
voorzitter van onze vereniging is. Door
zijn gezondheidsproblemen de laatste
tijd kan hij het voorzitterschap niet
langer volhouden. Wij hopen op een
flinke opkomst en willen deze middag
vrolijk afsluiten met een hapje en een
drankje.
Het ANBO Computer Inloop Centrum
in de Bibliotheek van Ruinen is vanaf
23 januari 2015 weer elke week op
vrijdagmiddag geopend van 14.00 tot
16.00 uur voor advies en storingen op
uw computer.
Ook kunt u natuurlijk bellen
0522-471296 voor uw computer
problemen.
ANBO afd. Ruinen

Kerstmarkt Priensenije
groot succes!
RUINEN - Woonservicecentrum de
Priensenije hield in december de jaarlijkse
kerstmarkt. Wij willen alle ondernemers die
iets hebben geschonken en alle bezoekers
die de kerstmarkt hebben bezocht hartelijk
bedanken!
De kerstmarkt was een groot succes en
heeft een mooi bedrag opgeleverd.
Van de opbrengst wordt een binnentuin
aangelegd bij de nieuwe locatie aan de
Jan Wierengaweg.

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

Tuinaanslag
& Onderhoud

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl
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Brink 47 • 7963 AB Ruinen • tel. 0522-471236
uur
Zaterdag 17 januari 20.00

CAFÉ QUIZ OVER HET
JAAR 2014
personen

WIJ
RUIMEN
OP!

Opgave in groepjes van 5
Zondag 18 januari 14.00 uur

OPEN RUINER KLAVERJAS EN
JOKEREN TOERNOOI
Inschrijving vanaf 13.30 uur

20.00 uur
Zaterdag 31 januari

POKEREN

MEGA
KORTINGEN

Zondag 8 februari 14.00 uur

WIE MAAKT DE LEKKERSTE
GEHAKTBAL?
Elke deelnemer krijgt 500

gram gehakt van Café Hees.
Met je eigen bakpan en eigen ingrediën
ten maak jij
misschien de lekkerste gehaktbal van
Ruinen!!! De
gehaktballen worden gekeurd door een
deskundige jury.
Opgave hiervoor is verplicht en kan tot
en met 6 februari a.s.

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

Vrijdag 13 februari 20.00 uur

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

KAARTSPEL TACHTIGEN
Zaterdag 14 februari

OOK ZO’N BEHOEFTE AAN
WARMTE OP DEZE
VALENTIJNSDAG??
Kom dan bij ons een Sangria drinken!!

Zondag 15 februari 15.30 - 19.30 uur

DANSMIDDAG

Na de vorige succesvolle editie met duo “Double Sax”
dit keer een “ouderwetse” zondagmiddag m.m.v.
Bart Kiers. Op deze middag kunt u een praatje maken,
borrelen en lekker dansen. Lijkt u dit een leuk initiatief
reserveer dan nu alvast een tafel met vrienden/familie.
Zaterdag 28 februari 20.00 uur

CAFÉ QUIZ

Na afloop van de quiz: Willem Spans

Wij kunnen voor u ook uw stamppot- of
koud en warm buffet verzorgen.
Dit kan bij ons in de zaak of d.m.v. catering
ELKE VRIJDAG VAN DE EVEN WEKEN
KLAVERJASSEN
Voor info / opgave
Café Brinkzicht / Hees 0522-471236

See you!

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

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

Afvalbeleidsplan aangepast aan wensen inwoners
DE WOLDEN - In het voorjaar van 2015 verandert de vorm van afvalinzameling in de
gemeente De Wolden. De gemeente heeft als doel om in 2020 75% van het afval te
scheiden. Dat is haalbaar als inwoners nog beter hun afval scheiden dan ze al doen,
zo’n 65% van het afval wordt nu al gescheiden.
De gemeente heeft hiervoor maatregelen
voorgesteld in een concept
afvalbeleidsplan.
Dit plan heeft zes weken ter inzage
gelegen. Inwoners hebben in deze periode
aangegeven het niet eens te zijn met een
aantal voorgestelde maatregelen.
Het college heeft daarom het
afvalbeleidsplan aangepast aan de wensen
van de inwoners.

