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Wij zijn uw bank!

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

Nieuwe ereleden
EHBO-vereniging Ruinen
RUINEN - Vrijdagavond 22 april jl. zijn de leden van EHBO-vereniging Ruinen samengekomen voor een
bijzondere bijeenkomst. Tijdens deze avond werden enkele belangrijke zaken besproken. Zo werd
bijvoorbeeld een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen, werd het oude bestuur bedankt voor hun
inzet en werden de uitkomsten gepresenteerd van de enquête die de leden onlangs ingevuld hebben.
Maar het meest bijzondere van deze avond was
eigenlijk dat de vereniging twee ereleden rijker is;
Arie Spallink uit Ruinen en Bertus Gort uit Pesse
mogen deze eervolle titel dragen. Arie kreeg zijn
diploma in 1973 en is sindsdien altijd zeer actief
voor de vereniging geweest. Hij is één van de
medeoprichters, maar ook ruim daarvoor toen de
EHBO nog onder het Rode Kruis viel, was hij ook al
erg actief.
De meeste Ruiners kennen Bertus als de penningmeester van de vereniging. Maar Bertus deed veel
meer dan dat. Vele andere administratieve taken
werden ook door hem gedaan. Uit handen van

voorzitter Mark Smink kregen de ereleden een
schildje met inscriptie aangeboden. Deze
benoeming is dan ook zeker verdiend!
EHBO-vereniging Ruinen is een zeer actieve
vereniging die werkzaam is in de oude gemeente
Ruinen. Naast het volgen van EHBO-cursussen en
herhalingslessen kunnen bedrijven en verenigingen
de EHBO-vereniging ook inhuren voor het
bemannen van EHBO-posten tijdens
evenementen en activiteiten. Hier wordt dan ook
volop dankbaar gebruik van gemaakt.
Meer informatie is te vinden op de nieuwe
website van de vereniging: www.ehboruinen.nl
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Zwembad Ruinen wegens weersomstandigheden later open
RUINEN - Vanwege het slechte weer gaat het Zwembad Ruinen later open dan gepland, namelijk
op zaterdag 7 mei a.s..

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

Op die dag is het zwembad van 13.00 tot 17.00 uur voor iedereen gratis
toegankelijk. Om 14.00 uur wordt het nieuwe speelschip ‘gedoopt’ voor
en door de jongste bezoekers. Kinderen mogen verkleed komen, en
maken kans op een prijs voor de mooiste outfit. Voor alle piraatjes is er
een gratis ijsje.
Het Dauwzwemmen, een evenement dat gepland stond voor donderdag
5 mei, verschuift nu naar donderdag 12 mei a.s. Vroege vogels kunnen
die ochtend van 7.00 tot 9.30 uur een duik nemen. Om 8.30 uur wordt
er gezorgd voor een ontbijt.
Meer informatie: www.zwembadruinen.nl of
www.facebook.com/ZwembadRuinen

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

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

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

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.
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!

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 18 mei 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 10 mei 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

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
Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Zondag 8 mei

09.30 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. J.G.M. Peters

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Dierenarts De Wolden

Zondag 15 mei Pinksteren

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

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden
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www.ruunderwaopen.nl

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen
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Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

Mama
verwennen

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

Zo geregeld bij Marskramer!
Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

INTRODUCTIELESSEN GITAAR
Hallo,
Wij zijn Jur en Gerco, 2 gitaristen
van de opleiding
Artiest Muziek D’Drive
in Leeuwarden.
Op dit moment lopen wij
stage bij muziekhandel
en muziekschool Klein.
Wij organiseren een lespakket, inclusief gitaar.
Dit lespakket bestaat uit:
1 individuele les per week voor een periode tot de
zomervakantie en een leengitaar.
Vind je het leuk en wil je doorgaan?
Dan kun je een gitaar aanschaffen en wordt het lesgeld
van deze periode verrekend.
De prijs voor dit lespakket, inclusief de leengitaar
bedraagt € 50.00.

