’t Ruunder Waopen

Nummer
- 8 maart 2011
2017
Nummer
23 - 145december

Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boomuitgevers Nieuwsmedia. Zet- en drukfouten voorbehouden.

2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Tweede Kamerlid Helma Lodders
bezocht Boerderijwinkel in Ruinen

Wij zijn uw bank!

RUINEN - ”Dit is wat we nodig hebben”, vond VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders tijdens
haar werkbezoek aan ’t Vershuus in Ruinen, “nieuwe initiatieven en samenwerking.
Nieuwe manieren om betere kwaliteit sneller bij de consument te krijgen.
Waarbij mensen weer rechtstreeks kennis kunnen maken met verse landbouwproducten.
Wij als politiek hebben ervoor te zorgen dat beperkende regels op dat punt worden
weggenomen.”

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Zonder tussenkomst
In ’t Vershuus in Ruinen werken sinds kort
3 landbouwbedrijven samen voor de afzet van
hun producten: een zelfkazend melkveebedrijf,
een groente- en fruitteler en een pluimveebedrijf.
Door een eigen winkel te starten krijgt de
consument zonder tussenkomst van derden
eerlijke en heerlijke verse producten aangeboden. En daar wordt zeer veel gebruik van
gemaakt.
’t Vershuus heeft in haar korte best
aan over belangstelling niet te klagen.

Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

rne

Hartog Luce

De loonwerker en akkerbouwer die zelf nieuwe
toepassingen ontwikkelde voor het gebruik
van koolzaad.
Zoals biologische bestrijdingsmiddelen en
groene brandstof.

Positief daglicht
Helma Lodders: ”Er vinden binnen de
agrarische sector fantastische ontwikkelingen
Precisielandbouw
plaats.
Eerder die dag bracht Helma Lodders op
Daar wil ik meer aandacht voor vragen.
uitnodiging van LTO Noord een werkbezoek
De sector is voortdurend bezig zichzelf te
aan HLB in Wijster. Daar wordt veel onderzoek vernieuwen.
gedaan aan plant- en bodemgezondheid en
Daar moet de politiek zoveel mogelijk bij
precisielandbouw. Gericht op het behalen van helpen en ondersteunen.
maximale resultaten met de minimale inzet
Door in ieder geval de beperkingen zoveel
van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
mogelijk weg te nemen. Daarnaast mag de
Daarna werd ook nog een bezoek gebracht
agrarische sector best wel eens wat meer in
aan Agraservice Lindenhols in Zuidwolde.
een positief zonnetje worden gezet.”
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Zinloze regelgeving
Helma Lodders is in de Tweede Kamer de
VVD-woordvoerder Landbouw. En in die
hoedanigheid zeer geïnteresseerd in nieuwe
ontwikkelingen:
”Boerderijwinkels zijn enorm in opkomst.
Rechtstreeks van de producent naar de
consument.
Vers, waarbij de herkomst bekend is, dat wil
de consument.
Maar er is nog teveel zinloze regelgeving die
dat in de weg staat.”

Tel. 0522 - 472528

Zolang de
voorraad
strekt!

Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

Bĳ besteding
van elke € 10
,00 ontvangt
u
een druppel

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

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

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

VA N O N Z E V O O R J A A R S / Z O M E R C O L L E C T I E

DINSDAG 21 MAART 2017

WOENSDAG 22 MAART 2017

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340

10.00 UUR | 14.00 UUR |19.00 UUR

19.30 UUR

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 22 maart 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 14 maart 2017 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
SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen
Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

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
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 Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA 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

De Woonmaat Makelaardij
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 RUINEN Tel. 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
Woensdag 8 maart Biddag
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. G. van Zanden
Zondag 12 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Hagen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. ‘t Lam
Zaterdag 18 maart
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 19 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. van Zanden

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

E
J
T
R
E
P
U
S

AART
M
D
N
A
A
M
E
VAN D

KIPHAASJES

€ 4,25
Bestaria
Ruinen

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

ZWEMBADACTIE! DRUPPELS SPAREN!
Bij iedere zak
- Gekorrelde kalk 25 kg.
- Tuin- en gazonmest 12-10-18
- Koemestkorrel
Ontvangt u bij ons een druppel
Aanbiedingen geldig van
zaterdag 11 maart 2017
tot en met
zaterdag 22 april 2017

Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen
Tel. 0522 471703 - www.hofmanruinen.nl

Op naar een nieuw
zwemseizoen

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
RUINEN - Op 22 april a.s. is het zover: dan opent Zwembad Ruinen de geheel vernieuwde in Ruinen en een of meerdere volle spaarentree voor weer een zomerseizoen vol zwemactiviteiten en plezier! Ook dit jaar is het
kaarten geven recht op aantrekkelijke
alsof het zwembad niet dicht is geweest: tijdens de wintermaanden is er harder dan ooit korting of zelfs een gratis abonnement.
tevoren gewerkt om het zwembad verder uit te breiden met aangename voorzieningen en Deelnemende winkeliers hebben allemaal
technische verbeteringen.
hun eigen unieke actie bedacht.
Spaarkaarten kunnen worden opgehaald
Nieuw
26 april a.s. gaan de zwemlessen van start. bij Coop Wim van Dijk, die tevens de eerste
Wie straks voor een eerste duik weer naar Kinderen van 5 jaar en ouder krijgen
vijf druppels aanbiedt. U hoeft dus nog
het zwembad komt, zal aangenaam verrast een diplomagarantie, dus voor een vaste
maar 15 druppels te sparen voor een volle
zijn door de ruime opzet van de vernieuwde lage prijs gegarandeerd in één seizoen
kaart. De druppelactie loopt van 11 maart
entree. Meer parkeerplaatsen voor auto’s,
afzwemmen!
t/m 22 april 2017.
betere plekken voor fietsen, eenheldere
bewegwijzering naar de ingang.
Van begin mei tot en met de laatste dag
Tot ziens in Zwembad Ruinen
En eenmaal binnen, een verruimd terras,
van het seizoen worden er uiteenlopende
Eind maart valt het magazine van
nieuwe douche- en toiletblokken en naast
evenementen georganiseerd in het
Zwembad Ruinen weer bij u op de deurde vertrouwde speeltoestellen een groot
zwembad: houd hiervoor de website en de mat, boordevol praktische informatie,
springkussen voor de jeugdige bezoekers
Facebookpagina van het zwembad in de
kijkjes achter de schermen en spetterende
die zich ook buiten het water willen
gaten. Wegens het succes van vorig jaar
foto’s.
vermaken.
wordt ook dit seizoen weer afgesloten met Neem ook eens een kijkje op de geheel
een mini-triatlon voor sportievelingen van
vernieuwde website www.zwembadruinen.nl.
Dankzij de steun van de Vrienden van het
6 jaar en ouder.
Op naar een heerlijk zwemseizoen!
Zwembad, sponsoren en de inzet van onze
vrijwilligers kan het familiezwembad ieder
jaar weer wat comfortabeler en aantrekkelijker worden gemaakt. Ook achter de
schermen zorgen steeds betere technische
voorzieningen er bijvoorbeeld voor dat het
zwembad
effectief en milieuvriendelijk verwarmd
wordt. Nieuwsgierig? Op zaterdag 6 mei
a.s. is er vanaf 13.00 uur open dag voor
iedereen die een kijkje wil komen nemen!
Zwemclub
De Zwemclub organiseert ook komend
seizoen weer verschillende activiteiten.
Jong en oud kan zich in het water vermaken
met peuterzwemmen, aquasporten en
zwemtraining. Nieuw in het aanbod is het
zeemeermin zwemmen, een heuse rage
onder de jeugd!
Verder biedt Zwembad Ruinen natuurlijk de
reguliere zwemlessen aan voor de
diploma’s A, B en C. Half maart krijgt
Zwembad Ruinen officieel de Licentie
ZwemABC uitgereikt. Op dinsdag
25 april a.s. is er een introductieles en op