Met als gevolg dat het niet meer nodig is
dat de restafvalcontainer iedere twee weken geleegd wordt.
Lees meer op www.dewolden.nl

En het gft-afval kan niet gratis worden
gestort bij de milieustraat.
• Het mobiele afvalbrengstation blijft
• opgesteld worden in Ruinen, maar er
• komen geen extra brengpunten voor
• grof huisvuil.
Ongewijzigd blijft:
De inwoners kunnen een minicontainer
krijgen voor de inzameling van
kunststofverpakkingsafval.
Dit is op vrijwillige basis.

Aanpassingen
Inwoners willen niet dat de gft-afval
container maar eens in de drie weken wordt Met de container kan de inwoner ook
geleegd. Stankoverlast en het hebben van drankenkartons gescheiden inzamelen.
te veel tuinafval worden hiervoor als reden
• De gemeente plaatst in elk dorp
aangedragen.
• containers waar inwoners glas en textiel
• in kunnen deponeren.
Naar aanleiding van de reacties van
• De gemeente plaatst bij de
inwoners wordt het concept-plan op de
• ondergrondse containers voor glas en
volgende punten aangepast:
• textiel recyclezuilen waar inwoners
• De gemeente blijft de minicontainer voor • kleine afgedankte elektrische apparaten,
• spaarlampen, batterijen en CD’s in
• gft- en restafval eens per twee weken
• kunnen deponeren.
• legen.
• De voorgestelde extra maatregelen voor
Doel: meer afvalscheiding
• het inzamelen van gft-afval komen te
De maatregelen moeten samen met een
• vervallen.
communicatiecampagne leiden tot een nog
betere afvalscheiding.
Dat betekent dat inwoners takken en
Zodat er minder afval in de
kerstbomen niet gratis kunnen laten
restafvalcontainer beland.
ophalen.

Winnaar quiz Ruiner
kerstwandeling
RUINEN - Tijdens de zeer succesvol
verlopen 46ste Ruiner Kerstwandeling
hebben meer dan 1500 wandelaars
genoten van het Dwingelderveld.
Naast de wandelsport werd ook aan de
denksport gedacht. Met een quiz konden
jong en oud de hersens laten kraken op
zoek naar een codewoord.
De heer of mevrouw Van der Veen uit
Hattem zijn als winnaar uit de koker
gekomen en mogen een activiteit naar
keuze doen bij Bezoekerscentrum
Dwingelderveld. De organisatie van de
Ruiner Kerstwandeling feliciteert de heer
of mevrouw Van der Veen van harte.

BESTARIA RUINEN
Team Buurtzorg Ruinerwold
en omstreken
wenst u een bijzonder goed 2015 toe
in alle opzichten.
Ook in het nieuwe jaar staan we weer voor
u klaar wanneer u verpleging of verzorging
aan huis nodig heeft.
Wij zijn 24 uur per dag te bereiken op: 06-20223601.
E-mail: ruinerwold@buurtzorgnederland.com
Ons gebied: Ruinerwold, Ruinen, Koekange,
de Wijk, de Stapel, Oosteinde, IJhorst en alle
aangrenzende buurtschappen.