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

Heb je interesse dan kun je je voor 13 mei a.s. opgeven!
Mail voor meer informatie naar info@muziekhandelklein.info
of telefonisch contact opnemen: 0528 373 383.

altijd scherp!

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

Hoofdstraat 144
Zuidwolde

Op Fietse naar school
REGIO - Is Drenthe voor de fiets gemaakt, of de fiets voor Drenthe? Drenthe is de
fietsprovincie bij uitstek en heeft niet voor niets de titel 5-sterren fietsprovincie gekregen!
De komende jaren vormt de fiets een belangrijk speerpunt in Drenthe. We willen gezamenlijk
zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen, van toeristen tot scholieren. De fiets moet het
vervoersmiddel bij uitstek worden!
De fietsschool van Drenthe - “Wie wint de gouden fiets?”
Om de bovengenoemde reden is er een competitie gestart tussen de scholen van Drenthe.
Wie wordt dé fietsschool van Drenthe? Sinds september 2015 zijn diverse scholen aan het
strijden voor de titel fietsschool van Drenthe. Dit doen zij door middel van diverse activiteiten
te organiseren en de bewijslast te uploaden op de sitewww.opfietseindrenthe.nl.
Meedoen?
De scholen die nog niet begonnen zijn om de
fietsschool van 2015-2016 te worden hebben
hiervoor nog de kans. De scholen hebben tot
en met 31 mei 2016 de tijd om de fiets als
vervoersmiddel te stimuleren. Na 31 mei 2016
is het niet meer mogelijk om de bewijslast te
uploaden op de site.
Verkiezing
Uiteindelijk volgt de finale begin juli in de
studio van RTV Drenthe (Assen). De jury
bepaalt welke 3 scholen in aanmerking komen
voor de titel. Op deze dag wordt uiteindelijk
de provinciale winnaar bekend gemaakt en
gehuldigd.

waarin zij laten zien dat fietsen in de breedste
zin van het woord een belangrijk thema bij
hun op school is.
Prijzen
Voor de winnende school is “de gouden fiets”
te winnen. Alle deelnemende kinderen zullen
een mooi aandenken ontvangen en
de winnende school ontvangt naast “
de gouden fiets” het predicaat
‘Fietsschool van Drenthe 2015-2016’.

Veilig Op Fietse: doe mee en krijg je eigen
spot op tv
En er valt nog meer te winnen: de
deelcampagne ‘Veilig Op Fietse’ geeft
leerlingen de kans om met een eigen gemaakt
spotje op tv te komen. Heb jij een veiligfietsen- idee? Doe dan mee en kom met je
spotje op tv! Hoe?
Ga naar www.veiligopfietse.nl, en volg de
instructies. Begin juli wordt bij RTVDrenthe
bekend gemaakt welk spotje wint en
uitzendklaar wordt gemaakt. Uiteraard worden
de genomineerden uitgenodigd voor deze
feestelijke bijeenkomst.
Op Fietse naar school, editie 2016-2017
Het goede nieuws is dat ‘Op Fietse naar
school’ volgend schooljaar een vervolg krijgt.
De scholen kunnen dus alvast nadenken hoe
ze volgend jaar de felbegeerde titel
‘Fietsschool van Drenthe’ gaan winnen.
Meer informatie volgt o.a. tijdens de grote
finale.

Waar kijkt de jury naar?
Diversiteit aan aanbod gericht op stimuleren
van fietsgebruik op basis van de vastgestelde
deelgebieden:
Fiets & Sport - bijvoorbeeld deelname van
leerlingen aan Dikke bandenraces, clinics
Fiets & Vervoer - bijvoorbeeld bewijs dat veel
kinderen op de fiets naar school gaan
Fiets & Verkeer - bijvoorbeeld deelname van
de school aan het verkeersexamen
Fiets & Fun - bijvoorbeeld versierde
fietsoptocht, versierde fietsenstalling
Fiets & Media - bijvoorbeeld leuke fiets
filmpjes, foto’s. Drenthe gevoel/moment
Fiets & Bewustzijn - bijvoorbeeld enquête,
quiz, local hero
Het is de bedoeling dat de school een zo
uitgebreid mogelijk portfolio ontwikkeld,
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Moederdagtip
• kledingbon • tas
• sjaaltje
• riem

• e.a. accessoires

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

De collecte van het Reumafonds heeft
€ 1.815,28 opgebracht.
Alle gevers en collectanten bedankt!