et dé periode
Momenteel is hooien
om KALK te str

Zak

Korrelkalk

25 kg

€7.95
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

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

www.ruunderwaopen.nl

  
  
Aanvraagformulier  zwemabonnement  voor  Zwembad  Ruinen  2017  
Aanvraagformulier  zwemabonnement  voor  Zwembad  Ruinen  2017  
Oude  Benderseweg  9  -‐  7963  PX  Ruinen  -‐  info@zwembadruinen.nl  -‐  0522-‐471529  
Oude  Benderseweg  9  -‐  7963  PX  Ruinen  -‐  info@zwembadruinen.nl  -‐  0522-‐471529  
Gegevens  hoofdaanvrager:    
Op  onderstaande  data  ligt  uw  abonnement  tegen  
  Gegevens  hoofdaanvrager:    
voorverkooptarief  klaar  bij  de  kassa  van  het  
Naam:  
  
…………………………………………………………..……..……………………………………  
Op  onderstaande  
  
zwembad:      
                      d      ata  
     ligt  uw  abonnement  tegen  
voorverkooptarief  klaar  bij  de  kassa  van  het  
          
Naam:     
…………………………………………………………..……..……………………………………  
zwembad:                                      
Dinsdag  18  april  van  18.00  uur  tot  
21.00  uur    
Geboortedatum:  ………………..……………….……………………………………………………………………  
          
Dinsdag  18  april  van  18.00  uur  tot  
1.00  uur    
Geboortedatum:  ………………..……………….……………………………………………………………………  
Vrijdag  21  
april  van  18.00  uur  tot  221.00  uur    
Adres:  
  
……………………………………………………………………………………………………….  
Adres:     
……………………………………………………………………………………………………….  
Postcode  &  woonplaats  
…………………………………………………………………………………………  
Postcode  &  woonplaats   …………………………………………………………………………………………  
Tel.  nr.                                        ………………………………………………………………………………………………………  

Vrijdag  21  april  van  18.00  uur  tot  
21.00  uur    
Abonnementen  
zijn  alleen  op  deze  dagen  
voor  
de  voorverkoopprijs  op  te  halen.  
Abonnementen  zijn  alleen  op  deze  dagen  voor  
Daarna  voor  de  seizoenverkoopprijs.  
de  voorverkoopprijs  op  te  halen.  
Daarna  voor  de  seizoenverkoopprijs.  
Er  kan  gepind  worden.  

Tel.  nr.                                        ………………………………………………………………………………………………………  
E-‐mail              
………………………………………………………………………………………………………  
Er  kan  gepind  worden.  
  
E-‐mail              
………………………………………………………………………………………………………  
Gegevens  overige  gezinsleden:  
  
Voor-‐  en  achternaam  
Gegevens  overige  gezinsleden:  
  Voor-‐  en  achternaam  
  
  
  
  
  
  
  
Geboortedatum     
  
  

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

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

  ………………………………………………………….……………………………………………………    ………/………/……………….  
  
………………………………………………………..……..………………………………………………    …...…/………/……………….  
  
  
  ………………………………………………………..……..………………………………………………    …...…/………/……………….  
  
…………………………………………………………..…...……..………………………………………    ………/………/……………….  
  
  
  …………………………………………………………..…...……..………………………………………    ………/………/……………….  
  
………………………………………………………..…………..…………………………………………    ………/………/……………….  
  
  
  ………………………………………………………..…………..…………………………………………    ………/………/……………….  
  
5. …………………………………………………………..……….…..........................................    ..……/………/………………..
  
  
  
(recente  pasfoto’s  bijvoegen,  alleen  van  het  gezicht,  formaat  3,5  bij  4,5  cm,  met  de  naam  op  de  achterkant)    
5.   …………………………………………………………..……….…..........................................    ..……/………/………………..
    
    
    

(recente  pasfoto’s  bijvoegen,  alleen  van  het  gezicht,  formaat  3,5  bij  4,5  cm,  met  de  naam  op  de  achterkant)  

Vink  de  gewenste  abonnement  code    aan:  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

Voorverkoop    (t/m  21  april  2017)  

Vink  de  gewenste  abonnement  code    aan:  
  
  
  
Voorverkoop    (t/m  21  april  2017)  
□ A:  Hoofdaanvrager  gezinsabonnement  (alle  leden  wonend  op  hetzelfde  adres)       
€  111,00     
  
□ B:  Supplement  per  extra  gezinslid  gezinsabonnement  (partner  en  kinderen  tot  18  jr.)  
€          7,50     
  
□ A:  Hoofdaanvrager  gezinsabonnement  (alle  leden  wonend  op  hetzelfde  adres)       
€  111,00     
  
□ C:  Persoonlijk  abonnement  t/m  17  jaar  en  65+     
  
  
  
€      50,00     
  
□ B:  Supplement  per  extra  gezinslid  gezinsabonnement  (partner  en  kinderen  tot  18  jr.)  
€          7,50     
  
□ D:  Persoonlijk  abonnement  18+  
  
  
  
  
  
€      65,00     
  
□ C:  Persoonlijk  abonnement  t/m  17  jaar  en  65+     
  
  
  
€      50,00     
  
□ D:  Persoonlijk  abonnement  18+  
  
  
  
  
  
€      65,00     
  

Seizoenverkoop  
Seizoenverkoop  
€  131,00  
€          8,50  
€  131,00  
€      59,00  
€          8,50  
€      76,00  
€      59,00  
€      76,00  

Kijk	
  ook	
  eens	
  op	
  onze	
  website	
  www.zwembadruinen.nl  
Kijk	
  ook	
  eens	
  op	
  onze	
  website	
  www.zwembadruinen.nl  
  

  
Met  het  abonnement  van  Zwembad  Ruinen  heeft  u  ook  toegang  tot  de  zwembaden  in  Zuidwolde  en  De  Wijk.  
  