KOPPELDARTTOERNOOI 2015
Sportkantine
DE MARSE
24 januari 2015
Jeugd t/m 16 jaar
Aanvang 19.00 uur

25 januari 2015

Vanaf 16 jaar
Aanvang wedstrijd 13.00 uur
Opgave 06 308 71 238

Bestaria
Ruinen

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

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 32 nr. 1 - 14 januari 2015
Eerstvolgende nummer verschijnt 11 februari 2015
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
		
Inlo
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
			
E-mail gnaber2@ziggo.nl
				
gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
Priensenije:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 0522-471716 en
			
06-51508695
Diaconie:
Hulp/informatielijn, tel.0522-472260
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 30 januari 2015
via info@pkn-ruinen.nl
GIFTEN
Via Klarie Vlietstra: € 10, € 10 en € 5.
MEDITATIE & VANUIT DE PASTORIE
Vanwege de vakantie van ondergetekende deze keer maar een
betrekkelijk korte bijdrage.
Ik wil, om te beginnen, de hartelijke wens uitspreken dat 2015
voor iedereen een heel goed, gelukkig, gezond, gezegend jaar
mag worden! In de Keltische wereld wensen ze elkaar in de
nacht van Oud naar Nieuw weleens onderstaande toe, ik sluit
me hierbij van harte aan!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
DIEPE VREDE
De diepe vrede van het kabbelende water voor jou!
De diepe vrede van de lucht die je streelt voor jou!
De diepe vrede van de aarde waar alles op rust voor jou!
De diepe vrede van de flonkerende sterren voor jou!
De diepe vrede van de tedere nacht voor jou!
Mogen de maan en de sterren hun genezend licht over je
heen schenken!
De diepe vrede van Christus, de Zoon van de Vrede, voor jou!

Welkom op de
Wijkavonden
Thema: “Met hart en ziel”
Elk jaar houden wij eind januari en begin februari onze
wijkavonden! Ga er ook eens heen, het is zeer gezellig.
Het thema is “Met hart en ziel”, ons jaarthema! Wij staan stil
bij mensen die in hun leven “met hart en ziel” actief zijn.
En wij kijken naar onszelf. Wat is het dat u en dat jij “met hart
en ziel” graag aan het doen bent? Onze christelijke traditie
roept ons op “met heel ons hart en heel onze ziel” vooral lief
te hebben, God en mensen. Over deze dingen gaan wij met
elkaar in gesprek.
Daarnaast kunt u/jij zich weer op de hoogte laten brengen
van het beleid van de kerkenraad en van de ontwikkelingen.
Er is ook volop gelegenheid vragen te stellen of handige tips

en adviezen door te geven. Welkom!!
De wijkavonden vinden als volgt plaats:
In de Bron
Maandag 26 januari: wijk 8, 9, 10, 15, 16 en 19, de wijken
van de ouderlingen Karin Terwisscha en Jan Bal.
Woensdag 28 januari: wijk 2, 4, 5, 7, 12 , de wijken van
Klarie Vlietstra, Coby Strijker en Jenny Baas
Maandag 2 februari: wijk 3, 11, 14, 18, 20, de wijken van
Maaike de Boer en Joyce Schaper.
In Ansen, in de Bastogne:
Woensdag 4 februari: wijk 1, 6 en 13, de wijken van
Bert van Zanten.
In Echten, in de Olde Karke:
wijk 17, de wijk van Jan Bal, de opvolger van
Willie Schoterman. De datum van deze wijkavond moet nog
worden vastgesteld en wordt gepubliceerd in de komende
uitgave van ons kerkblad Om de Ruiner Toren.
Wil je weten wat jouw wijk is? Ga dan naar: www.pkn-ruinen.nl/
index.php/medewerkers/wijkmedewerkers,
of op de website www.pkn-ruinen.nl op de link “wijken” en
vervolgens “Indeling wijken”.
Kun je op de avond van je eigen wijk niet komen, kom dan
naar een andere avond toe!
BIJ DE DIENSTEN
Ook in 2015 gaan wij vrolijk voort met het vieren van
kerkdiensten.
Zaterdag 17 januari - 19.00 uur - in de Priensenije
De maandelijkse viering in de grote zaal van de Priensenije
(tgo de C1000) met als voorganger mw. Anneke Vermaas.
Zondag 18 januari - 10.00 uur - Mariakerk
Deze ochtenddienst is een dienst van Schrift en Tafel.
Dat wil zeggen: wij vieren aan het einde van de dienst het
Heilig Avondmaal met elkaar en laten ons vooraf inspireren
door Jezus die in Johannes 2 op een bruiloft water in - goede!
- wijn verandert! Het is een van de eerste tekenen van Jezus
tijdens de drie jaar dat hij publiek heeft opgetreden en die
toonzette voor alles wat daarna nog volgt!
Zondag 25 januari - 10.00 uur - Mariakerk
Jezus begint aan zijn publieke optreden en aan zijn
verkondiging. Het eerste en belangrijkste dat hij verkondigt is:
‘De tijd is aangebroken voor verandering!’
Vervolgens lezen wij dat vissers bij het meer meteen hun netten
achter laten en Hem volgen (Marcus 1:14-20). Een wonderlijk
gebeuren waar wij op zondag 25 januari het geheim van
proberen te doorgronden.
Zondag 1 februari - 10.00 uur - Mariakerk
In de eerste helft van de dienst zijn de kinderen van de
Zondagsschool bij ons te gast, vervolgens is er voor hen
kindernevendienst! Inhoudelijk staan wij, evenals in de vorige
weken, stil bij het begin van het publieke optreden van Jezus.
In Marcus 1: 21-18 wordt verteld dat Jezus een synagoge
bezoekt en daar ook gaat spreken.
De mensen in de synagoge zijn onder de indruk van wat Jezus
vertelt. Maar er is ook een man die bezeten is door een onreine
geest. Hij kan alleen maar schreeuwen: ‘Wat hebben wij met
jou te maken!?’ Jezus legt de schreeuwende stemmen het
zwijgen op.