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van
DoeHetZelf-technische
installatiepakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

Het comité
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

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

• 1e dagdeel 1 uur GRATIS
• Geen voorrijkosten
• Tarief inclusief gebruik machines

Het adres voor:

•
•
•
•
•

Al uw installatie en montage
Technisch advies en begeleiding
Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen
Elektra, gas, water, sanitaire installatie
24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

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

Voor de Blanken 3 • Ruinen

Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

FIETSEN

VREDENBURG
Onze winkel in Ruinen vanaf nu een
OUTLET FIETSEN.
Dit betekent voor u, een leuke fiets voor een leuke prijs.
Wie wil dat nou niet?
Wij hebben o.a. stads-, lifestyle- en kinderfietsen staan.
Daarnaast hebben wij een breed assortiment
aan onderdelen en accessoires.
Onze medewerkers staan voor u klaar om u deskundig
advies te geven en tevens om uw fiets te repareren.
Kom gezellig langs in onze winkel in Ruinen!

Brink 39 | 7963 AB Ruinen | Tel. 0522-471277

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 33 nr. 5 - 4 mei 2016
Eerstvolgende nummer verschijnt 1 juni 2016
Predikant:
			
		
Inlo
			

ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail gnaber2@ziggo.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. 06-51508695
Diaconie:
Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
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 20 mei 2016 via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE: Vrijheid van Geest
“Vrijheid is net als Rock ’n Roll”, zei Bart Chabot onlangs op
NPO-Radio-1 toen hij zijn musical “Chez Brood” over zijn vriend,
wijlen Herman Brood ging promoten. Bart Chabot bedoelde daarmee
iets in de trant van: vrijheid heeft iets onvoorspelbaars in zich, iets dat
onvoorstelbaar leuk en spannend is. Je stelt je zintuigen heerlijk open
en laat je meevoeren met de “flow” der dingen. En terwijl je kijkt naar
wat er om je heen gebeurt, kies je uit al de mogelijkheden die zich aan
je voordoen iets wat je bevalt! Vrijheid is deinen op de golven van de
mogelijkheden en dan grijpen en vastpakken en doen wat je hartje
begeert! Vrijheid is het leven dat je ten dans vraagt, is kinderlijk leven
in een soort snoepwinkel, een soort paradijs!!
Paradijs
Het paradijselijk zijn wij inmiddels helaas wel wat kwijtgeraakt. Op
de een of andere manier is er iets misgegaan, met het gebruik van
onze vrijheid. Iemand is uit de bocht gevlogen en nu kloppen de
verhoudingen niet meer. De schepping zucht. Een ieder zet vooral zijn
eigen veld uit en terwijl wij op alle dingen ingaan, botsen wij te hard
tegen anderen aan en verwonden wij elkaar. We walsen over elkaar
heen en lopen elkaar onder de voet. Er vallen slachtoffers! Leven in
vrijheid is al lang geen onschuldig kinderspel meer, helaas.
Vrijheid “smaakt naar pijn” (Guillaume van der Graft). Wij zijn onze
onschuld kwijtgeraakt!
Passie
Gelukkig is er ook nog een andere ontwikkeling gaande! - Naast de
paradijselijke vrijheid van de Rock’n Roll en de vrijheid die veel, heel
veel slachtoffers maakt , bestaat er ook nog een derde soort vrijheid.
Deze derde soort vrijheid haalt haar voeding vooral uit de “passie
voor een ander”. Deze vrijheid wil niet alleen maar met zichzelf bezig
zijn. Ze wil zich niet alleen maar overgeven aan de vrije “flow” der
dingen en met alle winden meewaaien om dan telkens weer de meest
aangename optie alleen voor zichzelf te kiezen. Ze wil ook af en toe
in verzet komen, tegen de bestaande “natuurlijke gang van zaken”
in, vooral als een ander, een medemens of een ander schepsel van
God, teveel in het nauw wordt gedreven.
Het gaat hier om “compassie”, om de compassie die Christus ons
mensen altijd voorleefde en leerde. In de bijbel roept het Griekse
woord voor compassie (“splagnizomai”) het beeld op van
“ingewanden die zich omkeren” bij het zien van het leed van de ander.
Compassie heeft er mee te maken dat je er als mens soms “niet goed
van wordt” van hoe de dingen in het leven gaan.
Daar wil je dan iets aan doen en doelbewust voor in beweging komen
en aan de slag gaan. Niet om vervolgens, als een brave hond, door

