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

Foto-expositie vlinders van het Dwingelderveld
REGIO - In het bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten is t/m
augustus een bijzondere expositie te zien over de vlinders van het Dwingelderveld.
De expositie kwam tot stand in samenwerking met de stichting Vlinderwerkgroep Drenthe
en bestaat uit een foto-expositie over de acht meest kenmerkende vlindersoorten van dit
unieke heidegebied, een film en een presentatie op het grote beeldscherm tegenover de
maquette.
In augustus verzorgt de vlinderwerkgroep
een thema-excursie en een workshop
vlinderfotografie. In de winkel zijn vlinderatlassen, ansichten, zoekkaarten en
vlinderkastjes te koop. Maar ook de
vlindertuin van het bezoekerscentrum
trekt vanaf het voorjaar een veelheid aan
prachtige vlinders. Het bezoekerscentrum
Dwingelderveld aan de Benderse 22 in
Ruinen is dagelijks geopend tussen 10.00
en 17.00 uur. Vlinders van het Dwingelderveld Op het Dwingelderveld zijn over de
periode 2007-2015 maar liefst 41 soorten
dagvlinders gezien.
Veel van deze soorten zijn hier alleen maar
‘passanten’. Ze zullen hier niet hun eitjes

afzetten omdat ze er niet de leefomgeving
vinden die ze nodig hebben om zich voort
te kunnen planten. Daarbij speelt onder
meer de aanwezigheid van de plant(en)
waarvan de rups kan eten een rol.
Van de soorten waarvoor de leefomgeving
wel geschikt is, is er onderscheid gemaakt
tussen de soorten die uitsluitend uit de
voeten kunnen in natte of droge heide en in
hoogveen, vennen en veentjes.
De echte heide- en veenvlinders dus.
Dan blijven er maar acht soorten over en
daarvan hangen er prachtige foto’s in het
bezoekerscentrum.

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

Foto: Natuurmonumenten
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Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl
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schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

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

Specialismen:

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

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

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

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!
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brinkhof advies

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

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v
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brinkhof adv

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

Onderdeel van Brinkhof glas en sch

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 17 mei 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 9 mei 2017 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl
Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen
Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

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

112

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316 www.dbrune.nl
Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023
Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947
Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291
Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!
Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kerkdiensten
Zondag 7 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. J. van Slooten
Zondag 14 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Solinger
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. M. Visser
Zaterdag 20 mei
’t Neie Punt Ruinen 18.30 uur Ds. G. Naber

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

ovErzet zonnebriLlen
€ 40.--,
€ 30.- i.p.v.
actie tot 01-06-2017

KIES VOOR:
Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla
Gewoon doen, in Ruinen!

Open op

Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur.
Woensdag en Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

MEIMAAND BROEKENMAAND
Op maandag 1 mei is onze
broekenactie van start gegaan!
Onze broekencollectie heeft
voor iedereen EEN BROEK
M E T D E P E R F E C T E PA S V O R M
Op alle broeken ontvangt
u maar liefst 20% korting*
ctie
ze a
*De t t/m
loop 2017
ei
31 m

We h e b b e n m e r k b r o e k e n v a n o . a .
M A C , Z E R R E S , A N G E L S , D R E A M S TA R
en ENJOY
Graag tot ziens in onze winkel
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

Workshop ‘In de Media’
van Peter Nefkens

JOS Column

Welke weg moet je bewandelen om in de
media te komen? Dat is voor veel verenigingen en (vrijwilligers )organisaties nog
steeds een grote vraag. In een interactieve
workshop die niet meer dan een avond
in beslag neemt, neemt journalist Peter
Nefkens jullie mee op een reis door medialand. Daarbij wordt vooral gekeken naar de
manier waarop media het beste benaderd
kunnen worden, hoe een goed persbericht gemaakt wordt en waar een foto aan
moet voldoen wil deze kans maken om
in de krant geplaatst te worden. Er wordt
ook gekeken welke social media het beste
gebruikt kunnen worden en hoe dat in z’n
werk gaat. Facebook, Twitter en Instagram
zijn bij de meeste mensen wel bekend,
maar hoe kun je deze kanalen gebruiken?