Zondag 8 februari - 10.00 uur - Mariakerk
Jezus is begonnen publiekelijk op te treden. In korte tijd wordt
het verhaal groter en groter. Als Jezus de schoonmoeder van
Simon genezen heeft, komen er diezelfde avond nog
drommen mensen naar hem toe om ook te vragen om
genezing. De volgende ochtend is iedereen naar hem op zoek
(Marcus 1: 29-39). Wij kijken eens naar wat hier aan de gang is.
IN MEMORIAM
* 3 juni 1932
† 14 december 2014
In de vroege ochtend van zondag 14 december werd
Klaas van der Sluijs plotseling onwel. Hij werd overgebracht
naar de hartafdeling van het ziekenhuis te Zwolle, maar
ondanks de medische inspanningen overleed hij ’s middags,
tweeëntachtig jaar oud. In Numansdorp in de Hoeksche Waard
was hij geboren. Met helder hoofd gezegend begon hij een
studie natuurkunde in Delft. Aangetrokken door het werk
van K.H. Miskotte verruilde hij die studie voor een studie
theologie in Amsterdam. De bevlogenheid van die jaren, de
geraaktheid door wat Miskotte het Messiaanse Verlangen
noemde, de doorbraak naar de sociaal-democratie vormde
hem voor zijn leven. Hij leerde de liefde kennen en deelde
literaire en culturele belangstelling met zijn vrouw Jeanne
(Ariaantje Jansen) met wie hij in 1960 trouwde. Vijf zoons
kregen ze samen. In 1963 werd hij predikant in Herwijnen aan
de Waal en na een periode in De Lier in ’73 in Papendrecht.
“Vrede en Gerechtigheid vóór alles” was de samenvatting voor
wat hem dreef en in de politiek bracht. Strijdbaar weerstond
hij het verzet tegen zijn maatschappelijke betrokkenheid.
De humor, samen met zijn vrouw, hielp. Toch maakte de kritiek
zijn positie eenzaam, niet zonder effect op zijn nabije
omgeving. In ’85 werd hij predikant in Nieuwegein en tenslotte
in Hijkersmilde, tot zijn emeritaat in ’98. Wandelen en schaken,
oude hobby’s, herleefden in Ruinen. Het nieuws werd
gedreven gevolgd. Liefdevol en attent zorgde hij voor zijn
vrouw na haar infarcten. In november vorig jaar overleed zij.
Weemoedig droeg hij de herinneringen mee. Bij de uitvaart
vrijdag 19 december lazen we Psalm 84, het huis waar alles
woont. Moge de Allerhoogste hem opnemen in dat huis waar
we mogen zijn.
Ds. B. Damman
IN MEMORIAM
* 15 oktober 1936
† 22 december 2014
Op maandag 22 december overleed Willem Lensen, op de
leeftijd van achtenzeventig jaar. Willem Lensen werd in 1936 op
Armweide in Ruinen geboren en groeide op de boerderij op.
In 1966 trouwde hij met Aaltje Hegen uit Hooghalen.
Ze bouwden een gemeenschappelijke toekomst op in Ruinen,
de eerste negen jaar op de boerderij op Armweide, vervolgens
zes jaar aan de Stofakkers en daarna dertig jaar op de
Bremkamp.
De laatste jaren woonden ze aan de Esweg. Meer dan
achtenveertig jaar zijn ze met elkaar getrouwd geweest, lief en
leed delend. Ze werden de ouders van drie kinderen: Marrie,
Roelof en Gea.
Het leven van Willem Lensen kende twee kanten, veroorzaakt
door een lastige kwaal die het leven voor een mens niet
makkelijk maakt. Zijn manische depressiviteit zorgde vaak voor
stemmingswisselingen. Zo kon het gebeuren dat hij opeens
terneergeslagen was, onrustig, depressief en ook wel eens
hard en cynisch. Maar als hij zich beter voelde, en dat was ook
vaak zo, dan was hij een zeer aardig iemand, gevoelig en
attent, humoristisch en uitbundig. Dan was hij de sociale man
die veel belangstelling voor mensen had en zelf graag op de
praatstoel zat. Hij ging gaarne met mensen om, hield zeer van
zijn kleinkinderen en ging als het even kon dagelijks het dorp
in om zijn mensen te ontmoeten. Daarom kende iedereen in
het dorp hem ook. In zijn vrije tijd ging hij graag zwemmen en
biljarten. En wekelijks bezocht hij de diensten in de kerk.
Ze gaven hem iets van rust en houvast. Ook als kerkelijke
gemeente zullen wij hem missen!
Op zaterdag 27 december namen wij afscheid van Willem
Lensen met een afscheidsdienst in de Mariakerk. We lazen de
woorden van Psalm 121: “Ik heb mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die
hemel en aarde gemaakt heeft. De Here zal u bewaren voor alle
kwaad, Hij zal uw ziel bewaren, van nu aan, tot in eeuwigheid.”