de ander als beloning een aai over de bol te krijgen (dat zei de filosoof
Nietzsche altijd, dat mensen-met-compassie het daar om te doen
zou zijn!), maar gewoon: om het ergste leed te verzachten, iemand
te troosten, pijnen te helen en wonden te helpen genezen, angsten
te weren en wanhoop te keren.
Compassie
Je vrijheid vanuit je compassie beleven, is bepaald niet saai.
Ook zij heeft, vind ik, iets van muziek in zich. She also rocks! om het
met Chabot te zeggen. Vooral als ze geleefd wordt als alternatief
voor een leven dat echt geen paradijs meer is. Dan stelt ze ons in
staat, weer een stuk paradijs in ons leven terug te winnen, doordat
we niet langer als in een flipperkast heftig zigzaggend, ongeleid door
het leven scheuren, maar intens genieten van de ademruimte en
leefruimte die wij mensen in alle vrijheid rustig en beheerst voor
elkaar creëren.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
Het thema “vrijheid” houdt ons in deze dagen bezig. Vanwege 4 en
5 mei natuurlijk, maar ook vanwege het bijzondere kunstproject dat
vanaf vandaag in onder andere de Mariakerk te zien is. Daar kunt u
op dit moment het werk van Wessel Bezemer zien, kunstenaar uit
Dwingeloo. Niet alleen bij ons in Ruinen, maar in vrijwel alle kerken in
de omgeving, stellen kunstenaars op dit moment hun werk tentoon.
En het vertrekthema van allemaal is het thema “Vrijheid van Geest”.
Wessel Bezemer is als kunstenaar veel met de natuur bezig. Hij heeft
een grote fascinatie voor vissen en vogels en voor ons mensen en is
gefascineerd door de grote verscheidenheid aan verschijningsvormen
van hun bestaan op aarde. Die fascinatie is zijn kunstwerken aan te
zien! Komt u ook een kijkje nemen?! Zie voor meer informatie hier
elders en de website van onze kerk www.pkn-ruinen.nl.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
BIJ DE DIENSTEN
Na de ervaring van de opstandig uit de dood, met Pasen, en met de
verwachting en de beleving van de Nabijheid van God in talloze
manifestaties van zijn Geest nog in het verschiet, kunnen de
kerkdiensten en kerkvieringen in de Mariakerk aan de Brink en in
’t Neie Punt aan de Jan Wierengaweg, alleen nog maar boeiend
worden. Zie hier een klein overzicht:
Donderdag 5 mei – Hemelvaartsdag - 09.30 uur - Mariakerk
Een half uurtje eerder samenkomen dan gewoonlijk en dan nadenken
over “hemel en aarde” en hoe die twee zich tot elkaar verhouden
en waar die elkaar raken. We koppelen een en ander ook, in verband
met 5 mei, aan de vrijheid die ons van Hogerhand geschonken is en
zingen o.a. het volkslied met elkaar.
Zondag 8 mei – 10.00 uur – Mariakerk
Moederdag, en in liturgisch opzicht “Wezenzondag”, omdat we deze
zondag vieren a) na de hemelvaart en daarmee in zekere zin:
het “vertrek” van de Heer, en b) nog voor de nieuwe uitbundige
nabijheid Christus in de Geest, met Pinksteren. Op deze zondag
“tussen de tijden” houden we ons vast aan de belofte die Jezus vlak
voor zijn heengaan aan zijn leerlingen deed: “Ik laat jullie niet als
wezen achter, maar kom bij jullie terug.” (Joh. 14: 15-21.18).
Zondag 15 mei (1e Pinksterdag) – 10.00 uur – Mariakerk
We vieren de komst van de heilige Geest in ons bestaan, de stille,
maar evenzeer uitbundige, alles onder handen nemende goddelijke
aanwezigheid van de Eeuwige in ons bestaan, in vorm van vuur en
wind. Het thema van de dienst is “Vrijheid van Geest!” en te gast
is de kunstenaar die op dit moment in de Mariakerk zijn werk
tentoonstelt: Wessel Bezemer. We laten ons ook door zijn werk
en visie aanspreken en inspireren.

