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Jeugd TC RUNA ruim vertegenwoordigd
bij districtskampioenschappen
RUINEN – Onlangs werden de KNLTB jeugdkampioenschappen voor het district Groningen/
Drenthe gespeeld op het tennispark in Meppel. TC RUNA was met 6 jeugdspelers ruim
vertegenwoordigd.
Trainster Anita Bos was in haar nopjes met de
deelname van de Ruiner jeugdspelers:
‘Het is mooi om te zien dat de ontwikkelingen
bij TC RUNA zowel qua leden aantal als
spelniveau een stijgende lijn laat zien.
De jeugd van TC RUNA speelt in verschillende
competities op verschillende niveaus.
Zo zijn er voor zowel de recreatieve als de
prestatieve jeugdspeler veel mogelijkheden
om te tennissen.
Bij de districtskampioenschappen meten
de individuele spelers zich met de
besten uit de regio.’
Ook TC RUNA-voorzitter Eduard Lijster juicht
toe dat door de ambitieuze jeugdspelers de
uitdaging wordt gezocht op een hoger niveau:
‘Het is genieten om te zien dat we als kleine
vereniging een mooie ontwikkeling doormaken
en nu na jaren ineens met 6 jeugdspelers op de
districts-kampioenschappen acteren.
TC RUNA speelster Suze Brock was bij de
meisjes enkel 11 t/m 12 jaar als 4e geplaatst en
wist uiteindelijk met een mooie 2e plaats op het Suze Brock blij met de 2e plaats bij
podium te eindigen.
districtkampioenschappen

Voetbal Driekamp in zwembad Ruinen
RUINEN – Inmiddels is het zwemseizoen van Zwembad Ruinen in volle gang en wordt er dankbaar
gebruik gemaakt van de nieuwe spelattributen in en om het zwembad. Nieuw dit jaar is o.a. de
pannakooi.
Op vrijdagavond 5 juni a.s. van 19.00 tot
22.00 uur wordt een VoetbalDrieKamp
georganiseerd voor iedereen van 12 jaar en
ouder, dus niet alleen voor de jeugd, maar ook
volwassenen zijn van harte welkom! Er wordt
gespeeld in teams van twee personen.

Op het programma staat penaltyschieten
(5x p.p.), beachvoetbal 2 tegen 2 en een
1 tegen 1- partijtje in de pannakooi.
Kijk voor opgave of meer info op de website
www.zwembadruinen.nl.

www.ruunderwaopen.nl

Last van
kruipende,
vliegende of
andere insecten?
Wij hebben
diverse
bestrijdingsmiddelen!
Ook biologische.

Oproep aan
alle Ruunders!
Heb jij een verborgen talent?
Misschien een interessante hobby?
Fotograferen, schilderen, houtbewerken?
Of een bijzondere verzameling op zolder?
Laat het zien op de
eerste Brinkavond nieuwe stijl
op 22 juli a.s.!
Voor meer informatie en opgave
TIP Ruinen
0522 47 17 00 of info@inforuinen.nl
t.a.v. Jessica Horlings

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

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

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

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

10 jaar Optiek Ruinen
daarom…….

35% korting op

uw vakantie in Winterberg
exclusief voor Optiek Ruinen klanten

kijk voor beschikbaarheid en boeking

www.vakantie-winterberg.nl

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

Actieperiode 01-06-2015 tot 15-10-2015 Minimaal 1 week

Open op

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

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 17 juni 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 9 juni 2015, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

Steunzolen en Inlays

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Pedicuresalon Alie Broekman

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

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten

Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

DE SCHEIDINGSMAKELAAR

Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl

Pedicurepraktijk Voeties

Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie,
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

112

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de C1000

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

Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint

Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

Kerkdiensten

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316 www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen

Zondag 7 juni

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse
Voorhofkerk Pesse

Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Zaterdag 13 juni

Weekenddienst Tandarts

Zondag 14 juni

Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden

De Priensenije

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

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

19.00 uur

Ds. G. Naber

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten

R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden

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

Fysiotherapie / Manuele therapie / Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie / Kinderfysiotherapie / Ergotherapie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

SUPERTJE
BOERENFRIET

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

€ 3,75
Bestaria
Ruinen

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

Univé's waardevolle adviezen pakken altijd laag uit
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Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax
(0522) 47 25 51
E-mail
ruinen@unive.nl

Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het Univé-kantoor bij u in
de buurt staat de deur wagenwijd open. U bent van harte welkom voor een
goed persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.
Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Stichting Openluchtspel Ruinen speelt
blijspel “De Politie speelt vals”
RUINEN - Deze zomer speelt Stichting Openluchtspel Ruinen (SOR) zeven keer het
blijspel “Waor doet ze ’t van?”. Dit van origine Duitse toneelspel, met als titel
“Wer hat die Million gewonnen”, is geschreven door Helmut Schmidt en in het
Nederlands vertaald door Ben ten Velde. Voor de SOR is het stuk bewerkt door
Mark Robijn, die ook de regie voor zijn rekening neemt.
Korte inhoud:
Er is grote consternatie op Armweide. Uit
de krant is gebleken dat daar een grote
geldprijs is gevallen! Eén van de bewoners
daar heeft een miljoen euro gewonnen in
de Staatsloterij. De winnaar wil onbekend
blijven, maar willen de andere bewoners
van Armweide dat ook?
Op alle mogelijke manieren wordt
geprobeerd achter de identiteit van de

winnaar te komen. Iedere inwoner is door
zijn of haar optreden verdacht. Tot het
laatste moment blijft onzeker wie de rijke
stinkerd is. Dit zorgt voor heel wat
lachwekkende situaties.
De première van het stuk is op dinsdag
28 juli 2014. De overige voorstellingen
zijn op: 31 juli, 4 augustus, 6 augustus,
11 augustus, 13 augustus en de laatste
keer op zaterdag 15 augustus.

De aanvang is telkens om 20.30 uur.
Na elke voorstelling is er gelegenheid om
na te praten met spelers en medewerkers
van de SOR, of met elkaar, tijdens de
Miet en Griet.
Er kan dan een hapje en een drankje
worden genuttigd.
Kaarten voor de voorstelling zijn
verkrijgbaar bij TIP Ruinen,
telefoonnummer 0522-471 700.
Het toneelstuk wordt opgevoerd in het
openluchttheater “De Baete” aan de
Wolvenweg in Ruinen.
Voor meer informatie kan men terecht
op de website van de SOR:
www.openluchtspelruinen.nl.

Koor Weiland Ensemble in Mariakerk Ruinen
RUINEN - Het Haarlemse Weiland Ensemble geeft op zondag 7 juni om 15.00 uur een
concert met de titel ‘Beestenboel’, in de Mariakerk te Ruinen. Onder leiding van dirigent
Annelies Smit brengt het koor een klankvol programma waarin dieren en dan met name
onze gevleugelde vrienden de boventoon voeren. Liederen van Arcadelt, Brahms, Vecchi
en Arcadelt staan onder andere op het programma.
Dirigent Annelies Smit: “Dit programma met
de afwisseling tussen Renaissance
en Romantiek en de prachtige
composities, waarin de levendigheid van
de dieren duidelijk te horen is, biedt voor
elk wat wils. Wij laten hiermee zien dat met
het Weiland Ensemble veel te beleven is.
Ik vind het geweldig om dit in Ruinen te
kunnen tonen.”
Het Weiland Ensemble, gemengd Haarlems
koor, werd in 1988 opgericht.
De toenmalige repetitieruimte, een
gebouwtje grenzend aan een weiland
waarin koeien graasden, werd de
inspiratiebron voor de naam van het koor.
Het koor, dat een hechte eenheid vormt,
telt ruim 30 enthousiaste zangers. Het
repertoire varieert van gregoriaans tot
hedendaags. Er wordt a capella gezongen,
meerstemmig en meertalig. Soms wordt

amateurorkesten en koren waaronder
Het Haarlems Amateur Symfonieorkest,
Het Bloemendaals jeugdorkest, een zeer
groot symfonie orkest voor kinderen die al
enige jaren les hebben, Camerata
Bloemendaal, Het Amsterdams
Jeugdorkest en het Oratorium Koor
Kennemerland.

voor concerten begeleiding (piano, orgel,
accordeon) ingehuurd.
Elk jaar reist het gezelschap voor een lang
weekend af naar een andere provincie waar Vanaf september 2010 enthousiasmeert
concerten gegeven worden.
zij als dirigent de zangers van Het Weiland
Dit jaar vertoeft het Weiland Ensemble in
Ensemble.
het prachtige Ruinen. Het Weiland
Ensemble combineert muzikale ambitie
met gezelligheid. Het plezier in de
zangontwikkeling staat centraal.