Moge de Heer Aaltje troost schenken en kracht geven in de
komende tijd, en de kinderen en kleinkinderen ook.
Ds. G. Naber
COLLECTES:
December
€ 390,80		
€ 533,82		

Algemeen diaconaal werk
Beheer kerkelijke gebouwen

Deurcollectes in dec.:
07		
€ 62,35
14		
€ 39,70
21		
€ 36,60
24		
€ 54,25
24		
€ 318,40
25		
€ 93,77
28		
€ 28,75

Landelijk pastoraat.
Beheer kerkelijke gebouwen.
Diaconie.
Kinderen in de knel. (Echten)
Kinderen in de knel.
Kinderen in de knel.
Om de Ruiner Toren

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren): € 97,35
BELEIDSPLAN
Op 3 november 2014 is een gemeentevergadering gehouden
om het concept Beleidsplan te bespreken. De kerkenraad
heeft de opmerkingen die toen zijn gemaakt besproken en in
haar decembervergadering het hierop aangepaste Beleidsplan
vastgesteld. Het vastgestelde Beleidsplan 2014 - 2019 staat nu
op de website van onze kerk (www.pkn-ruinen.nl).
ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 26 januari Nieuwjaarsvisite in De Bron.
Aanvang 14.00 uur. We toasten op het Nieuwe Jaar. Verhalen
en gedichten door Bestuur en Leden. Neem een jeugdfoto mee
en we maken er een spel van! Leden bakken en trakteren. Het
wordt een gezellige middag.
TEN SLOTTE
Liefde
De liefde groeit waar ze gedeeld wordt en daaruit komen dan
weer duizend andere goede dingen voort.
Teresia van Avila
1515 - 1582
Redactie Om de Ruiner Toren

WINTERONDERHOUDSBEURT

TUINMACHINES
Wij zorgen dat
uw machine
weer in
topconditie
is!

