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NummerNummer
23 - 14 december

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

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

Heggenschaar voor Ansen

Wij zijn uw bank!

ANSEN – Op zaterdag 19 maart jl. is een nieuwe heggenschaar overhandigd door Johan v.d. Berg van
Stichting 1865 Ruinen aan Allert Jan Ter Wee van de Vereniging ‘Dorpsbelangen Schoolkring Ansen’.
Deze overhandiging vond plaats tijdens het open huis bij AT&I Techniek in Ruinen door Gertjan Flinkert.
De heggenschaar wordt gebruikt voor diverse
snoeiwerkzaamheden in en rond Ansen.
De snoeiploeg Ansen voor Landschapsbeheer, de
buitendienst van Dorpshuis Bastogne en overige
vrijwilligers voor groenbeheer kunnen van deze
heggenschaar gebruik maken.

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528

Dorpsbelangen Ansen wil al die vrijwilligers het
werk zo een stukje aangenamer maken en is
daarom blij dat zowel de Stichting Ruinen 1865 als
AT&I hier een bijdrage aan hebben geleverd.

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

DOO Ruinen gaat het jaar
2016 DOO(R)
RUINEN - Gymnastiekvereniging DOO Ruinen kan terugkijken op een geslaagde uitvoering. Dit jaar met
als thema ‘het jaar 2016 DOO(R)’. De zaal van sporthal ‘De Marse’ in Ruinen stroomde zaterdag 19 maart jl.
vanaf 18.00 uur al vol. Om 18.30 uur opende Cor Boeren de uitvoering. Tijdens de opening lieten de
leden op gymnastische wijze de verschillende maanden van het jaar zien.
Gedurende de avond waren er diverse spring-,
gym- en dansoptredens. Carnaval, Koningsdag,
Halloween en Sint & Piet kwamen onder andere

voorbij. Ook de seizoenen van het jaar kwamen aan
bod; een zinderende summerparty, een
regendans in de herfst en free runnen in de winter.
Tot slot was er een
gezamenlijke
dansafsluiting voor jong
en oud.
De fraaie
gymuitvoering stond
onder leiding van
Ina Alblas.
Tamar Burmeister was
verantwoordelijk voor
de dansoptredens van
de Let’s Dance groep.
De avond werd mede
mogelijk gemaakt door
vele vrijwilligers.
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Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
powerplantdrenthe@hotmail.com

06-10558076

Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

ALGENKILLER € 9,95
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
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Hees 32
7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 20 april 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 12 april 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.

Educare, praktijk voor psychologie

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

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

Belangrijke informatie / service

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 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

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

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life

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

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

De Widt Consultancy & Accountancy

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

Kerkdiensten
Zondag 10 april

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Zaterdag 16 april
‘t Neie Punt

Zondag 17 april

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

Ds. .S. Wiersma-Smelt
Ds. G. van Zanden

19.00 uur

Ds. G. Naber

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

EN, WONING GEKOCHT?

LENTEKRIEBELS?
ZIE HET LICHT, GENIET VAN
DE KLEUREN EN
RUIK HET VOORJAAR

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

KOM KIJKEN NAAR DE
VOORJAARSCOLLECTIE VAN:
Brendel, Vanni, Mexx, Bellinger
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

Open op
altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur.
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

Nu verkrijgbaar!

Groenteplanten | Pootaardappelen
Plantuien | Sjalotten

nieuw: biologische moestuingrond
zak à 40 ltr.

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

Boetiek de Smederije klaar voor het voorjaar
RUINEN – Een flyer met een impressie van de nieuwe voorjaarsmode uitnodigend
wachtend op de stoel in de boetiek en in de zaal van de Buddingehof in Ruinen. Slechts
even later werden die stoelen bezet door dames die vervolgens een prachtige modeshow
te zien kregen.
De nieuwe eigenaresse Lieneke Smit uit
Ruinen, zet de traditie van de modeshows
van Boetiek de Smederije in het voor- en
najaar voort. Ze had even uitgerekend dat dit
voorjaar voor de 43e keer een show werd
gehouden. Over belangstelling had
De Smederije niet te klagen, de 3 shows
aan de Westerstraat waren compleet vol en

een dag later in Ruinerwold was het weer
vol.
Op de catwalk showden de modellen
Dineke, Klaasje, Marieke, Janita en
Roelien de leukste combinaties van jasjes,
pantalons, jeans en accessoires zoals
sieraden en tassen.