Boottocht over
de Friese meren
met de
Zonnebloem

Het koor staat onder leiding van dirigent
Annelies Smit. Annelies Smit studeerde
aan het Utrechts Conservatorium koor en
orkestdirectie bij o.a Krijn Koetsveld, Melvin
Margolis, David Porcelijn en Jurjen Hempel.
Ze volgde diverse masterclasses en kwam
DE WOLDEN - Dinsdag 12 mei jl. was het
in contact met buitenlandse orkesten.
zover, heerlijk varen met Zonnebloem,
afdeling de Wolden.
Annelies Smit heeft in haar professionele
carrière werkervaring met diverse
Een grote en kleine bus reden vanaf
08.45 uur langs de verschillende
opstapplaatsen in de gemeente de Wolden
om alle gasten op te halen.
De laatste opstapplaats was de Wijk,
waarna we via mooie binnenwegen
richting naar Vledder reden voor een
koffiestop. Onderweg vertelde de
buschauffeur allerlei leuke en interessante
wetenswaardig over het gebied waar we
door heen reden.
Daarna verder naar Drachten waar de
boot al klaar lag.
Drie uur lang voeren we door een mooi
natuurgebied de Alde Feanen, waar we
veel watervogels en zelfs een ree zagen.
Tijdens de boottocht is er door iedereen
niet alleen genoten van het schitterende
uitzicht, maar ook van een heerlijke lunch.
Om 15.30 uur waren we terug in Drachten
en kon de terugreis worden aanvaard.
Al met al een heerlijk dagje op het water.

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

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

Specialismen:

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

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

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

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

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 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Feestje met
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Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons
typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers.
Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Steenberger Esweg 31 | 7921 AX Zuidwolde | telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845 | e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

Pesse - Zuidwolde | Tel. 06 27 37 89 10
info@schoonheidssalon-marleen.nl
Alleen op afspraak!
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NU € 1,= per stuk!!

www.schoonheidssalon-marleen.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 32 nr. 6 - 3 juni 2015
Eerstvolgende nummer verschijnt 1 juli 2015
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
		
Inlo
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
			
E-mail gnaber2@ziggo.nl
				
gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
Priensenije:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 0522-471716 en
			
06-51508695
Diaconie:
Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
			
margriet.middelbrink@gmail.com
Website:
www.pkn-ruinen.nl
			
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:		
info@pkn-ruinen.nl
KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór vrijdag 19 juni 2015 via info@pkn-ruinen.nl
GIFT
Via Klarie Vlietsra: € 10,-.
MEDITATIE
Houd je van zingen? Zingen wordt tegenwoordig veel te weinig
gedaan! De boeken staan er vol van, met de klacht dat er
nauwelijks nog gezongen, vooral samen gezongen wordt. Op de
scholen schijnt de muziekles verbannen te zijn. Toch barst de
vreugde van het zingen af en toe heerlijk los, als de sfeer er naar
is. Je hoort het in de voetbalstadia, als er een wedstrijd gaande
is. De zang tilt je boven jezelf uit. En af en toe wil het ook nog
wel eens gebeuren, als je met elkaar uitgaat en de stemming er
naar is en de muziek zich er toe leent.
Ook in de kerk zingen wij ieder zondag met elkaar. Liederen van
allerlei soorten, maar het meest geliefd zijn de lofzangen op God.
Als de organist alle registers gaat opentrekken en de bekende
melodieën over je heen trekken en als het ware je hoofdhaar
gaat resoneren. Kippenvel! Het doet een mens goed even in die
sferen te vertoeven.
Weg van de zware beslommeringen van alledag, die je vaak
neerhalen, omlaag trekken, als een last, als ballast op je liggen.
De lofzang is een soort bevrijding daarvan. Even iets anders.
Even jezelf weer te boven zingen, daar gaat het dan om.
De woorden die wij zingen zijn soms te mooi om waar te zijn.
Ze zijn niet altijd allemaal even logisch. Vooral als jou in je leven
net een ramp is overkomen. Of als jij het net op dit moment
heel moeilijk hebt in je leven.
Maar ook dan geldt: het gaat er niet om wat je met je verstand
kunt benaderen en plaatsen, maar om wat je met je hart hoopt
dat nog eens werkelijkheid wordt of dat al werkelijkheid
geworden is. Het uitbundige zingen van de lofzang, het is ook
een soort verzetsdaad tegen het leven dat je als mens klein wil
houden. Het zet je als mens zalig uitbundig in de ruimte!!
En zelfs als bij ons mensen het zingen door de omstandigheden
af en toe “inkrimpt” tot alleen nog maar een heel bedeesde,
timide zangstem, zet het zingen je toch nog in de ruimte.
Dan wordt het zingen tot een “fluiten in het donker”, waarmee
je jezelf, evenals het spreekwoordelijke meisje in het donkere,
donkere bos, moed inzingt!
Neem bijvoorbeeld het lied “Een vaste burcht is onze God, een
wal die ’t kwaad zal keren” (Lied 898)! Je kunt met dit lied de
oorlogsvelden opmarcheren, zoals de kerk een paar eeuwen