  
  
  
  
  
  

Met  het  abonnement  van  Zwembad  Ruinen  heeft  u  ook  toegang  tot  de  zwembaden  in  Zuidwolde  en  De  Wijk.  

Dit  formulier  kunt  u  t/m  21  april  2017  inleveren  bij:  
  
Dit  formulier  kunt  u  t/m  21  april  2017  inleveren  bij:  
De  Marskramer,  Bestaria,  Armstraat  27  of  in  de  brievenbus  van  het  zwembad.  
  
De  Marskramer,  Bestaria,  Armstraat  27  of  in  de  brievenbus  van  het  zwembad.  

  
Datum:…………/……………/  2017                                                                                                                                                                        Handtekening:  …………………………………………………………  
Datum:…………/……………/  2017                                                                                                                                                                        Handtekening:  …………………………………………………………  

Zondag 12 maart Off the Road van motorclub MC’80 Ruinen
RUINEN Zondag 12 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.
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 in Ansen.
Mooie locaties om te kijken voor het publiek
zijn: Huttenweg/Noordharen, molen de
Zaandplatte, Neuzendijk en bij start/finish.
Er zit vanaf 8.00 uur een groep inschrijvers
klaar, de motors worden gekeurd, Café Hees
heeft de koffie klaar bij start / finish en
onderweg staat er een grote groep verkeersregelaars. De start is evenals de laatste jaren in
het weiland aan de Echtenseweg bij de rotonde
van de N375.
De motoren starten vanaf 10.00 uur.
Deelnemende quads mogen vanaf 11.00 uur
starten.In de feesttent is iedereen welkom bij
start/finish. Vanaf 14.00 uur is er muziek
verzorgd door Duo Tandem.

’Boef’ maakt in maart wijken en
dorpen De Wolden ’onveilig’

inwoners actiever worden en beter opletten.
Door het delen van informatie in een Buurtpreventie WhatsApp-groep kan een compleet
beeld van de situatie ontstaan, waar de politie
veel aan heeft.

De WOLDEN - In maart is er een ’boef’ actief in De Wolden. En misschien wel meer dan één.
Maar waar en wanneer, dat wordt niet bekend gemaakt. De politie oefent dan met inwoners het
gebruik en de werking van Burgernet, gecombineerd met de Buurtpreventie WhatsApp-groepen.
Acteurs gaan door een aantal woonwijken en dorpen en ze gedragen zich verdacht.
Hoe reageren inwoners daar dan op? Komen er veel meldingen op of weinig?
En wat is de kwaliteit van de meldingen. Dat wil de politie heel graag testen.

Burgernet en meldkamer
Volgens meldkamercentralist Kim Arends-Fock
komen er via Burgernet regelmatig extra tips
binnen bij de meldkamer.
”Hier kunnen de meldkamer en dus ook de
agenten op straat weer mee aan de slag.
Elke extra tip is zeer waardevol”, zegt ze.
Burgernet
informeren buurtgenoten elkaar over verdachte ”Burgernet vergroot de pakkans door de inzet
Burgernet is een samenwerking tussen de
situaties. Hiermee kunnen zij samen alert zijn op van inwoners. Dat is altijd een meerwaarde!”,
politie, gemeente en bewoners om de veiligheid incidenten en verdachte situaties.
aldus de meldkamercentralist.
in de woonomgeving te bevorderen.
Volgens haar is Burgernet de laatste jaren sterk
Zo kunnen buurtgenoten criminelen
verbeterd: ”Dat komt door optimalisatie van het
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken
belemmeren in het uitvoeren van hun plannen. Burgernetteam, door meer naamswaarbij een duidelijk signalement beschikbaar
bekendheid en meer deelnemers.
is, bijvoorbeeld bij een overval of beroving,
Afzonderlijke systemen
Verder is er een slag gemaakt in de
diefstal of inbraak, vermissing of doorrijden na Beide systemen werken afzonderlijk van elkaar. professionalisering.”
een aanrijding.
Maar tijdens een zoekactie kunnen ze elkaar
goed aanvullen en versterken.
Buurt WhatsApp
Informatie uit een Burgernetactie wordt verIn een Buurtpreventie WhatsApp-groep
spreid in WhatsApp-groepen waardoor

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Wij zijn op zoek
naar een

Gastheer/
Gastvrouw
voor ± 20 uur
per week
Ben je enthousiast
en heb je passie
voor de horeca?
Mail dan jouw
motivatie naar
info@duivengaten.nl

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

Alteveerstraat 1
7906 CA Hoogeveen
T.0528-278266
www.duivengaten.nl

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

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU
Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
HARRY ZEGEREN

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

EHBO-vereniging Ruinen in een
nieuw jasje gestoken
RUINEN - Zowel letterlijk als figuurlijk. Het bestuur van de EHBO-vereniging is vorig jaar
zeer actief bezig geweest om een nieuwe koers voor de vereniging te bepalen en in te
zetten onder het project ‘EHBO-vereniging Ruinen 2.0’. Dit resulteerde onder andere in
nieuwe vlaggen, koffers, tassen, autobordjes en een vernieuwde website.
Het laatste wat nog op het verlanglijstje stond was nieuwe kleding voor het zogenaamde
‘postzitten’.