Lieneke, zelf ooit model, was nu achter de
schermen druk met de organisatie, maar ook
oud-eigenaresse Siena Hut kon het niet laten
en zette haar ervaring in en was behulpzaam
met het kleden van de modellen.
De modekleuren dit voorjaar zijn heel
gevarieerd; er is veel blauw en jeans te zien,
maar er zijn ook lichte pastels, olijfgroen,
candy, zwart en wit in bijvoorbeeld een
Bretonse streep.
Kortom, keus genoeg bij De Smederije,
Westerstraat 12 in Ruinen.

Grote opkomst bij paasmiddag op IKC het Marseland
RUINEN - Vrijdagmiddag 25 maart jl. was het zover, de paasmiddag op IKC het Marseland. Veel
kinderen hadden zich opgegeven om mee te doen aan de georganiseerde activiteiten.

Ondertussen werd er natuurlijk nog lekker
gegeten en gedronken.

IKC het Marseland is sinds augustus 2015
actief in Ruinen. Het IKC bestaat uit onderwijs
(Stichting Wolderwijs, OBS ‘t Oelebröd) en
opvang Kindcentra Wolderwijs, locatie
kindcentrum ’t Oelebröd.
Er wordt intensief samengewerkt tussen
onderwijs en opvang. In het IKC kunnen
kinderen zich optimaal ontwikkelen, ze
ontdekken, ontmoeten en leren spelenderwijs.
Een professioneel team van leerkrachten en
pedagogisch medewerkers staat dagelijks
klaar voor de kinderen. Het team van de
pedagogisch medewerkers richt zich op de
jonge kinderen en de naschoolse opvang.

Natuurlijk kon deze middag niet afgesloten
worden zonder een bezoek van twee
paashazen. De ene paashaas ging met de
kinderen een paasdans doen en de andere
paashaas ging eieren verstoppen.
Nadat de kinderen alle eitjes gevonden
had, was er een einde gekomen aan de
paasmiddag.
Aan alle lachende gezichten te zien, was het
een groot succes!

Voor de peuters is er een peuterarrangement
(beter bekend als peuterspeelzaal).
Er wordt elke ochtend een peuterprogramma
aangeboden wat naadloos aansluit met groep
1 en 2 van het basisonderwijs. Zo ontstaat
een doorgaande ontwikkelingsleerlijn.
Het naschoolse aanbod is gericht op
ontspanning en uitdaging in de vorm van sport
en spel, creativiteit, techniek, dans,
handvaardigheid, muziek, kunst en cultuur.
Er is tijd voor een eigen invulling van de middag
en natuurlijk “ even hangen en niks doen”.
Dat hoort er ook bij. Met organisaties en
verenigingen uit het dorp of in de nabije
omgeving wordt een verbinding gelegd om
een samenwerking op te zetten. Zo halen we
de activiteiten naar het kind toe op het moment
dat zij het IKC bezoeken en bundelen we
elkaars krachten.

Tijdens de paasmiddag waren de kinderen
van 14:00 tot 17:00 uur welkom om deel te
nemen aan allemaal leuke paasactiviteiten.
Zo konden de kinderen met wol vilten,
werden er paasbakjes geknutseld en was
er een speurtocht. Tijdens deze speurtocht
moesten de kinderen op zoek gaan naar
grote eieren en bij elk ei werd er een paasspel
gedaan.

FOTO

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

Bestel of print snel én
voordelig digitale foto’s
Al na twee dagen liggen de foto’s voor je klaar.
Direct printen kan ook*. Snel, gemakkelijk én
voordelig.
* Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

- Dames- en Herenhorloges
- Horlogebandjes
- Horlogebatterijen
- Inzetten batterijen

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

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.
             • Zeven van grond < 2 cm
           • Aanleg van
           - bestratingen, tuinen,
                        - manegebakken, enz.
  

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

GLORIA PRIMA 5
DRUKSPUIT € 24,95
Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

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

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

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

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.

Wij hebben zin
in het voorjaar!
Bij aankoop van € 50,een druppel cadeau

ANGELS
ANOTHERWOMAN
MAC
DREAMSTAR
DOLCE VITA

ENJOY
ROBERTO SARTO
S’QUESTO
SETTER
ZERRES

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!

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

POOTAARDAPPELEN
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Nieuwru!nderworst
Nu ook rgers
en hambu

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

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

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

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

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

BOX SPRING

JE BED UIT!

Het is weer lente en
dat betekent weer

GRATIS

veel voordeel! In onze
showroom hebben wij

TEXTIELPAKKET

T.W.V. MAX. € 350,-

een ruim assortiment
aan bedden en
matrassen. Bij aanschaf

van een complete Eastborn
boxspringcombinatie uit de
Eastborn Perfect of Smart
collectie ontvangt u een
gratis textielpakket naar

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

keuze! Vragen? Onze medewerkers helpen u graag!

Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden

Me u b e le n

-

S l ap e n

Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen

interieur&project
-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

T. 0522 - 47 17 40
-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 33 nr. 4 - 6 april 2016
Eerstvolgende nummer verschijnt 4 mei 2016
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
		
Inlo
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail gnaber2@ziggo.nl
			
				
gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
‘t Neie Punt:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 0522-471716 en
			
06-51508695
Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
Diaconie:
			
margriet.middelbrink@gmail.com
Website:
www.pkn-ruinen.nl
			
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl
E-mail:		
KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag
inleveren vóór vrijdag 22 april 2016 via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Het is al weer anderhalve week geleden dat wij het Paasfeest hebben
gevierd. Een goede aanleiding om eens de vraag te stellen: wat blijft
nou bij ons hangen van Pasen? Hebben we er nu nog iets aan?
Of was het alleen maar voor heel even een mooi voorjaarsfeest dat elk
jaar weer tot de verbeelding spreekt omdat het nieuwe opkomen van
de natuur dan heel spannend wordt verbonden met een “kek” soort
vruchtbaarheidsgevoel verbeeld door de paashaas en al de eieren?
Voor de christelijke traditie is het Paasfeest - iets minder kek, en iets
meer serieus - vooral het feest van iemand die op zich al lang
morsdood had moeten zijn (de gekruisigde Christus!), maar die toch,
heel verrassend en hoe dan ook, uit dood heeft kunnen opstaan.
Hij komt tot de ontdekking dat hij weer lééft - meer dan ooit tevoren!
Deze “opstandingservaring” hebben na de man van Nazareth ook nog
vele andere mensen mogen ervaren, dusdanig dat ze allemaal samen
er op een bepaald moment een heus f e e s t van hebben gemaakt,
het Paasfeest, met als enige agendapunt: de jubel om het nieuwe
leven!
De grote v e r w o n d e r i n g die daarmee gepaard gaat vindt
sindsdien op heel verschillende niveaus plaats. Ze begint bij meer
algemene ervaringen en ze eindigt bij heel speciale ervaringen van
opstaan uit de dood.
Het opstandingsgevoel van Pasen komt bij vele mensen op, op het
moment dat ze zich verwonderen over het wondere feit dat ze
ü b e r h a u p t b e s t à à n ! Dat “het” (nog steeds) in hen ademt!
Dat hun hart (nog steeds) in hen bonkt! Dat is de opstandingservaring
van Pasen in de meest algemene en brede zin van het woord!
Een even algemene, heel toegankelijke manier van Pasen ervaren is,
als je als mens eens in ogenschouw neemt hoe heel ons bestaan, en
wij mensen als onderdeel daarvan, altijd weer bij machte zijn om
d o o r t e g a a n ! Ook na een lange winter, wordt het toch altijd
nog weer verrassend voorjaar! De graankorrels die je in de grond
stopt, gaan sterven, maar komen na een poos toch weer helemaal
nieuw op, en hoe! Soms wel tien- of honderdvoudig! Ook dat is een
soort Paaservaring die beklijft. Onlangs vertelde de zanger Stef Bos in
het programma De Wereld Draait Door, dat hij dat ook zo’n mooi beeld
vond: het sterven en het leven-na-de-dood van ons mensen, zag hij
als een blad aan een boom die opbloeit en dan heel groot en groen
mag worden, om vervolgens wel bruin te worden en af te vallen en
te sterven en te vergaan, maar niet anders dan als voeding voor een