Zwembad Ruinen 6 mei Open Dag
RUINEN - Op zaterdag 6 mei houdt Zwembad Ruinen van 13.00 uur tot 17.00 uur
Open Dag. Tijdens de Open Dag worden
er proeflessen gegeven van alle activiteiten die de zwemclub biedt: zwemtraining,
aquasporten, zeemeerminzwemmen en
peuterzwemmen. Tevens zullen de voetbalvereniging VV Ruinen en de volleybalvereniging VIOS aanwezig zijn om clinics te geven
op de grasweide. Onder de overkapping van
de nieuwe hooischuur kunt u genieten van
een hapje en een drankje.

Om 14.00 uur vindt de feestelijke opening
plaats van de nieuwste attractie van het
complex: het grote springkussen. Met een
spetterende demonstratie door de
gymnastiekvereniging DOO Ruinen wordt
het springkussen officieel in gebruik
genomen.
De workshop wordt gegeven op dinsdag
De aanschaf van deze prachtige aanwinst
9 mei , begint om 19.30 uur en vindt plaats voor het familiezwembad is mogelijk
in dorpshuis D’Olde Karke te Echten. Er zijn gemaakt door de Vrienden van het
geen kosten verbonden aan deze workzwembad, de Stichting Ruinen 1865 en
shop.
De Jong & Laan accountants.
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www.ruunderwaopen.nl

Moederdag
Ien een verlaoten aksternust bij oonze
huus nusselde tut oonze grote verbaozing
een ente. Enten heurt volgens oons argens
op de grond, ien de ruugte te bruden; niet
ien een hele hoge boom.
Mar intensief ien de gaten hollen meuk
dudelijk det er wel degelijk een ente
zien huus evunden har ien oonze boom.
s’Aoms rond een uur of tiene verleut ze
het nust; zal wel sanitaire neudzaok ewest
wezen. De catering komp ook niet langes
dus eterije mus wis en warachtig ook eem
rap rap rap. Wat kuj dan beneejd wezen..
ie kunt de ogen haoste niet van det nust
of hollen. Hoe zöl det gaon..zukke kiender
zo hoge ien de boom. Wij waren gloepens
beneejd.
Op een zaoterdag leup mien man naor de
postbusse en jaowel..er leup een heel klein
donzig entie op het arf. Moe ente leup er
ook bij. Mar bange as ze was vleug moe al
rap weg toen ze mien man ontwaarde.
Now hebbe wij poelen bij huus dus mien
man dirigeerde det kleine bollegie dons
naor het water; even later kwamp moe op
het gekwak of en bleek det een goeie beslissing. Een paar uur later zag mien man
nog zo’n stukkie dons uut de boom vallen;
ze breekt bliekbaar niks want fris en vrolijk
stuiterde det kleine dink rond.
Ook mar naor de poel, dacht mien man.
Opneej vluchtte moe naor Verweggistan
toen ze mien man zag mar de kleine endties dobberden nog vrolijk rond.
Twaalf uur..moe ente was nog niet trogge.
Tweej uur..moe ente schitterdde deur
ofwezigheid. Veer uur..de endties schrouwden um die harteloze mamme… mar op
heur geklaag nog gien teken van moe. Det
geroep um moe gunk deur tut een uur of
negen; het wordde al wat schemerig.
En toen leupen tut oonze grote verbaozing
tweej hele kleine donzen bollegies van de
poel naor…de stamme van de boom waor
ze vot ekomen waren. Wat doej dan as
toeschouwers. Wat muj er mit. Wij hebt
een entenholder ebeld. Die wol ze niet
hebben. Ik kun wel voer van hum ophalen..
want..zeg e..ie kriegt ze wel groot.
Kost wat tied..mar het wil wel.
Ik heb ies laompies an de flesse groot
ebracht. Mar ak de kop buten de deure
stake dan bleerden ze al; ze leupen overal
achter mij an. Ze zagen mij as heur moe.
Nao overleg hebbe wij de dierenambulance ebeld. Die kwamp de bollegies
ophalen um ze naor de veugelopvang ien
Ureterp te brengen. Ik hope dat ze daor
een uunstmoeder evunden hebt.
Ik viere geern Moederdag..mar pleegmoeder veur laompies en snaterende
endties wil ik niet geern wezen.

Echten – Wie evenementen organiseert,
activiteiten opzet of gewoon wat nieuws te
melden heeft, wil daar graag bekendheid
aan geven. Dat kan via de media, ook via
social media, maar natuurlijk ook via beide
kanalen.