Door een flinke bijdrage van Stichting
Ruinen 1865 kon dit op korte termijn al
gerealiseerd worden.
EHBO-voorzitter Mark Smink ontving
uit handen van Johan van den Berg van
Stichting 1865 symbolisch een setje nieuwe
kleding.
Elk actief lid heeft nu een fleecejas voor
buitenactiviteiten en een hesje voor
binnenactiviteiten en/of warm weer.
Beide in de landelijke en herkenbare
EHBO-kleuren.
Ook in 2017 zit de vereniging niet stil.
Naast de jaarlijkse herhalingslessen start in
april bijvoorbeeld een nieuwe Basiscursus
Eerste Hulp. Er zijn nog enkele plekken vrij
voor nieuwe cursisten.
Meer informatie aanvragen en opgeven kan
via de website www.ehboruinen.nl.
Wilt u lid worden en/of herhalingslessen of
andere aanvullende cursussen volgen?
Kijk ook dan op de website voor de
mogelijkheden.

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER
WAOPEN!
www.ruunderwaopen.nl

Bibliotheek Ruinen helpt
bij belastingaangifte
Hierbij nodigen we alle leden van DB Rune van harte uit voor
onze jaarvergadering!

Agenda jaarvergadering DB Rune 2016
Woensdag 22 maart 2017, aanvang 20.00 uur in

De Herberg van Rune, Westerstraat 60, 7963 BD Ruinen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Opening
Notulen van de jaarvergadering 2015
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2016 secretaris
Jaarverslag 2016 penningmeester
Verslag kascommissie
Nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is de
dhr. Alfred Bennink
9) Contributie
10) Rondvraag
11) Pauze
12) Gastspreker Charlotte Extercatte, coördinator project
“Welkom in Ruinen”zal samen met DB Rune uitleg geven
over het project “Welkom in Ruinen”
13) Sluiting
Bestuur vereniging Dorpsbelangen Rune

Heeft u hulp nodig bij de belastingaangifte of toeslagen
aanvragen, dan kunt u in maart en april terecht in Bibliotheek
Zuidwolde. Samen met Welzijn De Wolden biedt de
bibliotheek gratis belastingspreekuren om mensen te
ondersteunen.
De belastingspreekuren zijn gepland op alle donderdagen
in de maanden maart en april van 14.00 tot 15.00 uur,
behalve op Koningsdag 27 april.
Heeft u zelf geen computer dan biedt de Bibliotheek tijdens
openingsuren gratis computer- en internetgebruik.
Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen
beschikbaar, ook voor niet-Bibliotheekleden, mits het
inkomen niet hoger is dan € 34.000.

Meester Harm Smeengestraat 56 • 7963 BZ Ruinen
info@BibliotheekRuinen.nl • www.bibliotheekruinen.nl

www.ruunderwaopen.nl

ZWEMBADACTIE
2017

De nieuwe
PAASCOLLECTIE
is binnen!!!
Wij doen ook mee met de druppelactie, tevens kunt
u uw abonnementaanvraag bij ons inleveren.

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

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

UITNODIGING VOOR EEN GRATIS INFOR

DEZE AVOND STAAT IN HET TEKEN VAN DE
ONDERWERPEN LEVENSTESTAMENT EN
ALGEHELE NOTARIËLE VOLMACHT

HOE HOUDT U ZELF DE REGIE, OOK BIJ DEMENTIE
OF WILSONBEKWAAMHEID? WIE BEHARTIGT UW
BELANGEN ALS U DAT ZELF NIET MEER KUNT?
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LEVENSTESTAMENT
OF ALGEHELE VOLMACHT?
Uw gastheer Johan Stotijn geeft actuele
informatie en beantwoordt graag uw vragen.
Stotijn notariaat & mediation, úw notaris in de regio. Waarvan akte...!

U
BUD

ME

res voor alle automerken

Autobedrijf Wemmenhove, hèt ad

APK
REPARATIE, ONDERHOUD &
SCHERPE PRIJZEN!
•
•
•
•
•
•
•

Bosch-partner voor diagnose
van alle merken
Verkoop alle banden merken
voor scherpe prijzen,
tevens 3-d wiel uitlijnen
Aircoservice station
Automaatbak spoelmogelijkheden
Verkoop van originele en
A-merk onderdelen
Gespecialiseerd in Peugeot en
Citroën, aangesloten bij PCA
Reparatie en onderhoud van
leaseauto’s,aangesloten bij
Autoservice Netwerk

UITLIJNEN
Op vertoon
van deze
advertentie

€69

€49

Meppelerweg 3 - Zuidwolde
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

HET GOEDKOOPSTE
ADRES IN DE REGIO
VOOR TREKHAKEN

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | APK-keuringen | Auto-lease

FORMATIEAVOND

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DORPSHUIS
BUDDINGEHOF, DIJKHUIZEN 66 IN RUINERWOLD
OP MAANDAG 10 APRIL A.S.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur
(inloop vanaf een half uur voor aanvang)

Vanaf 7 maart a.s. komen wij bij u langs
met uw donateurskaart.
De bijdrage is evenals voorgaande jaren € 10,Wilt u ons ook steunen, dan kunt u contact
opnemen met ons.

WILT U DEZE AVOND BIJWONEN?
MELDT U ZICH DAN TELEFONISCH OF PER MAIL
AAN VÓÓR WOENSDAG 5 APRIL.

CRESCENDO ZET DE
GERANIUMS BUITEN!

Toegang, koffie en thee zijn gratis.
ALTIJD SCHERP!

Burg. Veenhovenplein 1 de Wijk
Westerweiden 29 Ruinerwold
T: 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl
www.stotijnnotariaat.nl

Muziekvereniging
Crescendo

Op zaterdag 15 april komen we weer
bij u aan de deur.
U kunt ons tussen 9.00 en 14.00 uur
verwachten.
Contact: info@crescendoruinen.nl
of bel 472185

glas
schilder
afbouw advies
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KROKODEL

€ 1,00

brinkhof advies

Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website: www.brinkhofadvies.nl
Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

Bestaria
Ruinen

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

Advertentie gesponsord door ’t Ruunder Waopen

Deelnemers
druppelactie
COOP Wim van Dijk
Galerie en Kadowinkel Femke-Anne-Brink 5 Ruinen
Kapsalon Manon
De Herberg van Rune
ARNT Bikeshop/Wheelworks
Café Brinkzicht/Hees
Autobedrijf de Jong
Bestaria Ruinen
Boetiek de Smederije
Autoservice Henk Kelly
Snoeken Ruinen veelzijdig in wonen
Steenbergen Brood & Banket
AT & I Techniek
’t Vershuus
Marskramer Ruinen
Vredenburg Tweewielers
Optiek Ruinen
Hofman uw Groene Vakwinkel
Chinees Restaurant Ni Hao
Buitencentrun de Poort
Kapsalon Jantine
Luning’s Restaurant Ruinen
DIO Drogisterij Harry Zegeren
De Jonge Geuze
De Woonmaat
Croissanterie An de Brink
Bloemisterij Slagter