volgende generatie. Ook dat is Pasen, dat je je verwondert over hoe
ook deze dingen hier (door)gaan.
Daarnaast kent de christelijke traditie nog twee andere niveaus
waarop mensen blijvend iets van opstanding en Pasen hebben
ervaren! Het eerste niveau is – naast de verwondering over het leven
zoals het op zichzelf was en is en blijft – ook de ervaringen van
bovennatuurlijke w o n d e r e n die gebeuren. Sommigen hebben
in hun leven wel eens eerst de ervaring moeten opdoen, dat het met
hun leven echt “gedaan” was ! Het was op zich helemaal “afgelopen”!
Toen men ziek was, of na het failliet gaan van het bedrijf, of na het
knallende uiteenspatten van de relatie, of nadat iemand zijn leven zelf
helemaal kapot heeft laten gaan door drugs of gewoon door domheid.
Maar op de een of andere manier heeft deze of gene het toch overleefd! Niemand had dit nog voor mogelijk gehouden. Ook jij zelf had je
al opgegeven! Maar toch, tóch was er op een bepaald moment toch
nog weer, vanuit heel onverwachte hoek, een weg om te gaan!
Toen in jouw leven het ene vertrouwde luikje dichtging, ging toch nog
weer een heel ander luikje open! Een luikje waar je niets van wist!
Maar waar je nu, achteraf, intens blij mee en dankbaar voor bent.
Ook dit is Pasen, dit zo mogen ervaren, evenals de man van Nazareth
van 2000 jaar geleden trouwens, die (met de woorden van bekende
Geloofsbelijdenissen) helemaal “neerdaalde ter helle”, maar ook dan
nog, toch weer, “opstond uit de dood”, en dan zelfs kon“opgevaren
ten hemel”! Nog nooit was het leven voor hem hemelser dan nu
achteraf!! Dat is een e c h t e Paaservaring. Zo blijft ze je een heel
leven lang bij!
Het mooiste, hoogste en diepste niveau om Pasen te ervaren is last
but not least: de ervaring van d e l i e f d e ! Ook zo wordt op
talloze plaatsen in de Bijbel naar Pasen en naar de opstanding uit
de dood verwezen, en naar het bloeiende voorjaar dat - aan de net
wat te platte en goedkope vruchtbaarheidsritus van de Paashaas
voorbij – voor ons mensen nog van alles in petto heeft! De liefde! Dat
het ene gelaat het andere gelaat zalig herkent! Dat die ene stem je
roept (evenals Jezus Maria roept bij het graf) en je bent als mens gelijk
“verkocht” of (om het met Marco Borsato te zeggen) “binnen”. Hoe
dit precies functioneert en werkt, weet niemand precies. Het gaat hier
om meer dan alleen het opspelen van je hormonen en psychologische
verlangens. Er zit ook een flinke portie magie in, en in ieder geval: iets
goddelijks (geloof mij dat!). Hoe deze prachtige Liefdes-opstandingservaring precies werkt, is moeilijk in algemene termen te zeggen.
Je ervaart het, of je ervaart het niet. Of om het met wijlen Johan Cruijff
te zeggen: “je gaat het pas zien, als je het door hebt”. –
Iedereen prachtige opstandingservaringen toegewenst in de komende
tijd!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
Het kriebelt, merk ik, in mezelf. Het voorjaar trekt aan me. Het breekt
nu echt aan en door, ook in en rondom de pastorie. De planten willen
weer. De vogeltjes zingen, enkele dagen geleden nog een boom vol
met spreeuwen, wat een geluid. De eerste katten uit de omgeving
liggen al weer lui te zonnen op het frisse gras of op de motorkap. En
ik merk bij mezelf dat ik behoefte heb om op te ruimen, weg te doen,
het ingewikkelde oude achter me te laten en plaats te maken voor het
heldere en klare nieuwe dat in mijn leven komen wil! Maar eens kijken
waarheen al de kriebels mij dit jaar gaan leiden.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
BIJ DE DIENSTEN
Na de in liturgisch opzicht wat meer ingetogen, maar weldoend
intense tijd voor Pasen, barsten in de komende weken de lofzangen
in onze kerkdiensten uit vanwege de vreugde om het leven dat,
met Christus’ opstanding uit de dood, gegeven is. Wees in de

komende “witte” weken hartelijk welkom in de Mariakerk. Hier een
overzicht van de vieringen:
Zondag 10 april – 10.00 uur - Mariakerk
Dorpsgenote ds. Sienny Wiersma gaat in de dienst voor. Welkom!
Zaterdag 16 april – 19.00 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering voor de bewoners van de flats rondom
het ‘t Neie Punt en voor iedereen die van het zingen van de
oud-vertrouwde liederen houdt. Welkom!
Zondag 17 april – 10.00 uur - Mariakerk
Zondag Jubilate, een zondag vol van jubelzangen. Maar ook een
zondag met een Bijbeltekst waarin mensen zich afvragen en ook
Jezus de vraag stellen: is dit het nou (helemaal)? Vgl. Joh. 10: 22-30.

We willen de ondernemers in Ruinen, Ansen e.o. heel hartelijk
bedanken voor de prachtige prijzen die zij beschikbaar stelden.
Natuurlijk ook de bezoekers en de vrijwilligers heel hartelijk dank.
KERKKOOR
Tijdens het krokusconcert bleek maar weer: Ruinen heeft hele
goede koren!
Echt voor elk wat wils. Één van die zes koren die daar optraden was
het kerkkoor. Met verrassend mooie liederen. Kom eens luisteren!
Elke dinsdagavond om 20.00 uur repeteren we in de Bron,
Kloosterstraat 4.
Misschien iets voor u? Wees welkom en tot ziens!
Het kerkkoor

Zondag 1 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.
Welkom!