Zaterdag 21 mei – 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
oudvertrouwde liederen houdt. Thema is de heilige Geest en de
ervaarbare Nabijheid van God. Welkom!
Zondag 22 mei – 10.00 uur – Mariakerk
Deze zondag na Pinksteren heet liturgisch Zondag Trinitatis, de
zondag van de Drieeenheid van God. De drie kleuren van Gods
openbaring, met kerst als de “Vader” die het liefst zo dicht mogelijk
bij ons mensen in ons bestaan wil komen wonen…, en Gods
openbaring met Pasen als de “Zoon” die vol passie met ons mensen
meeleeft …, en Gods openbaring met Pinksteren als de vurige,
lichtende, meelijdende “Geest”…, komen deze zondag op één wit
“brandpunt” samen! Het is een mooie zondag om de ambtsdragers:
Margriet Middelbrink-Otten, Dick Kamper, Johan Platen en
Bert van Zanten in hun ambt als diaken, ouderling, ouderlingkerkrentmeester en ouderling-voorzitter te herbevestigen in hun ambt.
We nemen afscheid van onze ouderling Jan Bal, dankbaar voor het
vele dienstwerk dat hij in al de jaren heeft verricht. Bent u er ook bij
om de ambtsdragers de hand te drukken en zo te steunen of dank te
zeggen? Wij lezen in de dienst Joh. 3, 1 t/m 16.
Zondag 29 mei – 10.00 uur – Mariakerk
Een zondag vol van verkondiging dat de Eeuwige altijd met ons
mensen meetrekt, ook al lijkt hij soms ver weg en op afstand te
blijven. We lezen Lucas 7: 1-10, over de ontmoeting van Jezus met
een centurio (Romeinse officier) en diens zieke slaaf die hij “vanuit
afstand” geneest. Wat is hiervan het geheim?

Kerk en kunstenaars:
http://www.feestvandegeest.nl/Midden%20Drenthe/mzodkerken.php
COLLECTES
Maart totaal:			

€ 733,87

Plaatselijk diaconaal werk		
Beheer kerkelijke gebouwen

€ 238,71
€ 215,53

Deurcollectes in maart:
6 Kerkelijk beheer		
13 Binnenlands diaconaat
20 Diaconie: bloemen		
27 Kerkelijk beheer		

€
€
€
€

’t Neie Punt (voor Om de Ruiner Toren)

41,00
31,35
39,72
98,06
€ 69,50

Bachcantatedienst 29 mei
Noteert u maar al vast in uw agenda. Op zondagmiddag 29 mei vieren
wij om 16.30 uur in de Mariakerk een Bachcantatedienst.
Medewerking wordt verleend door het Vries’ Bachensemble en
opgevoerd wordt de cantate “Brich den Hungrigen dein Brot”
(BWV 39).

OPROEP voor notulist(e)
Voor de verslaglegging van de kerkenraadsvergaderingen zoeken wij
een notulist. Wie heeft interesse om op deze wijze een bijdrage te
leveren aan het werk in onze gemeente? Meer informatie bij de scriba
Tineke Stekelenburg.