Dubbele beglazing
Bespaar op uw gasrekening

Schilderwerk
Korting op binnenschilderwerk
t/m 15 maart 2017

Wandafwerking
Behang en diverse soorten glasvlies
Meer informatie op

www.lensenschilders.nl
tel 0522-26 26 44
mail info@lensenschilders.nl

Jongste kok van Ruinen wil heel, heel
graag dat er een kookclub komt!
RUINEN - Een appel in kleine stukjes, bruine suiker, kurkuma, cranberries, verpakt in
bladerdeeg. Dit moet dan 20 minuten in de oven en dan is het klaar. Dit is één van de
zelfbedachte recepten van de 6-jarige Leonie Mulder uit Ruinen. Leonie is waarschijnlijk
de jongste kok van Ruinen: al meer dan een jaar is de keuken haar favoriete plek van het
huis.
Ze is dol op het bedenken van gerechten
en maakt die dan ook zelf klaar, soms met
een beetje hulp van mama of papa.
Leonie heeft een speciaal koksmes met
afgeronde punt en een hoog lemmet zodat
ze er veilig mee kan werken. Van de koks
van tv-programma’s als 24Kitchen en
BinnensteBuiten heeft ze geleerd om als
een professional het mes te hanteren en
staat dus als een volleerde chef de
groenten te snijden. Zoals het een goede
kok betaamt proeft ze alles zelf en weet
dan of het gerecht af is of dat er
bijvoorbeeld nog kruiden bij moeten.
Soms gaat het experimenteren goed.
Maar niet elk gerecht wordt even
smaakvol. Wat wèl bijzonder goed lukte
was de wolkencake die Leonie voor haar
vijfde verjaardag zelf heeft bedacht én
gebakken: met chocolade, slagroom,
bosvruchtenjam en aardbeien. Terwijl
de verjaardagsvisite toekeek bestrooide
Leonie de aardbeien professioneel met
poedersuiker. En dat-ie heerlijk was weet
moeder Anne nog heel goed. Ze hebben
met z’n allen gesmuld!
Om nog meer bezig te kunnen zijn met
haar grote hobby zou Leonie héél graag
op een kookclub willen. En natuurlijk het

JOS Column
Dizze uutgaove van het Runer Waopen
stiet veural ien het teken van het
zwembad Engelaand.
Veule middenstaanders probeert de
kaorties veur het publiek wat gekoper
temakend deur de bekende “druppelactie”. En al is het mar een druppel
op een gleunige plate het is een mooi
gebaar. Ook een teken det de meensen
van de middenstaand waardering hebt
veur de veule vrijwilligers die de
scholders onder het zwembad ezet
hebt.
Aj kiender hebt kooj geregeld ien het
zwembad en aj zölf geern wat
rondploetert ien het bad dan kooj er
vanzölf ook. Mar as det niet het geval

liefst in Ruinen. Daarom heeft ze haar
moeder ‘opdracht gegeven’ om een e-mail
te sturen aan dorpshuis ’t Neie Punt.
Met het dringende verzoek om een
kookclub voor kinderen te beginnen.

Mocht je nou ook zijn lekker gemaakt door
dit verhaal en net als Leonie heel graag op
een kookclub willen: stuur dan een mailtje
(of laat het een van je ouders doen) naar
info@dorpshuisruinen.nl of stuur een
berichtje via de facebookpagina https://
www.facebook.com/pg/dorpshuisruinen.

Zakelijk leider van ’t Neie Punt
Suzanne Luppes vindt het een erg goed
idee van Leonie en wil graag meewerken.
Maar een kookclub met maar één iemand
is wel wat saai, dus is Suzanne Luppes
benieuwd of er nog meer kinderen zijn
in Ruinen die ook (beter) willen leren
koken en net als Leonie naar een kookclub
willen.
Leonie heeft alvast voldoende ideeën voor
de kookclub: bladerdeeghapjes met fruit
en dat iedereen dan zelf kan kiezen welk
fruit er in moet. Of appelflappen en dan zelf
kiezen of er wel of geen rozijnen in moeten
want daar houdt niet iedereen van.
Ze wil ook graag nog meer sauzen leren
maken. Ze wil ook graag uitleg over hoe je
gerechten mooi kan presenteren, net als in
restaurants. Over pasta heeft ze trouwens
haar mening al klaar: de pasta moet in een
vormpje gedrukt worden zodat het mooi
op het bord komt te liggen. Want het eten
moet niet alleen lekker smaken: het oog
wil ook wat!
is… meensen.. ik kan oe van harte
anraoden.. gaot er ies kieken. Er bint
ien de wiede umgeving weinig baden
ien de openlocht die zo merakels mooi
bint. Het bad is weer best onderhöllen
as dommiest de deuren weer lös gaot.
De tegels an de kaante wordt veur een
deel verneejd en vrijwilligers bint de
olden now an het ofbikken.
De tente wordt een echte schure/
vrijwilligerswark. Er is van alles te koop/
vrijwilligerswark. De kaortverkoop/
vrijwilligerswark. De ligweide lig er mooi
bij/ vrijwilligerswark. En het is genieten
veur de kiender aj mit een man of veere
glieke van de grote gliebane ofdendert.
Allemaole dank zij det vrijwilligerswark.
Wat een veraandering bij vrogger toen
wij zwömmen ien de Runder Ao; de
modder krulde oe tussen de tenen.
Het enige wat er an veurzieningen
bestunt was Harm Mulder die toezicht
höld. En oe een grote autobaand
toegooide aj dreigden te verdrinken.
Een stok of wat badhokkies waor de
jonges precies wussen deur welke