OPROEP voor VRIJWILLIGERS
Beste mensen, zoals iedereen weet is ons kerkterrein opgeknapt en is
het wat ons betreft mooi geworden.
Maar helaas brengt het wel extra onderhoud met zich mee.
Daarom zijn wij op zoek naar mensen die 1 x in de 6 weken het gras
willen maaien en andere werkjes zouden willen doen. als het u wat
lijkt neem dan contact op met Johan Baas, tel. 0522 471094, of met
ondergetekende Wim Laarman, tel. 06 25461600.
Hopend op veel reacties en vooral werkplezier
College van kerkrentmeesters

Donderdag 5 mei – Hemelvaartsdag - 09.30 uur - Mariakerk
Een half uurtje eerder samenkomen dan gewoonlijk en nadenken over
“hemel en aarde” en hoe die twee zich tot elkaar verhouden, vooral als
je bedenkt dat God in de hemel woont en wij hier op aarde.

ZUSTERKRING
Donderdag 14 april gaan we naar de Provinciale Ledendag in
“De Voorhof” in Westerbork.
Vertrek met auto’s vanaf De Brink om 8.45 uur.

Zondag 8 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Wezenzondag. Christus is ten hemel opgestegen, en de Geest van
Pinksteren nog niet neergedaald. We denken na over de zin van Jezus:
“Ik zal jullie niet als wezen achterlaten!” (Joh. 14: 18). Maar hoe moet
dat dan? Over God zoeken in tijden dat je je wat verweesd voelt.

Maandag 25 april komt dhr. Jan Klein, de kapitein van een groot
containerschip, vertellen van het leven op zee. Dit is heel iets anders
dan wat we gewend zijn op het vasteland!
Aanvang 14.00 uur.

Zondag 24 april – 10.00 uur - Mariakerk
Zondag Cantate, een zondag waarin veel gezongen wordt. Maar ook
een zondag waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Ik ga weg!”
(Joh. 13: 31-35). En wat komt dan voor Jezus in de plaats?

Gespreksavond over de Maya’s
Maandag 11 april
Op dit moment is in het Drents Museum een boeiende tentoonstelling
over de Maya’s te zien. Een boeiend thema voor wie geïnteresseerd is
in oude culturen en hun religies. Op maandag 11 april gaan wij er ook
als maandelijkse gespreksgroep eens mee bezig, op een open avond
die voor iedereen toegankelijk is. Wat is het bijzondere aan de cultuur
van de Maya’s? Wat is de verbinding met andere oude culturen en is
er iets dat wij moderne mensen van de Maya’s kunnen leren?
We komen samen op maandag 11 april om 20.00 uur in de Bron,
Kloosterstraat 4. Welkom! - Bel of mail voor meer informatie met
ds. G. Naber, tel. 0522-471543; gnaber@hetnet.nl.

Eigentijds geloven
Op zondag 17 april komt de gespreksgroep Eigentijds geloven weer
bij elkaar. Het betreft een open gespreksgroep waarin iedereen
welkom is, ook degene die maar één keer mee wil draaien om samen
met anderen op zoek te gaan naar meer eigentijdse vormen van
spiritualiteit. We gaan het 17 april hebben over de thema’s “ambitie”
en “vitaliteit”, en komen om 20.00 uur bij elkaar in de pastorie op het
adres Kloosterstraat 2. Wees hartelijk welkom, ook zonder je van te
voren aan te melden.
COLLECTES
Februari, totaal: € 660,43
€ 254,53		
€ 151,97		

Voedselbank
Beheer kerkelijke gebouwen

Deurcollectes in februari.:
07		
€ 56,32
14		
€ 27,95
21		
€ 51,75
28		
€ 50,30

Werelddiaconaat
Kerkelijk beheer.
Voorjaarszending.
Om de Ruiner Toren

’t Neie Punt (voor Om de Ruiner Toren): € 67,61
BINGO
Op vrijdag 4 maart werd er een Bingo avond gehouden in zaal Hees.
De opbrengst was € 509.50 en is bestemd voor de financiering van
het kerkblad “Om de Ruiner Toren”.

AGENDA
• Taizé viering op zondag 10 april om 19.15 uur in de
Pancratiuskerk aan de Brink in Diever m.m.v.
de Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”uit
Dwingeloo.
•

Gerald Troost met het National Celebration Choir in
Ruinerwold. Om 20.00 uur in de gereformeerde kerk in
Berghuizen. Nadere info: ruinerwold@ncconline.nl.

