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Mooi Ruinen Run 2017
Start2Run-e-, in 10 trainingen klaar voor de 5 km!
RUINEN – Op 18 juni 2017 organiseert Loopgroep Ruinen weer de Mooi Ruinen Run.
Met de afstanden 5 en 10 km voor de volwassenen en de 800 en 1600 meter voor de
jeugd. Nieuw dit jaar is de route van de 10 km.
‘Waarlangs de route gaat houden we nog even als verrassing’, aldus de organisatie.
Naast de nieuwe route worden er dit jaar Start2Run-e- trainingen gehouden, parallel aan
de trainingen van Loopgroep Ruinen. Deze Start2Run-e- trainingen zijn bedoeld voor
beginners met als doel het lopen van de 5 km van de Mooi Ruinen Run 2017.

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
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De trainingen van Start2Run-e- worden
verzorgd door Betsy Post.
Daarnaast zullen bij de
Start2Run-e- trainingen ook leden van de
Loopgroep meelopen, dit om allerhande
vragen over hardlopen e.d. te kunnen
beantwoorden.

voor 5,95

en gaan door tot de Mooi Ruinen Run op
18 juni. Dit zijn 10 trainingen om je klaar te
maken voor de 5 km Mooi Ruinen Run.
Ervaring is niet vereist, het doel is om
mensen die willen beginnen met hardlopen
te helpen. Goede hardloopschoenen en
sportkleding zijn wel makkelijk.

De Start2Run-e- trainingen beginnen
woensdagavond 12 april a.s. om 19.00 uur Voor meer info, zie de advertentie elders in
dit blad.
bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld

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

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

De leukste kaarten
!
voor de laagste prijs
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LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
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Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

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

per stuk €
5 stuks voor €

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

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 19 april 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 11 april 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 9 april Palmpasen
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. A. Wiersma-Smelt
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. van Zanden afscheid
Woensdag 12 april
’t Neie Punt’ 18.30 uur Ds. G. Naber
Donderdag 13 april Witte Donderdag
PKN-Mariakerk Ruinen 19.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. C.J. ’t Lam
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
PKN-Mariakerk Ruinen 19.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. C.J. ’t Lam
Zaterdag 15 april Stille Zaterdag
PKN-Mariakerk Ruinen 21.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 21.00 uur Ds. C.J. ’t Lam
Zondag 16 april Pasen
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C.J. ’t Lam

Brink 47 • 7963 AB Ruinen • tel. 0522-471236

!
ZIN IN EEN AVONDJE UIT
ZWEMBADACTIE
Het zwembad is erg belangrijk voor

de leefbaarheid in ons dorp.
Daarom steunen wij deze actie ook van harte.
Bij besteding van € 12,50 in het café ontvang je van ons
een druppel. Een druppel die je weer kunt gebruiken voor
een goedkoper zwembadabonnement!!
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Zaterdag 8 april 21.00 uur

KWAK IN DE BAK

Een leuk dobbelspel, uitstekend geschikt om te spelen in
het café. Zeer geschikt voor alle leeftijden.

Vrijdag 14 april 20.00 uur

POKEREN

Zondag 16 april 21.00 uur

1e Paasdag
AMSTEL VEILING
De Amstel Veiling bestaat uit entertainment in de vorm

van zang en enkele veilingronden. Bij aankoop van een
consumptie ontvangt u van Café Hees een veilingbiljet.
Met deze biljetten kunt u dan later op de avond bieden
op de te veilen Amstel gadgets.

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

CITYTRIP
MAASTRICHT
Na enkele jaren Belgische en Duitse steden is dit jaar de

keuze gevallen op de Limburgse stad Maastricht. Koop jij
een lot bij ons in het café en word jij de gelukkige winnaar,
dan ontvang je een citytrip voor 2 personen naar deze leuke
stad, inclusief 2 hotelovernachtingen + ontbijt. Daarbij krijg
je als winnaar ook nog wat zakgeld mee. De trekking van
deze trip vindt plaats tijdens de Amstel Veiling.

Zaterdag 22 april 20.00 uur

CAFE- QUIZ
De inmiddels bekende formule: opgave in groepjes van

maximaal 6 personen, quizzen met je familie, vrienden,
buren, studiegenoten, sportvrienden etc. Bij deze quiz krijg
je regionale, nationale en internationale vragen. Tevens zijn
er ook altijd beeld- en luisterfragmenten bij. Opgave voor
deze quiz is verplicht.

Donderdag 27 april

KING’S DAY

V.V.VO RUINEN organiseert Eieren gooien.