Zondag 5 juni – 10.00 uur – Mariakerk
We vieren vandaag een mooie, intense dienst samen met de kinderen
van de zondagsschool/ kindernevendienst. Als thema stellen wij de
vraag: “Hoe kunnen wij verder als de tegenspoed ons mensen treft?”
en lezen daarbij Numeri 12: 1-6 en Lucas 7: 11-17 - het verhaal van
de jongeling van Naïn.

ZUSTERKRING
Dinsdag 24 mei gaan we met de bus naar de provincie Utrecht:
kastelentocht en varen op de Utrechtse Vecht. Vertrek vanaf De Brink
om 8.30 uur.
Woensdag 8 juni sluiten we het seizoen af met een fietstocht onder
leiding van de fietscommissie. Vertrek om 14.00 uur vanaf De Brink.
In september starten we weer met onze bijeenkomsten.
Prettige vakantie!

Overlijden
Op zondag 17 april overleed Grietje Hoogeveen-Smit,
Jan Wierengaweg 117, op de leeftijd van 84 jaar.
De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 22 april vanuit de Bron.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in de komende tijd.

Ten slotte:
Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat
men kan krijgen
Mahatma Gandhi
Redactie Om de Ruiner Toren

Feest van de Geest, Ontmoeting van kerk
en kunst in de Mariakerk te Ruinen
Van 5 mei t/m 8 mei en van 13 mei t/m 16 mei (openingstijden van
12:00 tot 17:00 uur) houden we weer een tentoonstelling van kunst
in de kerk! (Website Feest van de Geest)
Dit jaar exposeert Wessel Bezemer uit Dwingeloo bij ons in de kerk.
Ook de heer Chalil Kader uit Ruinen en afkomstig uit Syrië zal zijn
werk laten zien. Het thema van deze tweejaarlijkse tentoonstelling is
dit jaar: Vrijheid van Geest.
In deze periode krijgen we veel bezoekers in onze kerk, waaronder
vijfentachtig schoolkinderen. In veel kerken in Nederland vindt deze
ontmoeting tussen kunst en kerk plaats. In onze kerk ligt een gratis
folder waarin u een rondrit tussen de verschillende kerken in onze
regio kunt vinden.

SENIORENWONING TE HUUR IN
HARTJE RUINEN
Brink 47 • 7963 AB Ruinen • tel. 0522-471236

Woning met alle voorzieningen waaronder badkamer en
2 slaapkamers op de begane grond

!
Zin in een avondje uit

VOOR INFO:
Bel na 17.30 uur met 06 - 113 876 73

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

V.V.Vo Ruinen organiseert de

FIETSSPEURTOCHT
Zaterdag 14 mei 21.00 uur

WEIMA & VD WERF

Tevens op deze avond de verloting van
onze CITYTRIP naar Brugge

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

2E Pinksterdag maandag 16 mei

RONDJE LANGS DE AMSTEL CAFÉS

5 Amstel Cafés uit de regio hebben samen een leuk
rondje uitgezet. Deze 30 km lange tocht kunt u fietsend,
wandelend, solexend of op een andere manier
volbrengen. De kosten van deze tocht zijn € 10,=.
Hiervoor krijgt u naast een gezellige middag ook
bij elk café een consumptie.
Tevens ontvangt u na het volbrengen van het
Amstelrondje nog een leuke gadget.
U kunt starten vanaf 10.00 uur. Vanuit Ruinen
kunt u starten bij Café Hees.

Zaterdag 21 mei 21.00 uur

KWAK IN DE BAK

Een nieuw dobbelspel!
Bij dit spel is begeleiding aanwezig om je het
“Kwak in de Bak” spel te leren spelen. Het spel is niet
ingewikkeld, leuk voor een avondje uit!
Opgave is verplicht, bij opgave voor 14 mei ben je
verzekerd van deelname.

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

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?
u
3 Gangen men
25,- euro

Zaterdag 28 mei 20.00 uur

CAFÉ QUIZ

Doe eens mee met onze gezellige café quiz!
Graag opgave in teams van 5 personen

KLAVERJASSEN

Elke vrijdag van de even weken

See you!!!