Voor meer informatie en/ of aanmelden
kunt u contact opnemen met Leonoor Colenbrander van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Wolden via steunpuntvrijwilligers@
welzijndewolden.nl of
0528- 378686.

*
*
*
*

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

14 mei Moederdag
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

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

Mama Verrassen?
Zó gedaan.

Wenskaarten

speciaal voor Moederdag!

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

€ 1,35

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

Bestaria
Ruinen

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

WAOPENTIES

Aangeboden
voetenbankje, kantelbaar
kruk, langwerpig in hoogte verstelbaar - wervelkolom-model
af te halen elk tegen een fles Offley port - Tel. 06 128 115 45
Aangeboden
schaatsen Zandstra lage noren mt. 40 - frituurpan Tefal
- aardappelschrapmachine Princess - kunstschilderspullen, o.a. doeken/
panelen in diverse maten - Af te halen elk tegen een fles Offley port
Tel. 06 128 115 45
Te koop
Fietsendrager Spinder € 25
- Imperial voor Nissan € 25 - Tel. 06 128 115 45

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

Grondverzetbedrijf R. Luning

Te koop
Faber Othello elektrische sfeerverwarming haard
Vlameffect dat met of zonder verwarming kan worden gebruikt
Afm. 55 x 96 x 40 cm.(bxhxd) t.e.a.b. - Tel. 06 431 993 03

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

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.
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

             • 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

GRATIS SOFTIJSJE?
Softijs in een Ambachtelijke IJssalon?
Ja maar wel ambachtelijk softijs!
Marco onze Italiaanse ijsbereider maakt dagelijks
vers huisgemaakt softijs naar eigen recept.

Kom je proeven?

Zaterdag 6 mei
Tussen 14:00 uur en 15:00 uur
Westerstraat 1 – Ruinen

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 34 nr. 2 - 3 mei 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 31 mei 2017
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543			
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 		
			
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
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 mei 2017, via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE

Je hebt mensen die doorgaans heel opgewekt in het
leven staan, en je hebt mensen die zwaarmoediger van
aard zijn.
De “opgewekten” lukt het altijd weer, ergens nog een
zonnestraal in het leven te ontwaren.
Voor menige “zwaarmoedige” gaat de wereld soms al
aan één kleinigheid ten onder.
Ze vinden het moeilijker zomaar vrede te hebben met
iets ergs dat in hun leven, op hun werk, in contact met
vrienden of heel in het algemeen, in het leven van
iedereen is gebeurd.
Van de twaalf leerlingen van Jezus is Thomas zo iemand.
Toen de andere elf leerlingen hoorden en zagen dat
Jezus drie dagen na zijn dood aan het kruis, met Pasen
weer opstond uit de dood, juichten zij het blij uit en vertelden ze het gelijk door aan wie het maar wilde horen!
Thomas heeft het er allemaal toch wat moeilijker mee
(vgl. Johannes 20: 19 vv.)
Na de dood van Jezus aan het kruis, trekt hij zich terug.
Als een ziek beest trekt hij zich van iedereen terug en
sluit hij zich op in zijn eigen donkere, uitgedoofde
stemming.
Hij is nog niet klaar voor het nieuwe leven.
Terwijl de anderen zich wakker hebben laten kietelen
door de nieuw ontstane
situatie: door de nieuwe morgen met de overwinning van
Christus over de dood, door de nieuwe situatie die op
miraculeuze wijze “dag!” tegen hen zegt…, verblijft
Thomas liever nog iets langer in het donker, om zijn
wonden te likken!
Het leven is té erg omgegaan met Jezus, vindt hij,
onvergeeflijk! Daar is Thomas nog lang niet klaar mee!
Hij is nog lang niet klaar met al de pijn en moeite, de
kommer en de smart die dit alles heeft gekost! Thomas
heeft nog even geen zin om weer paraat te staan voor
de positieve berichten die rondom hem opeens de ronde
doen, dat het met Jezus helemaal niet “afgelopen” is.
Maar dat het leven verdergaat met Jezus!
Dat het hem tot “opgestane Heer” heeft gemaakt,
opgestaan uit de misère, tot overwinnaar! Thomas kan
nu nog even helemaal niets met de boodschap van