GRATIS
Haal
&
Breng
Service

gs
Bel of kom lan
ak!
voor een afspra
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

Langer, comfortabel en veilig in
uw eigen huis wonen?
Geert Oosterhuis (ver)bouwt
vakkundig naar uw wensen
• Rolstoelvriendelijk maken
• Opstapjes naar binnen/buiten
• Badkamer/toilet - incl. antislip • Keuken aanpassen
• Drempels verwijderen
• Inbraakbeveiliging

Proef onze lekkere
kaassnacks!

Vraag naar de
mogelijkheden!

Ruinen

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

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

€ 1,00
Grondwerk

5 stuks € 1,85

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
		
• Levering van geelzand
		
& teelaarde.
• Zeven van grond < 2 cm

5 stuks € 1,85

Bestaria
Ruinen

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

• Aanleg van
- bestratingen, tuinen,
- manegebakken, enz.
• Levering van bestratingsmaterialen,
nieuw & gebruikt
• Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Help molen “De Zaandplatte” draaiend
te houden!
RUINEN - De Zaandplatte is na de restauratie in 1996 als draaiende molen een markant
cultuurhistorisch monument aan de rand van de es van ons dorp.
Met 3 molenaars en een groep vrijwilligers, totaal zo’n 15 personen, zorgen we er voor,
dat de molen regelmatig draait en de naaste omgeving ervan goed verzorgd wordt.
De meesten hiervan zijn alle vele jaren actief bij onze molenstichting.

We vertellen dan graag nog veel meer over
onze boeiende hobby !
En je kunt dan kijken of het iets voor je is.
En voor alle duidelijkheid:
We kunnen mensen van elke leeftijd
gebruiken !
Contactpersonen zijn molenaar
Jan Schenkel, 0522-471575,
janschenkel@zonnet.nl en Jan Mansier,
0522-472152, mansierj@home.nl.
De molen financieel steunen?
Dat kan door voor minimaal € 15,= per jaar
donateur te worden.
Dan krijg je bovendien 2 keer per jaar de
“Zaandplatte-info” in de bus.
Je kunt je aanmelden bij Jan Schenkel,
Jan Mansier of in de molen.

Nieuwjaarsontmoeting in
De Wolden zeer geslaagd
De WOLDEN - Dinsdagavond 6 januari jl.
vonden ruim 180 inwoners de weg naar het
gemeentehuis om te toosten op 2015.
Burgemeester Roger de Groot hield zijn
nieuwjaarsrede in de raadszaal.
De burgemeester benoemde thema’s als
het persoonlijk naar elkaar om kijken, oog
voor talent hebben en dat sport- en
cultuureducatie belangrijk is voor de
ontwikkeling van jonge mensen.
Ook roemde hij de prachtige initiatieven uit
de dorpen en hij gaf aan dat snel internet
een must is voor ondernemers, inwoners en
toeristen.
Roger de Groot: “Persoonlijk naar elkaar
om kijken moet voorop blijven staan, naast
alle digitale contacten. Zo kunnen we een
echte gemeenschap vormen en is
De Wolden - met de woorden van de
koning gesproken - meer dan 23.644
selfies. En met genoegen kan ik u vertellen,
dat aantal is met 48 inwoners gegroeid dit
jaar.”