nadat het lied geschreven werd, heeft gedaan. Ze veranderde
de melodie zelfs tot iets bombastisch, gaf haar een ritme mee
waarmee de soldaten ritmisch konden stampen. Maar ons
Nieuwe Liedboek heeft aan het lied gelukkig weer zijn oude,
oorspronkelijke melodie teruggegeven. De melodie van een
meisje dat onbekommerd danst voor de ogen van het kwaad!
Toch maar gewoon: onbekommerd! Hoewel de feiten er
helemaal niet naar zijn.
Die onbekommerdheid wens ik ons allen toe! Dat het ons lukt die
onbekommerdheid in ons leven vast te houden. Door af en toe
gewoon maar weer te leren zingen! En met Psalm 63, vers 3 in
het Liedboek te zeggen: zo “zing ik mij van zorgen vrij.”
Dat kun je in de kroeg doen - misschien met eerst de hulp van
wat pilsjes. Dat kun je ook in de voetbalstadia doen. Maar je
kunt het zeker ook doen in de kerk, elke zondagochtend weer
opnieuw.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
VANUIT DE PASTORIE
We vierden anderhalve week geleden Pinksteren. Voor de kerk is
dat het feest van de Geest, het feest van de inspiratie die je als
mens in je leven mag opdoen, op allerlei manieren. Het is ook
het feest van de frisse wind. En van het vuur van de liefde dat je
hart verovert.
Een spannende vraag is nu: als je dat dan een keer hebt ervaren
– hoe houd je dat het best voor langer vast? Of: als je dit nog
nooit hebt ervaren omdat je eigenlijk nog nooit van je zwaarmoedigheid bent losgekomen – hoe kan je dan zoiets dan nieuw
overkomen?
Dat is wel een beetje het probleem. Het moet je overkomen.
Daar moet je maar gewoon op wachten. Auteurs van boeken
die wel eens een “schrijversblok” hebben gehad, kunnen er
over meepraten. Je kunt alleen maar geduldig blijven wachten,
afwachten. En dan overkomt het je vast wel (weer) een keer!
In de wereld van de kloosters geven ze je graag nog een aantal
adviezen mee: a) kom tijdens het wachten wel met je verlangen
voor de dag – verberg je niet voor een ander of voor God. Zij
zeggen het dan vooral zo: ga veel bidden. En dan: b) luister niet
alleen naar het verhaal van je eigen hart, dat vaak verkrampt
geraakt is, staar je daar niet blind op, maar stel je ook open voor
andere opties. De monniken zeggen zo: blijf veel in de bijbel
lezen, en naar al die verschillende verhalen luisteren die daar in
staan. En last but not least: houd het klein. Zoek het in wat jou
concreet te doen staat. Zoek het niet elders, groot. Zoek het in
de kleine dagelijkse daden die gewoon jouw taken zijn. Doe die!
Keer je er niet van af! Oftewel, zeg dan met de monniken: het
onkruid-wieden in onze kloostertuin, ik doe het met aandacht,
alsof het Gods eigen wijngaard betrof. Leef in het moment, in
het kleine moment. Want het is van daaruit, dat het leven je weer
groots gaat inspireren!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
BIJ DE DIENSTEN
Een kerkdienst heeft doorgaans een vertrouwde, bekende
opbouw. Maar af en toe kan je ook een kerkdienst goeddoen
die eens anders van opbouw is. In de maand juni vieren wij een
aantal van deze bijzondere, alternatieve diensten.
Zondag 7 juni – 10.30 uur – Mariakerk – ZWO-dienst
De dienst begint een half uurtje later. Eerst drinken wij om
10.00 uur gezellig koffie en thee met elkaar in de kerk en is er
ruimte voor ontmoeting. Daarna staat de dienst in het teken van
het land Zuid-Afrika. Ons gemeentelid Nicole van der Ouw is er
geweest. Zij gaat ons iets over haar ervaringen in Zuid-Afrika
vertellen.