gaten aj kunden gluren as de magies
de kleraozie weer an deden. As die
badhokkies kunden praoten en ze
schreven het op dan wordde het een
bestseller as book.
Ien de jaoren van veuruutgaank kwamp
er een pierenbad en later een
gemeentelijk zwembad Engelaand,
samen mit de toen nog gemeentelijke
camping.
Mar de camping is verkocht en ien
de bezunigingsdrift van de gemeente
mus het bad dichte. Mar dank zij een
köppeltie actieve vrijwilligers kan Rune
trots wezen op zien prachtig gelegen
Engelaand. Ook aj niet geern zwemt..
is het een unieke stee um een dag naor
toe te gaon. Neemt een dag vrij/ pak
de fietse/ neemt een book mit en gien
tillefoon. En geniet ies een dag van al
det vrijwilligerswark. Ie kunt nargens zo
fijn ien de zunne liggen as op de weide
bij Engelaand. En as collega’s vraogt
waor aj ewest bint.. dan klinkt oen
antwoord net aj een lange reize emaakt
hebt. “ik waar ien Engelaand”
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MEDITATIE
Een week geleden begon in kerkelijk Nederland de 40-dagentijd
voor Pasen, ook wel lijdenstijd voor Pasen of vastentijd
genoemd. In de diensten proberen wij stil te staan bij het lijden
en sterven in onze wereld, door stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus tweeduizend jaar geleden. Zijn
arrestatie en dood aan het kruis was toen iets wrangs dat hem is
overkomen en aangedaan, zonder dat hij het zelf wilde. Hij werd
er gewoon slachtoffer van. Maar het bijzondere bij Christus is,
dat toen het hem eenmaal dreigde te overkomen, hij er op een
bepaald moment ook zelf bewust voor koos. Op een bepaald
moment ging hij die weg ook zelf, doelbewust, en maakte hij er
zijn eigen weg van. Hij wilde zo uitdrukking geven aan de grote
liefde en passie, die hij voor alle mensen koesterde. Door de
moeilijke weg te accepteren en bewust op zich te nemen, die zij
hem oplegden, maakte hij er zijn eigen weg van, als onderdeel
van zijn Weg-van-de-Liefde, die hij in zijn leven consequent
aan het gaan was. Hij wilde daarmee tegen zijn tegenstanders
zeggen: “Jullie doen mij dit nu wel aan! Al de pijn, dit lijden, en
de dood. En je verwacht vast, dat ik je nu ga haten, jou walgelijk
vind en dat ik me zo veel mogelijk van je ga distantiëren. - Maar
dat ga ik niet doen! Ik neem je zoals je bent! En accepteer dat
wat jij mij aandoet! Ik accepteer de pijn en het lijden dat jij mij en
anderen aandoet. Ik ga dit niet uit de weg. Ik vlucht er niet voor
weg. Maar ik neem dit bewust op mij om het te ondergaan, en
tegelijkertijd van jou te blijven houden. Ik weiger…”, zegt Jezus
als het ware, “Ik weiger voortaan níet meer van je te houden. Wat
jou als persoon lastig maakt, neem ik gewoon op me, neem ik
over – om het vervolgens gewoon weg te doen. Ik neem het op
me en draag het weg. En bedek het zo, met de mantel der liefde.
Alsof er niets is gebeurd. - Zó groot is mijn liefde voor jou.”
Je komt deze houding van Jezus wel meer in het leven tegen.
Mensen die zo van andere mensen houden, dat ze bereid zijn
een groot kruis te dragen dat daar mee verbonden is. Omdat dat
er gewoon bij hoort als je met de ander verbonden wilt blijven
en wilt blijven omgaan! Hoeveel mantelzorgers dragen wel niet
trouw de last van de zorg voor hun naasten als een kruis op hun
eigen schouders. Hoeveel getrouwde partners houden wel niet
jaar in, jaar uit de nukken van de ander uit. Hoeveel werknemers
en scholieren dulden wel niet het dagelijkse getreiter van hun
bazen en medescholieren en blijven het maar ondergaan, zonder
er iets van te zeggen. Omdat ze van hun werk houden en graag
hun baan willen houden.

Iets van deze houding, die je het best kunt beschrijven met het
woord “Passie”… Iets van deze Passie heeft Jezus Christus
tweeduizend jaar geleden ook willen laten zien, aan de mensen
toen. Maar vanuit dit soort Passie, zegt de christelijke traditie, is
hij ook “voor ons” vandaag en voor onze nukken gestorven! Ook
wij zijn Hem nog even lief!
Nu ik dit schrijf, besef ik dat dit woorden zijn die iemand die nog
nooit iets van Passie in zich heeft gehad, waarschijnlijk nooit zal
begrijpen. Alleen degenen die zelf al eens iets van echte Passie
hebben ondergaan of geleefd (de verbinding van “liefde” met
het“lijden”!), zullen hier iets van begrijpen. Dat de een bereid is,
te lijden en te sterven voor een ander. Ze hebben er behoefte
aan, dit gebeuren levend te houden, en elk jaar weer opnieuw te
herdenken en te beleven. Vandaar dat alle kerken in de wereld
ook dit jaar in deze 40-dagentijd voor Pasen een vasten-enlijdensperiode“houden” en ritueel-liturgisch stilstaan bij het
lijden en sterven voor elkaar, zoals Christus toen deed, en velen
met hem. Je wordt er als mens stil van, als je dit gedenkt. En
ootmoedig, nederig en dankbaar: want bedenk eens, wie offerde
zich niet allemaal voor jou op?! Nou, dan! En soms neem je je
voor, ook zelf weer eens iets meer te gaan leven vanuit dat wat
Christus toen dreef: echte passie! Gepassioneerd liefdevol leven
voor een ander die je ook lief is, of niet.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
Sinds een jaar of wat drink ik naast koffie ook heel graag eens
een kopje thee. Er is één theemerk die al enige tijd op de
papieren lipjes die aan de theezakjes vastzitten, van die vragen
stelt waar je het met elkaar over kunt hebben. Wat een leuke
vragen zijn dat zeg. Bijvoorbeeld: “zou je liever voor een dag
koning zijn of voor een dag weer kind?”; “wie neem je mee naar
een onbewoond eiland?”; “in welke eeuw had je graag willen
leven?”; “welk geheim weet bijna niemand van jou?”; “op welke
onbeantwoorde vraag wil je graag antwoord”?
Stuk voor stuk boeiende vragen. Ik merk dat ik flink aan het
mijmeren sla bij de vragen en dat ik achteraf… veel meer thee
heb gedronken dan ik eerst van plan was, dat hebben ze dus
goed bekeken, haha.
Bij de diensten
Enige mate van soberheid kenmerkt de diensten en vieringen
van deze maand. Wij bevinden ons in de “lijdenstijd” voor
Pasen. In diensten zingen wij na het “Heer, ontferm u over ons”
in het gebed geen Glorialied meer. De liturgische kleur “wit” (de
kleur van het reine en lichte) en “groen” (de kleur van de hoop)
wordt ingeruild voor de kleur “paars” (de kleur van bloed, zweet
en tranen). En in de korte extra avondgebedsviering op de
dinsdagavond domineert de Stilte! Zo brengen wij ons het lijden
en sterven van Christus en het lijden en sterven van onze wereld
te binnen - en trekken ons er iets van aan!
Kom ook naar de
Stilteviering
een klein halfuur
elke dinsdagavond om 19.15 uur
in de Mariakerk
Hier een overzicht van alle kerkdiensten en vieringen deze
maand:
Zondag 12 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 2e zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. Onze dorpsgenoot ds. Ben Hagen gaat in de dienst voor.