TEN SLOTTE
Vrijheid
De vrijheid is de adem van het leven
Alfred Delp
1907 - 1945
Redactie Om de Ruiner Toren

Gratis druppel bij

ALGENKILLER
1 liter
en
ONKRUIDKILLER
800 ml!

Jaarvergadering
Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER”
Ruinen
Op donderdag 21 april 2016 om 20.00 uur
in Café Hees Brink 47 te Ruinen

Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Rondvraag
8. Sluiting

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

Het bestuur

Fietsen rondom de Ruiner toren op een fraaie duofiets….
Het Rode Kruis afdeling De Wolden heeft een fraaie duo fiets met als doel om de mensen
met een beperking, ouderen of personen, die in een sociaal isolement zijn geraakt, in de
gelegenheid te stellen om samen met een vrijwilliger een eindje te gaan fietsen.
Wat zou het toch plezierig zijn als u met een familielid of als vrijwilliger een rondje mag
fietsen door het fraaie landschap in de omgeving van Ruinen.
En dat kan. Dat is mogelijk, de duofiets staat bij het Neie Punt.
De deelnemer en de vrijwilliger zitten naast elkaar. De fiets is uitgerust met een elektrische
trapondersteuning. Meetrappen van de deelnemer is niet noodzakelijk, maar mag
uiteraard wel.
Als u dat wat lijkt, Neemt u gerust contact met mij op en ik leg u alles keurig uit.
Doen!
U zult enthousiast raken.
Marry Strijker
Tel. 0522-472048/06-15646668
mstrijker@ziggo.nl

Veel belangstelling voor mooie
zonnige Off The Road

Maandag na de rit vonden de laatste
herstelwerkzaamheden van de landerijen
en paden plaats, zodat de eigenaren hun
beschikbaar gestelde grond weer netjes
terug kregen.

RUINEN - Met ruim 1100 deelnemers kijkt MC’80 tevreden terug op de off the road rit
van zondag 13 maart jl.. Deelnemers konden meerijden op de off road motor of quad.
Na een voorbereiding van enkele zaterdagen kon er weer een mooie rit uitgezet worden
van 45 kilometer met start en finish aan de Echtenseweg.

Deze rit was ook weer mogelijk door de
vele vrijwilligers die geholpen hebben.
MC’80 is ieder jaar weer erg blij met de
inzet van deze vrijwilligers.

Uit het hele land waren er rijders aanwezig
aangezien het schitterend weer was en veel
motorrijders de route in Ruinen en
omgeving erg mooi vinden. De landerijen
lagen er goed bij na een week met volop
zon en wind, zodat de meeste rijders
minimaal twee keer rond gingen.
Tegen 10.00 uur werd het lint voor het eerst
geopend om de eerste rijders van start te
laten gaan. Om opstoppingen te
voorkomen wordt er in het begin voor
gekozen om de rijders gedoseerd het
parcours op te laten.
Met het prachtige zonnige weer was er veel
publiek dat genoot van het schitterende
motorspektakel. Vooral op de Benderse
stonden weer veel mensen te kijken. Dat is
een plek waar je mooi vanaf het Witteveen de
rijders ziet aankomen en kunt volgen tot aan
molen ‘De Zaandplatte’. Op een paar kleine
ongelukjes na verliep alles verder prima.
Vanaf 15.00 uur was Duo Tandem bij start/
finish aanwezig voor een gezellige afterparty.
Al met al een zeer geslaagde sportieve dag.

Elke dinsdagmiddag
buurtwerkers aanwezig
in ’t Neie Punt in Ruinen
RUINEN - Sinds 1 maart jl., met uitzondering van dinsdag 26 april, zijn de buurtwerkers
van Welzijn De Wolden aanwezig in ‘t Neie Punt in Ruinen. Elke dinsdagmiddag van
13.30 tot14.30 uur kunt u met uw vragen en ideeën binnenlopen. Buiten deze tijden om
zijn de buurtwerkers bereikbaar via 0528-37 86 86 of via e-mail.
Heeft u vragen omtrent wonen, zorg,
onderwijs en welzijn, kom dan gerust langs.
De buurtwerker gaat er met u over in gesprek
en zoekt samen met u naar een oplossing.
U kunt allerlei zaken aan ons voorleggen,
geen vraag of probleem is raar, moeilijk of
onbelangrijk. U kunt ook situaties met de
buurtwerker bespreken waar u zich zorgen
over maakt. De buurtwerker kan andere
deskundigen, organisaties en vrijwilligers in
uw dorp inschakelen voor ondersteuning.