De dienst wordt omlijst met het zingen van veel liederen in de
traditie van de black-gospel, begeleid door haar man
Dick van der Ouw. Ook vieren wij deze kerkdienst als de
“sluitingsdienst” van het jeugdwerk. Wij nemen afscheid van
twee kinderen van de Zondagsschool en van een
Zondagsschoolleidster. Wees hartelijk welkom!
Zaterdag 13 juni – 19.00 uur - Priensenije
De maandelijkse viering in de grote zaal van de Priensenije,
tegenover de C1000. Vooral het zingen van de oud-vertrouwde
liederen is een kenmerk van deze samenkomsten.
Zondag 14 juni – 10.00 uur – Mariakerk – met Soglasije
Op zondag 14 juni krijgt de kerkdienst wel een heel bijzonder
karakter. Wij vieren een kerkdienst in de stijl van de
Russisch-Orthodoxe kerk. Dat wil zeggen dat er vooral wordt
gezongen. Gezongen niet door onszelf, maar door Soglasije,
een ensemble voor Russische kerkmuziek uit Zeist, die dit
weekend in Drenthe zijn. Het karakter van de dienst wordt
niet bepaald door de preek en de woorden van de dominee,
maar door de zangen van deze groep.
De gezangen zijn soms meer dan 1500 jaar geleden ontstaan
uit de menselijke ervaring met geboorte, leven en dood.
De teksten van de liederen zijn ontleend aan Bijbelse teksten,
veelal aan de psalmen, aangevuld met nieuwere teksten,
halleluja’s en Klein Gloria’s.
Het karakter van deze muziek gaat van meditatief, verstild tot
jubelend en uitbundig. Volgens de Russische Orthodoxe traditie
is alleen de menselijke stem geschikt om Gods lof te zingen.
Daarom wordt er a capella gezongen, zonder begeleiding van
muziekinstrumenten. Het is de bedoeling dat de muziek als een
“hemelse ladder”, als een ladder naar de hemel wordt ervaren.
Het moet een bijzondere ervaring zijn om na een klein uur in de
verstilde, innige setting van deze zang vertoeft te hebben, weer
naar huis te gaan.
Welkom!
Zondag 21 juni – 10.00 uur – Mariakerk
Een feestelijke dienst waarin wij afscheidnemen van
ambtdragers die onze gemeente jarenlang trouw hebben
gediend, en enkele nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen.
Komt u ook om hen te danken voor hun dienstwerk dat zij in
de afgelopen jaren hebben volbracht, of om hen veel
inspiratie en vreugde toe te wensen bij de vervulling van hun
ambt waarmee ze nu gaan beginnen! In de tweede helft van de
dienst vieren wij het Heilig Avondmaal met elkaar, het feest van
verbondenheid met God en elkaar.
Zondag 28 juni – 10.00 uur – Mariakerk
Deze zondagochtend gaat onze dorpsgenote
ds. Sienny Wiersma-Smelt voor in de dienst en het
verkondigen van het Goede Nieuws.
					
IN MEMORIAM
* 28 februari 1930
† 24 april 2015
Op vrijdag 24 april overleed Wessel Luten, op de leeftijd van
85 jaar. Wessel Luten werd even buiten Ruinen geboren, op
het adres Engeland 6. Hier, op deze mooie plek, is hij zijn hele
verdere leven blijven wonen. Op de laatste periode van zijn leven
na, toen hij geteisterd werd door een zwakke gezondheid en in
de Schiphorst in Meppel moest worden verzorgd.
Als je een woord zoekt waarmee je het leven van Wessel Luten
goed kunt beschrijven, dan is het wel het “herder”.
Heel zijn leven is Wessel Luten herder van schapen geweest.