Wat bieden we?
l uitgebreide begeleiding tijdens
l inwerkperiode
Maar daarvoor zijn mensen en molenaars
l mogelijkheid voor opleiding tot
nodig. Nu, maar ook op de lange duur,
l vrijwillig molenaar
want de huidige club wordt langzamerhand
l maar ook als je geen molenaar wil
wel wat ouder.
l worden is er genoeg te doen en te
l beleven in en rond de molen
Daarom zijn we op zoek naar mensen, die
l bovenal een gezellige manier van
ons daarbij willen helpen.
l samen werken aan de instandhouding
Denk nu niet, dat alleen mannen in de
l van onze fraaie molen
molen nodig zijn.
Ook vrouwen zijn van harte welkom.
Wat wordt niet van een vrijwilliger
Momenteel volgt een vrouw zelfs de
verwacht?
opleiding voor molenaar !
l dat je tijdens alle openingsuren
l aanwezig bent; wel willen we graag
Wat doen molenaars en vrijwilligers zoal in
l weten wanneer je beschikbaar bent,
en bij de molen?
l opdat we een rooster kunnen opstellen
l dat je de molenaarsopleiding volgt,
l Ontvangst van bezoekers
l hoewel we dat natuurlijk wel graag
l verkoop van molenproducten en
l hebben
l boeken
l producten gereed maken voor de
Lijkt je het wat, neem dan geheel
l verkoop
vrijblijvend contact met ons op, maar beter
l onderhoud van de molen
nog: Kom op een zaterdagmorgen tussen
l onderhoud van het terrein
9.30 en 13.00 uur langs bij de molen.
l rondleidingen verzorgen
Onze molen willen graag draaiend houden.
We hopen dat u er net zo over denkt.

Verder gaf hij podium aan de werkgroep
Glasvezel De Wolden: “Goed dat er vanuit
onze samenleving door een groep
vrijwilligers een werkgroep is ontstaan:
‘Glasvezel De Wolden’. Deze club mensen
heeft als doel om overal in onze gemeente
Glasvezel te regelen. Ambitieus maar ook
realistisch! Zij gaan voortvarend aan de
slag, maar hebben daarbij hulp nodig van
iedereen.”
Tot slot introduceerde Roger de Groot
iets nieuws voor De Wolden: “Laten we
volgend jaar bij de nieuwjaarsontmoeting
’t Raspaard van De Wolden 2016 bekend
maken. ’t Raspaard van het jaar moet een
initiatief zijn uit De Wolden; door mensen in
De Wolden voor inwoners van De Wolden.
Inwoners kunnen vanaf september 2015
hun voorkeursinitiatief aangeven.
En het idee of voorstel dat het vaakst
genoemd wordt, krijgt de eretitel
’ t Raspaard.” Bij ontvangst luidden de
Ekelbloazers uit Zuidwolde de midwinterhoorn. Het mannenkoor Ruunder Basalt
zorgde voor de muzikale omlijsting.
De stemming zat er goed in; na het toosten
zong de volledige zaal onder leiding van de
dirigent van het koor in canon
‘Gelukkig Nieuwjaar’.
De volledige toespraak kunt u nalezen op
www.dewolden.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?
u
n
e
m
n
e
g
n
a
G
3
25,- euro

Op 1 maart a.s. ga ik stoppen met de Zonnestudio.
Ik wil iedereen bedanken in de jaren die klant bij ons was.
			Met vriendelijke groet,
			Bianca Pries
Uw stempelkaart is na die datum niet meer geldig

Zonnestudio Ruinen

Uw Drogist

HENNY BOOY
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

*
*
*
*

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

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

TONEELVERENIGING

R.O.B.

speelt voor u op
zaterdag 24 januari 2015
met speciale toestemming van het
I.B.V.A. Holland
bij Café Restaurant Luning:
de komedie

‘Een rits te ver’
(auteur Jon van Eerd)

Ouderenmiddag
aanvang13.30 uur
Aanvang ’s avonds 20.00 uur
Voorverkoop kaarten bij
Kapsalon Jantine

Ons assortiment is behoorlijk
uitgebreid met o.a.
-

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

Is uw CV ketel schoongemaakt dit jaar?
Wij kunnen het voor u verzorgen!
Ook vervanging van uw oude CV ketel kan al snel veel
energiekosten besparen. En met nog betere prestaties, wat
een besparing kan opleveren van maar liefst € 199,- per jaar
of tot meer dan € 300,- als uw huidige ketel nog geen Hoog
Rendement-ketel is!