Jeffrey Bolt
jeffreybolt@welzijndewolden.nl
Werkt op: di t/m vr
(even weken vrijdag vrij)

Naast vragen kunt u ook bij ons terecht met
initiatieven en ideeën. Van een boodschap
voor de buur-vrouw tot het organiseren van
een leuke activiteit in uw dorp en alles
daartussenin: hulp ontvangen van of geven
aan familie, vrienden en buren is belangrijk.
Het versterkt de onderlinge band.
Uw initiatieven en ideeën zijn altijd welkom,
dus kom langs en we kijken samen of en
hoe deze te realiseren zijn.

Yvonne Hooijer
yvonnehooijer@welzijndewolden.nl
Werkt op: di, wo, do (mo)

Pinkenpop 2016
ANSEN - Dit jaar zal de eerste editie van het
Pinkenpop festival plaatsvinden. Pinkenpop is een
muziekfestival dat vermaak biedt voor jong en oud.
In het debuutjaar van Pinkenpop heeft de
organisatie al enkele grote namen weten te strikken.
Zo zal het festival starten met een optreden van de
band Always Sunday, een lokale blues rockband
met uitstapjes naar Nederlands, Drents, smartlap
en totaal onbekend. Vervolgens kun je een uur lang
luisteren naar ‘guilty pleasures’ tijdens het foute uur
met DJ Kijk in de Vegte.
The ‘Bounty Hunters’ met The Voice finalist
Johannes Rypma in hun gelederen, zullen met
overbekende rock and roll covers het festival stevig
afsluiten. Naast de muziek is er vermaak voor jong
en oud. Zo is er voor de jonge festivalgangers
een overdekt springkussen en kan de wat oudere
festivalganger zich vermaken op de kermis of nader
kennismaken met de lokale pilsbrouwerij Jutndel.

Festivalgangers uit Ruinen kunnen op deze dag
gebruik maken van een pendeldienst tussen Ruinen
en Ansen. Uiteraard is er tijdens het festival nog
veel meer te zien en te beleven. Je kunt het allemaal
ervaren en beleven op zaterdag 7 mei vanaf
15:00 uur tot 00:00 uur op het festivalterrein
Gerrie de Roo
Ruinderdijk 21 in Ansen. Voor meer info kun je
gerriederoo@welzijndewolden.nl
terecht op www.pinkenpop.nl of op de
Werkt op: ma, di, do
Facebookpagina!

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Muziekvereniging
Crescendo
houdt op 16 april a.s.
de jaarlijkse

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

www.autobedrijfwestera.nl

GERANIUMACTIE

Wij komen dan weer langs met mooie,
fleurige bloemen zodat u deze zomer
weer kunt genieten van mooie bloeiende
planten in potten of bakken!

ADVERTEREN?

VOLOP ZAAI- EN
STEKGOED!
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

Gevraagd

‘T RUUNDER
WAOPEN!

WOONRUIMTE OM TE HUREN
IN OMGEVING RUINEN!
Mocht u ons verder kunnen helpen dan horen wij het graag.

www.ruunderwaopen.nl
Fietsplezier voor iedereen..!!

AUTOBEDRIJF

gs!!
Kom lan
Batavus

Tel. 06 207 214 61

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Gazelle
Sparta
Multicycle

*
*
*
*

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

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Alpina

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.
Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

Uw Bike Totaal winkel:

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte
www.vredenburgbiketotaal.nl

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77
Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06
Dorpsstraat 67
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42

www.biketotaal.nl

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Woordzoeker
Alcoholische dranken

AANGESCHOTEN
ADVOCAAT
ALCOHOLCONTROLE
AMANDELLIKEUR
AMARETTO
APRICOT BRANDY
AROMA
BESSENJENEVER
BISSCHOPSWIJN
CAMPARI-JUS
CHARDONNAY
CONCENTRATIE
CREME DE CACAO
CREME DE CASSIS
DEMI-SEC
DRINKEN
DRINKGEDRAG
DRONKEN
FEESTJE

GALLIANO
GEUZE
GEWOONTEDRINKER
GEZELLIGHEID
KRUIDENBITTER
MARTINI COCKTAIL
MEDOC
ONDER INVLOED
ON DE ROCKS
ORANJEBITTER
OUDE KLARE
PROSECCO
REACTIEVERMOGEN
SHERRY
SLAAPMUTSJE
TRAPPISTENBIER
VRUCHTENBOWL
WODKA

Adverteren?

De overgebleven letters vormen een woord.

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl
Prijswinnaar maart-puzzel:
J. Vos-Tjassing, Jan Wierengaweg 33 Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Booy Schilderwerken of Dogisterij en af te halen bij Marskramer/
Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen.

April-puzzel Inleveren voor vrijdag 22 april 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Hofman
Uw Groene Vakwinkel.