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
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Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Nieuwru!nderworst

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

Nu ook rgers
en hambu

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

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

Univé houdt de premies laag!
Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open voor een persoonlijk advies,
lage premie, uitgebreide dekking en perfecte service.

Univé Samen
Kantoren te Ruinen/Beilen/Dwingeloo/Havelte/Oosterwolde
Bezoekadres Ruinen:
Westerstraat 41, 7963 BB Ruinen
Telefoon: 0521-591891
E-mail: Samen1@Unive.nl
www.unive.nl/samen
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Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel 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 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook ko

elvers!

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij
Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

RegioBank meest klantgerichte bank van Nederland
En de winnaar is….. RegioBank! Op de CCDNA Awards op 14 april zijn we benoemd tot de meest klantgerichte bank van
Nederland. Juryprijzen zijn mooi, maar het is nog veel mooier om verkozen te worden door de mensen waar we het écht voor
doen: onze klanten. Beste klanten, hartelijk dank voor dit mooie compliment!
Hans van den Bor, directeur RegioBank, direct na de prijsuitreiking: ‘Wat een ongelofelijk mooie waardering van onze klanten.
Vooral voor onze Adviseurs. Zij zijn degenen die dag in dag uit het contact met de klanten hebben. Zij zijn degenen waar de
klant altijd kan binnenlopen, bij iemand die hij kent. En hoe mooi is het dat klanten dat ook zo waarderen.’
‘Het is een prijs om trots op te zijn. Wij zijn de nuchtere bank in de buurt. Een bank zonder poespas en gedoe die dicht bij de
mensen staat. Dat onze klanten onze service zo waarderen, is voor ons weer een bevestiging dat RegioBank de juiste keuzes
maakt.’, aldus Hennie Thalen, Meriel Nijstad en Henk Schalen.

Waardeert u het dat er nog een bank in uw dorp is? Loop gewoon eens binnen en ervaar het gemak van
een no-nonsense bank in het dorp.
Samen houden wij onze gemeenschap leefbaar!

De Wolden
Financiële dienstverlening
Hypotheken
Tel. 0522- 472 528

Sparen

Lenen

Ruinen Dr.

Verzekeren

Email: balieruinen@wolden.nl

Lijfrente

Web: www.wolden.nl

Woordzoeker
Prince

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

ADVERTEREN?

De overgebleven letters vormen een woord.

‘T RUUNDER
WAOPEN!

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

Grondwerk

•

Bestrating

•

Prijswinnaar april-puzzel
Bert Hartog, De Marke 11, Pesse
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Hofman Uw Groene Vakwinkel en af te halen bij Marskramer/
Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Mei-puzzel inleveren voor vrijdag 20 mei 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Snoeken Ruinen

Voor Moeder

Infra

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

Diverse hangpotten,
gekleurde pot, schalen
en flowerbags

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

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

ZONDAG
8 MEI
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Zoveel keuze,
zo mooi ingepakt!
Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54
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Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Snamcak
and

van de

VIETNAMESE
LOEMPIA
2 stuk
s

€ 1,00
Bestaria
Ruinen

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
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
Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of
tel. 0522-472485
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

MEI
Donderdag 5 mei
13.00 uur

Fietstocht VVVo 20 km start Café Hees

Donderdag 5 mei
7.00-9.30 uur

Dauwzwemmen Zwembad Ruinen

Zaterdag 7 mei
15.00 – 00.00 uur

Pinkenpopfestival - Ansen

Donderdag
Camperweekend,
5 mei t/m zondag 8 mei Buitencentrum de Poort

Fietstochten 2016 onder deskundige leiding. TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016.
Vertrek 13.30 uur, deelname gratis, consumpties voor eigen rekening.
Fietszondagen: 5 juni, 17 juli, 21 augustus en 25 september.
Vertrek 10.30 uur Brink, Mariakerk. Informatie TIP kantoor Ruinen
tel. 0522- 471700, of Harmpje Smit tel. 0522- 47 19 46.
Deelname voor eigen risico.
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
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
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een activiteit plaatsen? Meld deze dan aan op
info@inforuinen.nl
Vrijdag 13 mei