“Christus-Koning” beginnen, en met de nieuwe Gestalte
van Licht die de opgestane Christus heeft aangenomen,
goddelijk glanzend als nooit tevoren. Alsof wat daarvoor
gebeurde, nooit is voorgevallen!!
Alsof dat nu niet meer ter zake doet! Thomas heeft in dat
ongerepte, opgewekte Nieuwe nog helemaal geen zin.
Tot het moment dat de “Opgewekte” zelf ook aan
Thomas verschijnt, persoonlijk en direct. Niet zozeer met
zijn ongereptheid en nieuwe goddelijke glans en in al zijn
herwonnen kracht! Maar met zijn… wonden!!
Thomas wordt in zijn hart bewogen, niet door al het
bombastische dat de Opgestane siert, maar op het
moment dat Christus hem zijn wonden laat zien!
Christus laat aan Thomas zien, dat hij, als de opgestane
Heer zijn wonden niet heeft uitgewist, maar dat hij ze
heeft omgezet in iets goeds. Dat hij zijn moeilijke
verleden niet heeft uitgegumd, maar dat hij zich er in
zekere zin mee heeft verzoend. Wat geweest is, wordt
door Christus als de opgestane Heer niet ongedaan
gemaakt, maar het wordt, hoe moeilijk ook, aanvaard en
zo in zekere zin genezen.
Pas op het moment dat tot de zwaarmoedige, verbolgen
Thomas doordringt dat de wonden die het leven slaat,
door de opgestane Christus niet worden weggeschoven,
maar juist voor de dag! worden gehaald, geeft Thomas
zich gewonnen. Pas als hij bij Christus ziet, hoe deze
met zijn overwinning niet afzijdig, maar juist te midden
van alle gebrokenheid en pijn van het leven wil blijven
staan, wordt hij bekeerd.
Pas dan durft ook Thomas uit zijn schulp te kruipen en
voorzichtig opgewekt “voor de dag” te komen! – Waar
help je iemand het beste mee die naar zwaarmoedigheid
neigt? Allereerst met het uiterst serieus nemen van dat
wat hem deert, met compassie.
En daarna, door hem te laten zien, hoe jij je eigen (zelfde
soort) wonden hebt weten om te buigen in iets goeds, tot
iets wat aanvaardbaar is, tot iets waar je tot op zekere
hoogte vrede mee kunt hebben. De littekens zullen altijd
zichtbaar blijven. Maar als je dan, met alles waar je mee
zit in het leven, een goddelijke Naaste ontmoet die op
dezelfde manier als jij gewond is geraakt, maar in wiens
gelaat je ook nog de zon kunt zien opgaan, dan durf ook
jij weer makkelijker nieuw “voor de dag” te komen en er
mee te leren leven.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
“Wacht op het wonder – zoals de tuinman op de lente” –
deze zin van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry vind
ik heel goed passen bij Pasen en deze tijd van het jaar,
het voorjaar.
Wonderen kun je niet verrichten. Je kunt ze niet najagen.
En niet bespoedigen. Ze gebeuren gewoon als zij het willen, op hun eigen tijd, en op hun eigen manier.
En ze hebben vaak het karakter van planten die eerst
wat tijd, zorg en aandacht nodig hebben om te
kunnen rijpen! Alleen wie enig geduld heeft en wie kan
wachten, zal ooit de wonderbaarlijke vruchten van het
leven kunnen plukken. - Vrij naar een gedachte van de
benedictijner-monnik Anselm Grün, in zijn “Boek van de
Levenskunst”.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Hiddensee-boom gepland
Zaterdagochtend 8 april j.l. werd vlak bij de Mariakerk de
eikenboom gepland die onze gemeente eerder van de
partnergemeente Hiddensee cadeau had gekregen, als
“teken van blijvende verbondenheid met elkaar”.

Bij de diensten
Zondag 7 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Een bijzondere dienst gaan wij zondag 7 mei vieren.
Want de samenzang wordt niet begeleid door het orgel,
maar door een groot “Posaunenchor” uit het naburige
buitenland, een dertigtal musici met koperblaasinstrumenten uit het Duitse Nordhorn!
De muziek en samenzang is 7 mei vast ook op de Brink
nog te horen, heel hartelijk welkom!
Thema van de dienst is: “De Heer is mijn herder!”