Herder van schapen bij zich thuis en op de Dwingelerheide.
Hij was de eerste die na de oorlog officieel in dienst genomen
werd door de pas opgerichte Stichting Het Drentse
Heideschaap. Zijn kennis van dieren en zijn omgaan met dieren
was buitengewoon. Zijn dieren waren zijn lust en zijn leven.
Thuis had hij naast schapen ook pony’s en ook altijd een paar
honden om zich heen, met name schapendoezen. Van één van
zijn varkens is bekend dat hij het heeft kunnen dresseren.
Het ging altijd braaf zitten als hij het daartoe opriep.
Wessel Luten was een man die graag zijn eigen leven leidde,
maar de mensen hielden zeer van hem. Hij was een tevreden
mens. Een mens die tevreden was met wat hij had en die altijd
weer blij werd van het leven dat zich aan hem via de natuur en
de dieren aandiende. Die blijdschap uitte hij vaak door te gaan
zingen. Hij hield van het zingen van oud-hollandsche liederen.
Hij kende ze allemaal uit zijn hoofd. In de laatste anderhalf jaar
van zijn leven verbleef Wessel Luten in de Schiphorst in Meppel.
Wij zijn dankbaar voor de zorg die hem daar ten deel viel en
door een paar familieleden werd gegeven.
Vrijdag 1 mei legden wij het leven en sterven van Wessel Luten,
deze aardse herder, in de handen van de Eeuwige, de Grote
Herder, die ons mensen koestert en trouw in zijn hand bewaart,
tot in alle eeuwigheid.
COLLECTES:
April
€ 366,83
Algemeen Plaatselijk Diaconaal werk
€ 248,37		
Beheer kerkelijke gebouwen
Deurcollectes:
5 € 95,55
12 € 38,40
19 € 41,09
26 € 50,30

Beheer kerkelijke gebouwen
Diaconie
Beheer kerkelijke gebouwen
Kerk in Actie: Eredienst en muziek

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren) € 77,56
COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 6 juli a.s. in
de consistoriekamer van 18.30 tot 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00
SNUI- EN SNUFFELMARKT
Op OPEN MONUMENTENDAG hielden we de laatste 7 jaar
de Snui- en Snuffelmarkt.
Omdat er een aantal dames gestopt is met het sorteren van
de ingebrachte spullen en omdat we geen gebruik meer kunnen
maken van de opslagruimte bij de familie Maat, zullen we de
markt kleiner opzetten.
We verkopen nog bloemstukjes, proemenkreuze, boeken,
handwerkspullen, kaarten, koffie, thee, fris.
Verder willen we in de kerk een tentoonstelling houden van
DOOPJURKEN.
Wie wil er een doopjurk/dooppakje beschikbaar stellen?
U kunt contact opnemen met Joke Alberts tel. 472011 of
jokealberts@kpnplanet.nl
Open Monumentendag is op zaterdag 12 september 2015.
Verder willen we op de brinkavonden het rad van avontuur
laten draaien. Daarom vragen we weer om de steentjes van
Steenbergen en de muntjes van Luten.
We zetten een doos in de toren van de kerk.
De Snui- en Snuffelmarkt commissie

TEN SLOTTE
Het geloof is een stok om op te steunen,
niet om anderen mee te slaan.
E. Laurillard

Redactie Om de Ruiner Toren

Klankbordgroep

‘t Neie Punt

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

Heb je belangstelling om mee te denken
en mee te praten over ons nieuwe dorpshuis?
Meld je dan aan bij de klankbordgroep!

Gerben Luten - Meppelerweg 62

Contactpersonen
Marry Strijker tel. 0522-472048
Gea Hooijer tel. 0522-472543

Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

Bij Boetiek ‘De Smederije’ is heel veel leuke
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T-shirt v.a. € 16,95
Rokje v.a. € 39,95
Short v.a. € 19,95

Boetiek ”De Smederije”

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

Hopelijk ben jij (bijna)

GESLAAGD !!...