Dorpshuis ‘t Neie Punt Pizza bakken 		
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
Inl. en opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 16 mei

Tocht langs de Amstelcafés in de
omgeving.
Aanmelden Ruinen: Café Brinkzicht

Dinsdag 17 mei
14.30 uur

Speelse Keuken, Dorpshuis ‘t Neie Punt

Zondag 22 mei
15.30 uur

Kamermuziek in de Mariakerk
Kamermuziekensemble Camerata Delft

Voorverkoop KUDDE gestart!
REGIO - In het kader van het 25-jarig jubileum van het Nationaal Park Dwingelderveld is
er een natuurtheatervoorstelling van 2 t/m 11 september 2016. De voorverkoop van de
kaarten van deze voorstelling ‘KUDDE’ is inmiddels gestart.
Volg jij het verlangen van jouw hart?
Een wandeling met een schaapskudde
tijdens zonsondergang.
Het Dwingelderveld als decor voor
filmprojecties. Onderweg word je een
verhaal toegefluisterd.
Acteur Hans Dagelet, bekend van o.a.
Dokter Deen en Vuurzee, vertelt het verhaal
van Zenon; een moedige man die besluit
de kudde te verlaten. KUDDE neemt je
mee naar buiten, naar jezelf, naar binnen.
Een sprookje voor volwassenen over de
moed die het vergt om te worden wie je
werkelijk bent.
Samen met een kudde van 250 schapen
wandelt het publiek
in de schemering door een natuurgebied.
Voor deze unieke natuurtheatervoorstelling
hebben theatermaker Heleen van Doremalen
en beeldend kunstenaar Leonie Muller hun
krachten gebundeld. Van Doremalen
onderzoekt met deze voorstelling haar
fascinatie voor kuddegedrag.
Wat is de aantrekkingskracht van de kudde
en waarom is het zo moeilijk om los te
breken?
En willen we dat eigenlijk wel? Muller zorgt
met haar filmprojecties op de natuur voor
een totaalbeleving. Bomen, zand, water;
alles blijkt decor waarin het gevoelsleven
van Zenon wordt verbeeld.

Tijdens het jubileumjaar van Nationaal Park
Dwingelderveld ontmoeten natuur en
cultuur elkaar op de heide en in het bos.
Deze interactieve voorstelling is geschikt
voor bezoekers van 16 jaar en ouder.
Gepaste kleding en dichte schoenen zijn
aanbevolen. Niet geschikt voor mindervaliden.
Kijk voor alle informatie op kudde.org

Het afnemen van de reactietest (foto VVN De Wolden)

Veel belangstelling
voor de
rijvaardigheidsdag 60+
RUINERWOLD - De 31 deelnemers aan de
rijvaardigheidstest in Ruinerwold zijn weer op
de hoogte van de nieuwste verkeersregels/
borden.
De dag die georganiseerd wordt door
VVN De Wolden in samenwerking met
VVN Hoogeveen, stelt 60-plussers in de
gelegenheid hun kennis van de theorie te
testen en een rit onder begeleiding van een
rijinstructeur in hun eigen auto te maken.
Verder was er een oog-, oor- en reactietest.
Deelnemen aan deze dag heeft geen gevolgen
voor het rijbewijs. Het was een gezellig en
leerzame dag. Bij voldoende belangstelling
wordt er in het najaar weer een
rijvaardigheidsdag georganiseerd.

VERTROUWDE ZACHTHEID

DIE BLOEIT EN OMHULT

INDRA

MODERNE FAUTEUIL

Deze fauteuil van Leolux is leverbaar in zowel leer
als stof. Dit model geeft samen met een aantal

IN LEER OF STOF

andere banken en fauteuils uit de Leolux-collectie
onze showroom weer nieuwe inspiratie. Bezoek
ons in Ruinen en laat u verrassen door de nieuwe
collecties, onze medewerkers informeren en
adviseren u graag.

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen

interieur&project
Meubelen

-

Slapen

-

Stoffering

T. 0522 - 47 17 40
-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