Zondag 14 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. Gerard Solinger uit Koekange gaat
in de dienst en de verkondiging voor.
Wij laten ons verrassen door wat hij ons van Hogerhand
te zeggen heeft.
Zaterdag 20 mei – 18.30 uur – ‘t Neie Punt
De maandelijkse viering in het nieuwe dorpshuis,
speciaal voor de ouderen die er omheen wonen.
Welkom!
Zondag 21 mei – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen uit Johannes 16: 20-30. Jezus heeft het over
ons leven als de geboorte van een kind. Zo’n geboorte
zelf is niet altijd even makkelijk en een pijnlijk gebeuren,
maar de vreugde na de geboorte van het kind is
doorgaans groot en overweldigend.
Jezus roept ons op om onder deze condities
toekomstgericht te leven en te bidden.
Zondag 28 mei – 10.00 uur - Mariakerk
In deze dienst wordt Jamie gedoopt. Jamie Theodoor is
een broertje van Feline en kind van Paul en Marije Effing.
Zij wonen op het adres Westerstraat 51.
Als gemeente staan wij graag om hen heen, om het grote
“Ja!” dat God over Jamie uitspreekt, samen met hen te
vieren.
Zondag 4 juni – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren met elkaar het grote feest van de uitstorting

van de heilige Geest van God. Het kerkkoor gaat ons
feestelijk voor bij het zingen. Welkom!
Zondagsschool
Zoals vele voorgaande jaren genoten de kinderen op
paaszondag van een heerlijk paasontbijt.We hebben
gezongen, naar het paasverhaal geluisterd en gezellig
samen ontbeten.
Er bleef zelfs nog tijd over om lekkere paaseitjes in de
pastorietuin te zoeken. Het was weer een gezellige
ochtend.
Leiding zondagsschool
Zusterkring
Woensdag 17 mei: busreis. Vaartocht over de Linge
langs de bloeiende boomgaarden in de Betuwe en
daarna per touringcar rondrit met de boswachter over de
Veluwe.
Vertrek vanaf de Brink om 7.45 uur. Thuiskomst rond
18.30 uur.
Woensdag 7 juni naar het antiekmuseum in Havelte.
Vertrek met auto’s vanaf de Brink om 14.30 uur.
In Memoriam: Hendrik Wubbertus Horlings
* 03-04-1950				
† 18-04-2017
Op dinsdagmorgen 18 april j.l., de dinsdag na Pasen,
overleed Henk Horlings, in de leeftijd van zevenenzestig
jaar. Henk werd in 1950 aan de Brink in Ruinen geboren.
Aan de Brink is hij ook opgegroeid en heeft hij al de jaren
van zijn leven gewoond.
Het was het derde en jongste kind van de familie,
de enige zoon. In 1974 trouwde hij met
Anda Horlings-Kamp, met wie hij negenendertig jaar
getrouwd is geweest. Ze werden de trotse ouders van
twee zoons: Bertil en Jos. Samen met Anda nam Henk
het pompstation en het garage- en taxibedrijf van zijn
vader over, een bedrijf dat niet alleen overdag zijn inzet
vergde, maar ook vaak ’s avonds en ’s nachts en in het
weekend. Binnen het grote spectrum aan werkzaamheden in het bedrijf lag zijn passie vooral bij de in- en
verkoop van tweedehands auto’s.
Daarnaast lag zijn hart bij de motorsport.
Henk had thuis een Ducati staan en was ook lid van de
Ducati Club Nederland. Hij vond het prachtig,
evenementen als de TT van Assen te bezoeken of
trektochten te ondernemen met de MC’80 uit Ruinen.
Een andere passie van Henk was het zingen bij
De Geuzingers uit Ruinen.
Elke vrijdagavond bezocht hij trouw de repetities van dit
koor, en op de donderdagavonden ging hij biljarten.
Een moeilijke tijd brak voor Henk aan toen zijn vrouw
Anda ziek werd en in 2014 – ook op de dinsdag na
Pasen! - overleed.
In augustus 2016 werd hij zelf ziek. Twee jaar vocht hij
dapper voor zijn gezondheid, maar uiteindelijk moest hij
zichzelf en zijn leven toch uit handen geven. In een volle
Mariakerk stonden wij tijdens de afscheidsdienst stil bij
woorden van de bijbelse filosoof Prediker. Hij roept ons
mensen allereerst op, in alle
vergankelijkheid van het leven te blijven genieten van alle
goede dingen des levens, zo lang dat maar mogelijk is.
Daarnaast verkondigt hij ons dat God, de Schepper van
ons bestaan, ook betrokken blijft op wie van ons mensen heen is gegaan. God “haalt wat voorbij is altijd weer
terug.”
(Pred. 3: 15) Moge de Schepper en Herschepper van
ons leven in de komende tijd Bertil & Rolien, met Ine en
Aniek, en Jos & Jessica, met Hugo en Emma, en de
zussen van Henk, met de verdere familie, nabij zijn met
zijn troost en kracht en zegen.
“Zoek de kleine dingen die in het leven vreugde en
voldoening geven.”
Confucius
Redactie Om de Ruiner Toren
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Voor de
allerliefste mama
een cadeautje van de
DIO Drogist!