.....dan kan de vlag uit!
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vlag+stok € 7.50
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geslaagd wenskaarten
& presentjes
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Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen • Tel. (0522) 471900 • www.marskramerruinen.nl

Advertorial

Week van de acupunctuur Hef Rune
Talent?
RUINEN – Voor het eerst in Nederland vindt er van 15 t/m 19 juni 2015 een Week van de
Acupunctuur plaats. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur en de beroepsvereniging
voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) Zhong slaan de handen ineen om de
Traditionele Chinese Geneeskunde onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.
In het hele land worden er verschillende
activiteiten georganiseerd. Mensen die meer
willen weten over Traditionele Chinese
Geneeskunde zoals Acupunctuur, Shiatsu,
Tuina, Qigong, Tai Ji Quan, Chinese
kruidengeneeskunde en Chinese
voedingsleer kunnen bij verschillende
praktijken terecht.
Op www.weekvandeacupunctuur.nl is te
zien welke therapeuten er meedoen en wat
ze organiseren.
Naar aanleiding daarvan organiseert
Acupunctuurpraktijk Schreuder een open
informatiemiddag op woensdag 17 juni van
13.00 tot 17.00 uur.
Een kort consult van 15 minuten gedurende
deze week (op afspraak). U bent van harte
welkom.

RUINEN – ‘Spectaculair, verrassend en
origineel, dat waren de optredens bij
’Hef Rune talent’ op zondagmiddag
30 augustus 2015 tijdens ’t Runerfeest in
Ruinen. Zeer diverse optredens passeerden
de revue en uit alle leeftijdsgroepen in Ruinen
waren groepen en individuen
vertegenwoordigd.’
Dit zou zomaar het begin kunnen zijn van het
persbericht over ’t Runerfeest 2015. De grote
vraag is wie er in dit bericht genoemd gaan
worden als winnaars van de eerste editie van
‘Hef Rune Talent?’

Aanmelden kan via telefoon (0522-472045)
of email (info@fysiotherapie-ruinen.nl).
Acupunctuurpraktijk Schreuder
Kloosterstraat 10
7963 AH Ruinen

Een talentenshow op de zondagmiddag
waarin ruimte is voor diverse acts, zoals zang,
dans, goochelen, playback etc. De acts zullen
beoordeeld worden door deskundige juryleden
uit diverse vakgebieden.
Meedoen
Iedereen die mee wil doen, kan zich vanaf nu
aanmelden via hefrunetalent@vvvoruinen.nl.
Geef daarbij duidelijk aan wat je act inhoudt en
wat voor attributen, decors etc je eventueel wilt
gebruiken. Het bestuur van VVVo Ruinen
bekijkt of de aangemelde acts uitgevoerd
kunnen worden in de tent, onder andere met
het oog op veiligheid. Iedereen die zich
aanmeldt krijgt hierover bericht.
Wees er snel bij want: vol=vol!

WAOPENTIES
Te koop
Elektrische damesfiets, merk Sparta
Tel. 06 120 42 083

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!
www.ruunderwaopen.nl

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Ruinen

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

Fietsplezier voor iedereen..!!

Batavus

Verjaardag, geboorte, huwelijk,
beterschap, Sara & Abraham,
sterkte, nieuwe woning,
geslaagd etc. etc.

De leukste kaarten
voor de laagste prijs!
90
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5 stuks voor e

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

gs!!

Kom lan
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.

Alpina

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

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning
Uw Bike Totaal winkel:

Harry Zegeren

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte

Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

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

Kaar tje
nodig?

NIEUW!
NIEUW!

Koordloze
Koordloze
bediening
bediening

gratis
gratis

voor
u! u!
voor
(t.w.v.
(t.w.v.

DezeDeze
actieactie
is geldig
van van
is geldig
WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Designed
by Luxaflex®.
Inspired
by you.
1 mei1t/m
juni
Designed
by Luxaflex®.
Inspired
by you.
mei30
t/m
302015.
juni 2015.

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg
Meppelerweg1a1a7963
Meppelerweg

1a

RV Ruinen

7963
7963RVRVRuinen
Ruinen

T. 0522 - 47 17 40
WWW.SNOEKENRUINEN.NL

T.T.0522
0522- 47
- 4717174040

Meubelen
- Slapen
- Stoffering
Projecten
- Advies
Meubelen
-- Slapen
- - Stoffering
- - Projecten
- - Zonwering
Meubelen
Slapen
Stoffering
Projecten - -- Advies
Advies
Zonwering

-

Zonwering

Meppelerweg 1a

Voordeel
aanbiedingen geldig van woensdag 03-06-2015 t/m dinsdag 09-06-2015

GehaktRundertartaartjes schnitzels

125 gram van € 1.12 nu

e 1.