Voordeel
Tijdelijk geven wij
maar liefst 7 jaar
garantie op
onderdelen van Nefit TrendLine.
En dat niet alleen, afhankelijk van uw keuze ontvangt u
tijdelijk ook nog eens € 100,- tot € 350,- retour van Nefit.
Met de Nefit TrendLine HR-ketel en de Easy thermostaat
haalt u één van de slimste combinaties in huis.
Gemak, comfort en moeiteloos besparen.
Via de Easy thermostaat met een app op afstand regelbaar.
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak voor
CV ketel check of onderhoud.

Januari Actie-artikel
Werklaars Walkmate
Materiaal:
Voering:
Veiligheidsneus:
Veiligheidszool:
Inlegzool:
Loopzool:
Maten:
Extra:

Buffalo Wax leder
imitatie wol
staal
staal
wisselbaar, comfortabel
en absorberend
PU/TPU, SRC
38 t/m 48
Kingtex membraan
waardoor langdurig
waterafstotend

Actieprijs
€ 79,95 incl. btw

WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

Dankzij onze jarenlange Installatie
ervaring zijn wij uw specialist op het
gebied van - Elektra
-

Sanitair
Verwarming
Energiebesparing
loodgieterswerk

Of u nu op zoek bent naar een nieuwe
badkamer, elektra-water of gas aanleg of
verhelpen van een storing bent u bij
Advies en Installatiebureau Intechneau aan
het juiste adres.

Wij staan u graag te woord om u verder te
informeren of om een passende offerte op
te stellen.

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!

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

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

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

Specialismen:

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

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

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

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
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!

Sneeuw- en/of zonvakantie!
DE WINST

!
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ft geen w
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Univé hee
ch
t ú de vru
Daar pluk

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.

WAOPENTIES

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

Te koop Houten kinderbedje, met lattenbodem. Maat 0.60x1.20 in zeer
goede staat. Prijs incl. matras € 35,00. Tel 0522-471054

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Te koop Stoomreiniger Kärchner SC 3.000 met alle toebehoren en
papieren 1.5 jaar oud, weinig gebruikt. Prijs: € 50,00 (nieuwprijs was
€ 135,00) Ruinen, tel. 06-55527702

K. VAN DALEN

Telefoon 0522 - 472004

Te koop HP Inktjet Print Cartridge 56 Zwart.Nieuw, ongebruikt, wel uit
verpakking gehaald (kon daarom niet retour).
Prijs € 15,00 (was € 25,49) Renate Martens, tel. 0522-470556

10%-50%

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

wintercollectie

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

OPRUIMING
januari en
februari
maandag
gesloten

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

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

Na de feestdagen met veel stol en oliebollen
is het weer fijn om een
’gewone lekkere boterham’ te eten.

Dit weekend
RUNERSTOETE
van € 2,35 voor € 2,00

thee
Lekker voor bij de koffie,
of zomaar tussendoor

WINTERCAKE
€ 2,95

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Volleybalvereniging VIOS Ruinen

Alle sponsoren
bedankt!

Wij wensen iedereen een sportief 2015 en hopen
samen met u ons 50 jarig jubileum te vieren!
We hopen dat we in ons jubileumjaar 2015
ook weer op u mogen rekenen. Wanneer
u zich als nieuwe sponsor wilt aanmelden,
neem dan contact op via info@viosruinen.nl
of kijk op onze website.

www.viosruinen.nl