Bestaria
Ruinen

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

Voor het vervangen of repareren
van uw rieten dak.
Ook voor onderhoud bent u bij ons
aan het juiste adres!
Marco van der Zandt
Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl

Woordzoeker

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

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

Mei-puzzel inleveren voor vrijdag 26 mei 2017 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Boetiek de Smederije.
bezoek
kado	parfum	verwennen
bloemen
koffie	ruiker	 wens
feest	moeder	tekening
zoen
gedicht	ontbyt	thee
hart	pakje
uitslapen
Prijswinnaar maart-puzzel
Leonie Mulder, Westerstraat 40, Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
HCR de Stobbe en af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

VERHUUR

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
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Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

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

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

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

Uw Univé-adviseurs Zakelijk
in Ruinen en omgeving

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

Advertorial

Op 1 januari 2016 is Univé Ruinen gefuseerd met Univé Midden-Drenthe (Beilen) en Univé West-Drenthe
(Dwingeloo) tot een nieuwe organisatie: Univé Samen.
Op ons kantoor aan de Westerstraat 41 in Ruinen bent u van harte welkom met al uw verzekeringsvragen.
De koffie staat klaar!
Daarnaast stellen wij u graag voor aan de 3 adviseurs Zakelijk die in Ruinen en omgeving actief zijn:

Albert ten Berge
Al meer dan 35 jaar ervaring
als agrarisch adviseur bij Univé

Jaap Knot
Adviseert het MKB en ZZP’ers

Geert Sanders
Een bekend gezicht in Ruinen
en omgeving. Adviseert het MKB

Wij zijn u graag van dienst. Wilt u een afspraak maken met Albert ten Berge, Jaap Knot of Geert Sanders?
Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0522-471 655.
U kunt natuurlijk ook binnenlopen op het kantoor in Ruinen om een afspraak te maken.

FAMILIEBERICHTEN
Mijn angst voor de dood
is als mijn angst voor het leven
het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven
Jan is afgereisd....

Jan Christiaan de Jongh
weduwnaar van Truusje van Amerom
stapte op 16 april in een extra trein naar Terra X,
waar hij werd opgewacht door het Licht en de Rust
Als het leven een lijden wordt moet sterven
een bevrijding zijn.
Amsterdam
16 juni 1931

Zwolle
16 april 2017

Gegroet u allen die mij in mijn leven en vooral in de
duisternis van de laatste tijd vreugde en blijdschap
hebt gegeven.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Mr. B. Lever, ex.testamentair
Correspondentieadres: Wassink Uitvaartverzorging,
Zomerdijk 9a, 7942 JR Meppel
t.a.v. Mr. B. Lever

Voor de vele blijken van meeleven,
schriftelijk of persoonlijk, na het
overlijden van

JENTJE SCHIPHORST

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze moeder, (over) oma en vriendin

Dina Luten Brinkman
zeggen wij u hartelijk dank.