00

Kip krokant
Schnitzel

div. soorten 150 gram van € 1.57 nu 125 gram van € 1.25 nu

e 1.

e 1.

00

00

C1000
Wit/
Pannenkoekmix
Tarwe of
00 Volkoren
00
e
e
Alfa, Warsteiner
brood
Uit de
of Palm Pilsner

Verse
Varkenshaas

div. soorten 2 pakken
van € 2.22 nu

500 gram van € 7.49 nu

5.

Oven:
Verse
Croissants
diverse soorten
2 stuks van € 1.70/ 1.78 nu

e 1.

00

J. Veenkamp

1.

800 gram van € 1.99 nu

e 1. e 9.
00

99

De Echte
Hartevelt
Jonge Jenever Drentse
Heidelikeur

literfles van € 13.29 nu

literfles van € 16.99 nu

e 10. e 14.

Westerstraat 17 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522-478510 - Fax 0522-478512
TEVENS SLIJTERIJ EN
POSTKANTOOR AANWEZIG

krat 24 fles van
€ 14.49/ 14.80 nu

49

99

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

Schotel van de maand juni

SHOARMASCHOTEL

€ 6,25
Bestaria
Ruinen

Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl
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Van € 4,95
,00
voor € 4
Elke dag, ook in de vakantie, bakken weheel veel soorten
vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten zoals;
Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open
van 13.00 tot 16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en
place du tertre elke laatste zondag van de maand.
Schaapskooi Ruinen, huidige vertrektijd variabel i.v.m. lammertijd,
april: aankomst en vertrek variabel. Vanaf half mei tot en met eind
oktober: vertrek om 10.00 uur, aankomst om 17.00 uur.
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur

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

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

JUNI
Vrijdag 5 juni
19.00-22.00 uur

Voetbaldriekamp, Zwembad Ruinen

Zondag 7 juni
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22, Ruinen

Zaterdag 6 juni
15.00-17.00 uur

Mountainbike Clinics door WTC Ruinen
Verzamelen op de Brink bij Café Hees

Woensdag 10 juni
13.00 uur

Wandelen op woensdag. Start op de Brink

Zondag 7 juni
15.00 uur

Koorconcert Het Weiland Ensemble in de
Mariakerk. Titel ‘Beestenboel’ met o.a.
liederen van Arcadelt, Brahms, Vecchi en 		
Arcadelt

Zaterdag 13 juni
15.00 – 17.00 uur

Mountainbike Clinics door WTC Ruinen
Verzamelen op de Brink bij Café Hees

Zaterdag 13 juni
08.00-11.00 uur

5e Scheper Wandeltocht
Vanaf Hotel Kuik

Zondag 14 juni
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22, Ruinen

Zondag 7 juni
12.30 uur

Mooi Ruinen Run
Café Hees, inschrijven v.a. 12.30 uur,
start jeugd 13.30 uur.
Start lopers 5 en 10 km 14.30 uur

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

FAMILIEBERICHTEN

Dorpshuis

‘t Neie Punt

Niet meer tastbaar, maar voor altijd in ons hart.
Na het overlijden van

Bedankt!

Jan Marchinus Koster

Bij deze willen we alle mensen die
mee geholpen hebben om de
dorpsinformatieavond tot een succes te
maken hartelijk bedanken.

mochten we vele blijken van belangstelling en
medeleven ontvangen, waarbij ook die van u.
Hartelijk dank daarvoor.
Het heeft ons goed gedaan.

Jantje Koster-Veldman
Kinderen en kleinkinderen

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

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

RUGSPUIT
GLORIA
CLASSIC 1200

SIKA
KLOMP
met stalen neus en
PU comfort loopzool
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ZANDBAK
ELMO

BENT U KLUSSER
OF PROFESSIONAL

€ 69,95

€ 69,95

Kom vrijblijvend bij ons binnen om te kijken
naar ons ruime assortiment. Wij hebben de
artikelen voor u op voorraad o.a.
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€ 52,50
WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

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

-

WWW.INTECHNEAU.NL

T 0522-47 04 56

-

Hang en sluitwerk
Boren etc.
Elektra materialen
Water en CV
materialen
Riolering
materialen
Dakgoten zink en
kunststof
Waterafvoergoten
t.b.v. uw terras
etc. etc. etc.

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen

Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