Dinsdag 16 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Stilteviering van een klein half uur in de Mariakerk met als
aandachtspunt de 40-dagentijd voor Pasen. Met vijf minuten
stilte om tot jezelf of bij anderen (God en mensen) uit te komen.
Welkom!
Zaterdag 18 maart – 18.30 uur – t’ Neie Punt
De vertrouwde maandelijkse viering voor iedereen en met name
voor de ouderen.
Zondag 19 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 3e zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. Er gaat een
gastvoorganger in de dienst voor, omdat ds. Naber met een
groep gemeenteleden een bezoek brengt aan de
partnergemeente te Hiddensee.
Dinsdag 21 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Zondag 26 maart – 10.00 uur - Mariakerk
De 4e zondag in de 40-dagen-tijd voor Pasen. We lezen
Johannes 6: 1-15, over Jezus die vijfduizend man te eten geeft.
Als wij mensen met elkaar het ‘levensbrood’ durven delen,
gebeurt er wat!
Dinsdag 28 maart – 19.15 uur – Mariakerk - Stilteviering
Zondag 2april – 10.00 uur – Mariakerk
De 5e zondag in de 40-dagen-tijd. We lezen Johannes 8: 46-59,
een klein gedeelte uit een pittig twistgesprek tussen Jezus en
joden in de tempel van Jeruzalem!
Dinsdag 4 april – 19.15 uur – Mariakerk – Stilteviering
Zondag 9 april – 10.00 uur - Mariakerk
De 6e zondag in de 40-dagen-tijd. Dorpsgenote ds. Sienny
Wiersma-Smelt gaat in de dienst voor. Met deze zondagochtenddienst begint de Stille Week voor Pasen, een week met
op de dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond,
vrijdagavond en zaterdagavond extra vieringen: raadpleeg hier
voor onze website en de volgende uitgave van dit kerkblad.
Dinsdag 11 april – 19.15 uur – Mariakerk – Stilteviering
Woensdag 12 april – 18.30 uur – ’t Neie Punt Avondmaalsdienst
De jaarlijkse Avondmaalviering in ’t Neie Punt, een dag voordat
het Avondmaal ook in de Mariakerk wordt gevierd, op Witte
Donderdagavond 13 april om 19.30 uur. Welkom!
OVERLEDEN
In Memoriam: Johanna Draijer-Kuijer
* 31 augustus 1914		
† 11 februari 2017
Op zaterdag 11 februari overleed Johanna Draijer-Kuijer, op de
gezegende leeftijd van honderdentwee jaar. Anna Kuijer werd in
1914 in Ambt Ommen geboren, als oudste in een gezin met zes
kinderen. De eerste helft van haar leven ging zij ongetrouwd door
het leven. “Het is er gewoon nooit van gekomen”, zei ze, als
je haar hiernaar vroeg. Ze voerde een actief leven, voelde zich
thuis verbonden met haar ouders, en nam ook graag deel aan
het verenigingsleven. Op achtenveertig-jarige leeftijd, in 1963,
sloeg de vonk alsnog over en trouwde ze met Jacob Draijer. Ze
hadden het fijn samen. Bijna vijfenveertig jaar zijn ze met elkaar
getrouwd geweest.
Anna Draijer was een opgewekte, blijmoedige vrouw die ook van
de kleine dingen des leven kon genieten. Ze hield veel van bloemen en van de natuur, en van de toewijding die je als mensen
voor elkaar kunt hebben. Tot aan het einde van haar leven bleef
ze belangstelling houden voor iedereen en genoot ze zeer van
de bezoeken die ze kreeg.
Een groot deel van haar leven heeft Anna Draijer gewoond in Dedemsvaart (nog met haar ouders) en in Rheezerveen en Ommen
(samen met haar man). Drie jaar geleden kwam ze in woonzorglocatie “De Berkenhof” in Ansen te wonen. Zij kon er goed
wennen, was erg dankbaar voor de hartverwarmende hulp die ze
er ontving van het personeel en de vrijwilligers, en voor de steun
die zij ook al eerder, in al de jaren had mogen ervaren van haar
familie, de neven en nichten. Op zaterdag 11 februari j.l. overleed
ze. Enkele dagen later, op donderdag 16 februari, hielden wij in
het Hervormd Centrum in Ommen een Dankdienst voor haar
leven en vertrouwden wij haar bestaan en sterven toe aan haar
Schepper, met woorden van Psalm 23: “De Heer is mijn Herder,”
en Psalm 121: ”De Here zal je uitgaan en je ingaan bewaren, van
nu aan tot in eeuwigheid.”
Op 12 februari 2017 is overleden Harmina Strijker-Bork,
sinds 16 september 1986 weduwe van Roelof Strijker. Zij werd
geboren in Pesse en woonde aan de Mr.Harm Smeengestraat,

de Schapenstreek, de Esweg en ’t Neie Punt waar ze op 89
jarige leeftijd is overleden.
We wensen de familie kracht en sterkte toe voor de tijd die komt.
Deel je leven-Gesprekken

26 maart

Hennie Kuijer en Jans Prikken
16.30 tot 17.45 uur
toegang gratis de koffie staat klaar