			Familie Luten
			Hiltjo
Ruinen, mei 2017
Voor de geweldige steun en begeleiding
tijdens de langdurige ziekte en na het
overlijden van mijn geliefde partner

Dina Luten-Brinkman
wil ik in het bijzonder mijn grote
waardering uitspreken voor:
mevr. Ds. G. Wiersma-Smelt
huisarts J.P. Ouwens en medewerkers
het team van Icare en Prima Life
medewerkers Hospice Eesinge Meppel
de gezamenlijke familie ieder die oprechte
deelneming heeft betuigd.
Een groot compliment voor allemaal!
Hiltjo de Groot

willen we u hartelijk bedanken.
Balkbrug: Jan en Siny Schiphorst

Heel veel dank voor alle steun
die we mochten ontvangen
na het overlijden van

Jan van Pelt
Namens de familie
Else van Pelt - Roos

Ruinen, mei 2017

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER WAOPEN!
OPBRENGST COLLECTE
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 2017
De collecte heeft dit jaar in Ruinen € 2.363,42 opgebracht.
Alle gevers en collectanten Hartelijk dank!
De collecte-organisatie

Staat de auto er niet tussen die u zoekt?
Dan gaan we graag met u op zoek!
Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl

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
Fietstocht TIP Ruinen 2017, onder deskundige leiding.
Elke dinsdagmiddag t/m september 2017.
Vertrek 13.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk.
Deelname gratis, consumpties voor eigen rekening.

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van
9.30 tot 13.00 uur
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond t/m
29 augustus van 19.45-23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de
speeldag, tel. 06-30244004.
Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met

Fietszondagen op 21 mei, 25 juni, 16 juli, 13 augustus en
24 september
Vertrek is dan, 10.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk.
Info TIP kantoor Ruinen,
tel. 0522-471700 of Harmpje Smit tel: 0522-471946.
Deelname voor eigen risico.

MEI

Vrijdag 19 mei
15.30 – 16.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kookworkshop
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 20 mei
14.00 uur

Wandeling door de omgeving van
Ruinen o.l.v. natuurgids Nelleke Kuiper,
start Mariakerk

Donderdag 4 mei

Dodenherdenking

Zaterdag 6 mei
13.00 – 17.00 uur

Open Dag Zwembad Ruinen, het
zwembad is dan gratis geopend voor
iedereen. Om 14.00 uur feestelijke
opening geheel nieuw springkussen op
de speelweide

Maandag 8 mei
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Timmeren en knutselen voor
Moederdag
Opgave: geahooijer@planet.nl

Dinsdag 9 mei
19.00 uur

Workshop ‘In de Media’
D’Olde Karke, echten

Vrijdag12 mei
19.00 uur

’t Neie Punt
Gratis oefenavond De Geuzingers

Zaterdag 20 mei
15.30 uur
Zaterdag 27 mei
15.00-00.30 uur

Pinkenpop
Festivalterrein Ruinerdijk 21, Ansen

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Wandafwerking,
behang, glasvlies,
spuitwerk

Hoog Rendement glas,
Voordelig !
Investeren in hoog rendement
dubbel glas levert al gauw een
winst op van 7% op uw
spaarrekening !

Optreden Kamerkoor Northern Voices
in de Mariakerk Ruinen

Binnenschilderwerk

Voordelen van HR++ beglazing
-forse besparing op stookkosten
-werkt geluidsisolerend
-waardeverhoging woning
-verbetering energielabel

Buitenschilderwerk
In de wintermaanden hanteren wij een speciaal
tarief op binnen schilderwerk
Meer informatie op www.lensenschilders.nl
tel 0522-26 26 44 mail info@lensenschilders.nl

Autobedrijf Wemmenhove:
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IN MOBILITEIT:

• IN- EN VERKOOP
VAN ALLE MERKEN
PERSONEN- EN
BEDRIJFSAUTO’S
• FINANCIERINGEN EN
LEASEMOGELIJKHEDEN
• VERKOOP ALLE
AUTOMERKEN NIEUW,
ALTIJD CONCURRERENDE
PRIJZEN
• CARMELEON
AUTOVERZEKERINGEN
Meppelerweg 3 - Zuidwolde
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

HET GOEDKOOPSTE
ADRES IN DE REGIO
VOOR TREKHAKEN

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

Moederdag 14 mei 2017
❤
❤
❤
❤

taartjes
gebakjes
bonbons
chocolade

Daar wordt
moeder blij van!
AARDBEIENSLOF
van € 8.25 voor maar

€ 6.95

actie geldig vrijdag 12 en zaterdag 13 mei

Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