‘Plamuren is plamuren’ in Ansen
ANSEN - Zaterdag
16 april a.s. is het
weer zover en speelt
het jeugdtoneel uit
Ansen in Dorpshuis
de Bastogne het
komische stuk
‘PLAMUREN IS
PLAMUREN’.
Berend en Albert erven
een schoonheidssalon
van hun overleden
tante en dit zorgt voor
hilarische situaties.
Aanvang 20.00 uur, de
zaal is om 19.00 uur
geopend. In de pauze
wordt er een verloting
georganiseerd en na
afloop een afterparty
met gezellige muziek.
Wanneer u prijzen
heeft voor de verloting,
kunt u die van te voren
bij de toneelgroep
inleveren.

Potgrondactie
Gymnastiekvereniging DOO
RUINEN - Zaterdag 26 maart jl. hield
Gymnastiekvereniging DOO haar jaarlijkse
potgrondactie.
De kinderen gingen langs de deuren om
zakken potgrond te verkopen, met als doel
het “spekken” van de verenigingskas.
Dit jaar heeft de club helaas door gebrek
aan voldoende vrijwilligers niet alle routes
kunnen rijden, waardoor zij mogelijk niet
bij iedereen aan de deur zijn geweest.
Via deze weg bedankt het bestuur van
DOO de kopers, de vrijwilligers en natuurlijk
de kinderen voor hun inzet.

“Streektaalstried”
in De Wolden
De WOLDEN - De werkgroep van
taalschulte en keurnoten van het Huus van
de Taol in de gemeente De Wolden heeft in
november 2015 voor het eerst de quiz “
Streektaalstried” georganiseerd.
11 groepjes van 4 personen van
verschillende verenigingen uit alle
dorpen van De Wolden hebben hier aan
meegedaan. De quizavond was een
groot succes en vroeg om herhaling.
Voor alle instellingen, stichtingen en
verenigingen voor cultuur, recreatie en
ontspanning is nu het pakket
“Streektaalstied 2016” (handleiding,
powerpoint, antwoordvellen, woorddictee,
nakijkbladen, e.d.) verkrijgbaar bij het
Huus van de Taol in Beilen.

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

Info via Bertus Mos, taalschulte De Wolden,
tel. 0522-472998 of 06-13848160.

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

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

Te koop
Tuinmolen € 50,00
Tel. 0522-472203

Te koop
Bolderkar op luchtbanden € 40,00
Tel. 0522-472203
Te koop
Viskarretje met deksel voor achter de fiets met € 50,00
Tel. 0522-472203
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Geopend iedere woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Dorpshuis ‘t Neie Punt elke maandagmiddag van 14.30 – 15.45 uur
schilderen en tekenen voor kinderen vanaf 6 jaar en creatief met wol
voor kinderen vanaf 9 jaar. Binnenkort: koken, knutselen en timmeren
op de maandagmiddag. Inl. en opgave; geahooijer@planet.nl
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
vertrek en aankomst variabel.
Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur

Zondagmiddagwandeling, 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 Dwingelderveld

Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of
tel. 0522-471946

Ook een activiteit plaatsen? Mail naar info@inforuinen.nl
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

APRIL

Zaterdag 16 april
20.00 uur

‘Plamuren is plamuren’ door
jeugdtoneel Ansen

Zaterdag 23 april
20.00 uur

Uitvoering muziekvereniging
Crescendo, Zaal Hees

Vrijdag 8 april
19.00-21.00 uur

Tweedekans kledingbeurs
Buitencentrum de Poort

Zaterdag 9 april
10.00-12.00 uur

Tweedekans kledingbeurs
Buitencentrum de Poort

Zondag 10 april
15.30 uur

Optreden Manuel Sanquino
Mariakerk, Ruinen.

CARAMIATAARTJE
Heerlijk taartje met caramel en walnoot
van € 5.25 voor € 4.50 en gratis druppel!

Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook ko

elvers!

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij
Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

Uitvoering

Muziekvereniging
Crescendo

Muziekvereniging Crescendo
Zaterdag 23 april a.s. | Zaal Hees
Aanvang 20.00 uur
Thema Back to Basic
Entree € 5.00 p.p.
www.crescendoruinen.nl

UITVERKOOP HISTOR READY MIXED

OP = OP

250 ml van € 12.95 nu voor €
750 ml van € 28.95 nu voor €

Voorraad behang nu 30%

7.50
17.50

KORTING TEOLIN LATEX WIT of RAL 9010

slechts € 39.95 per 10 lt.

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

Westerstraat 56, Ruinen

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

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