deurcollectie ter bestrijding van de onkosten en
voor Stichting DownSyndroom
Hartelijk welkom bij al weer de laatste gespreksontmoeting van
dit seizoen. Op een collegetour-achtige manier worden Hennie
Kuijer en Jans Prikken over hun leven en visie geïnterviewd.
Het Deel-je-levengesprek begint om 16.30 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Vanaf 16.15 staat de koffie klaar!
Open Gespreksavond: Dienst doen in Irak
Op dit moment doen militairen uit Nederland dienst in Irak. In
de buurt van Mosul ondersteunen ze Iraakse en Koerdische
gevechtstroepen die het opnemen tegen IS(IS), met training en
advies. Onze dorpsgenoot Wiebe Arts, humanistisch geestelijk
verzorger onder militairen, is net terug van een maandenlang
verblijf in Irak. Op maandagavond 13 maart is hij te gast bij onze
Gespreksgroep die elke tweede maandag van de maand bij
elkaar komt in De Bron, Kloosterstraat 4. De avond begint om
20.00 uur en staat open voor iedereen. Wiebe Arts zal iets
vertellen over zijn werkzaamheden als geestelijk verzorger, maar
ook uitleggen hoe de situatie daar in Irak op dit moment is en
welke rol religies bij alles spelen. Hartelijk welkom! De avond is
gratis, voor de koffie wordt een vergoeding gevraagd!
KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2017.
Inmiddels is bij iedereen de Kerkbalans 2017 weer opgehaald en
zijn wij druk bezig alles in de computer in te voeren. Wij hopen
in de volgende uitgave u de voorlopige toezeggingen te kunnen
melden.
Wij willen alle personen die zich hebben ingezet om alles te
realiseren hierbij bedanken.
Oprichting sympathisanten Mariakerk.
Onlangs zijn wij met een kleine groep bij elkaar geweest om te
brainstormen, hoe we dit moeten oppakken. Wij gaan met diverse stichtingen in gesprek om ons te laten informeren hoe zei
de oprichting hebben opgezet en waar wij aan moeten denken.
Wij houden u op de hoogte wat betreft de vorderingen.
ZUSTERKRING
Maandagmiddag 27 maart komt Jouck Annema vertellen over
de belevenissen met haar ‘bed-en-breakfast gasten’. Aanvang
14.00 uur. Wil je info over de Zusterkring? Bel 473180.
Donderdag 20 april Provinciale Ledendag in Westerbork.
TEN SLOTTE
“Een tevreden geest is de grootste zegening die een mens in de
wereld kan hebben.”
						
Joseph Addison
Redactie Om de Ruiner Toren

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
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De Luie Tuinman vraagt:

Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

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

ijverige scholieren
vlijtige tuinhulpen
leuke weekendhulpen

Gijsselterweg 29
7963PG Ruinen
reactie per email:
deluietuinman@gmail.com

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088 - 9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088 - 9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088 - 9684067

WAOPENTIES
Te koop
2 mooie stevige elektrische ﬁetsen
Tel. 0522 471821

LENTEKRIEBELS!

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Zie het licht,
geniet van
de kleuren
en ruik het

voorjaar

2017

Kom kijken naar de voorjaarscollectie
Open op

Di. Do. Vr. 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur.
Wo. Za. 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

*
*
*
*

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

Voor de Blanken 55 - 7963 RP Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

Uitnodiging informatieavond Glasvezel
Hierbij nodigen wij alle inwoners van Ruinen en omgeving
uit voor het bijwonen van een van de informatieavonden
over Glasvezel De Wolden.
Omdat Ruinen een groot aantal huishoudens heeft die niet
allemaal op een avond geïnformeerd kunnen worden
hebben we besloten om het in gedeelten te doen, er zijn
vier avonden gepland en in de week voorafgaande aan
elke bijeenkomst zullen we in het deel van Ruinen dat dan
aan de beurt is ﬂyers verspreiden.
Natuurlijk bent u ook op een van de ander avonden
welkom.
U kunt op deze avonden ook direct een abonnement
afsluiten met een van de aanbieders want op elke
bijeenkomst zullen mensen aanwezig zijn van de providers
die op het glasvezelnet hun diensten aan bieden maar ook
mensen van Glasvezel De Wolden, en Sleutel Student
(gratis hulpdienst voor het omzetten van uw e-mail adres).

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

De datums zijn: 16, 21, 29 maart en 4 april
Ter voorbereiding kunt u vast een kijkje te nemen op
www.glasvezeldewolden.nl
De avonden worden georganiseerd door DB Rune in
samenwerking met Glasvezel De Wolden en zullen
plaatsvinden in Buitencentrum de Poort, Kloosterstraat 12.
Aanvang 20:00, zaal open om 19:45.

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
Vraag naar de mogelijkhe

Specialismen:

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

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

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

Door onze zeer goede
Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
VERSCHOMA B.V.
wij in staat
Echtenseweg 13a
om scherpe
7909 HV Hoogeveen
aanbiedingen
Tel. 0528 - 25 1504 /
voor u te
272844 of
maken.
06 - 53 299 775
Bel maar
verschoma@zonnet.nl eens!

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.
Westerstraat 54, Ruinen
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei,
aanvang 14.30 uur

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met
de gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas
en laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de
natuurontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de seizoenen aan
bod, met de planten en dieren die daar bij horen. 14.00 - 15.30 uur, start
Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22

’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie. Elke
woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 14.15-15.30 uur.
Opgave bij geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET

MAART/APRIL

Zaterdag 18 maart
18.30 uur

’t Neie Punt, kerkdienst

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

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m 30 maart
2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang aanwezig.
Telefonisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056 voor
11.00 uur op de speeldag.

Woensdag 8 maart
15.00 – 16.30 uur
20.00 – 21.30 uur

’t Neie Punt, Internationale vrouwendag
Activiteit voor meisjes vanaf groep 7
Activiteit voor volwassen vrouwen

Zaterdag 18 maart
16.00 uur

Kroeg tot Kroegloop start
Herberg van Rune

Donderdag 9 maart
19.30 uur

’t Neie Punt, grote finale van de Hersen
gymnastiek

Vrijdag 24 maart
15.00-17.00 uur
19.00-21.00 uur

Tweedekans kledingbeurs bij
Buitencentrum de Poort

Zaterdag 11 maart
14.00 – 17.00 uur

t Neie Punt, NLdoet
We gaan starten met de aanleg van een
moestuin.
Een groep vrijwilligers maakt
moestuinbakken, bloembakken
worden gevuld en kinderen timmeren
bloem- en zaaibakjes.

Vrijdag 24 maart

’t Neie Punt, Nationale Pannenkoekendag
Een groep enthousiaste kinderen
bakt pannenkoeken voor de ouderen.

Zaterdag 25 maart
10.00-11.00 uur

Tweedekans kledingbeurs bij
Buitencentrum de Poort

Zondag 2 april

Lammetjesdag bij schaapskooi
in Ruinen

Zondag 12 maart
10.00 uur
Maandag 13 maart
14.30 – 15.45 uur

Off road rit Echtenseweg 17 Ruinen
t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Timmeren voor kinderen vanaf groep 3.
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 17 maart
15.30 – 16.45 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker,
koken en bakken
Opgave: geahooijer@planet.nl

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

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET

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

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

www.rluning.nl / info@rluning.nl

www.ruunderwaopen.nl

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