Zondag 7 mei

Vive la liberté!!

Daarom presenteren wij op deze zondag een heerlijke
barbecue.
Op deze dag kunt u misschien ook kennis maken met het
nieuwe biertje van Amstel: Amstel ongefilterd!

See you!!!

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

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

Volop voorjaar en zomer bij Boetiek de Smederije
RUINEN – De lente liet zich al even zien in de week dat de modeshows van Boetiek
de Smederije plaatsvonden. Helemaal klaar voor het nieuwe seizoen met nieuwe frisse
kleuren startte een serie van drie modeshows in de zaak aan de Westerstraat in Ruinen
en de dag erna lieten de modellen het aanwezige publiek genieten van een mooi
verzorgde show op de catwalk in de Buddinghehof in Ruinerwold.
Eigenaresse Lieneke Smit van Boetiek de
Smederije uit Ruinen heeft weer gezorgd
voor een hele mooie, fleurige en vooral
draagbare collectie. De modekleuren en

jasjes, pantalons, shirts en jurkjes etc. Ook
de Bretonse streep blijft nog even.
Naast de nieuwe mode showden de modellen Dineke, Klaasje, Marieke, Jenita, Willy
en Roelien de leukste accessoires zoals
shawls, sieraden en tassen.

dessins zijn heel divers; er zijn o.a. lichtblauw en donkerblauw, tomaatrood te zien,
maar er zijn ook lichte grijs- en groentinten. Kortom, keus genoeg bij Boetiek De SmeAl deze kleuren worden toegepast in leuke derije, Westerstraat 12 in Ruinen.

Advertorial

WONEN
Zuinig op je huis
Op dit moment staan de rentes laag. Ik merk dat klanten in deze periode graag extra op hun
hypotheek willen aflossen. Op zich een verstandige keuze, maar misschien is er nog wel een
interessantere optie?
Laatst zat ik met Bart, mijn partner, op de bank. De deur naar de gang waaide weer eens
open. Het is al een oude deur, die niet goed meer sluit. Met als gevolg dat we regelmatig
op de tocht zitten. Bah! Voor ons één van de aanleidingen om eens te onderzoeken hoe wij onze oude woning
kunnen aanpassen. We hebben al besloten binnenkort onze spouwmuur te isoleren. En natuurlijk gaan we aan
de slag met die oude deur. Dat staat gepland!
Het is altijd een goed plan na te denken over duurzame investeringen in je huis. Uiteraard voor het milieu, maar
ook voor je eigen portemonnee. Hiermee bespaar je op de energierekening en verhoog je het comfort in huis.
Bovendien laat een investering in veel gevallen de waarde van het huis stijgen. Zeker interessant om eens te
onderzoeken. Hoe je dat betaalt? Bijvoorbeeld met spaargeld of door een extra hypotheek te nemen. Ook kun
je tegen een aantrekkelijke rente geld lenen via de Energiebespaarlening.
Weten welke aanpassingen voor jouw huis geschikt zijn? Zonnepanelen, isolatie aanbrengen of een HR-ketel
aanschaffen? Op verbeteruwhuis.nl kun je snel uitzoeken welke aanpassingen voor jouw huis geschikt zijn.
Kortom: óp naar een duurzaam, zuinig huis! Goed voor de wereld en goed voor jezelf!
Michelle Goedhart
Manager Particulieren en Private Banking
Rabobank Zuidwest-Drenthe

8

EN
NIEUWE SMAK

JS
I
P
E
H
C
S
K
J
I
L
R
HEE

Jaarvergadering
Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER”
Ruinen
Op donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur
in Café Hees Brink 47 te Ruinen
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bestaria
Ruinen

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

8.
9.

Opening
Notulen
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Verslag kascommissie
Financieel verslag van de penningmeester
Bestuursverkiezing:
Aftredend: dhr. J. Mansier (herkiesbaar)
Mevr. T. Kuyer (niet herkiesbaar)
kandidaat mevr. K. Kijk in de Vegte-Smit
Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris
worden opgegeven tot een uur voor de
vergadering tel. 0522-472450
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur

Mooi Ruinen Run 2017
Start2Run-e-, in 10 trainingen
klaar voor de 5 km!
Op 18 juni 2017 organiseert Loopgroep Ruinen weer de
Mooi Ruinen Run. Met de afstanden 5 en 10 km voor de
volwassenen en de 800 en 1600 meter voor de jeugd.
Nieuw dit jaar is de route van de 10 km. ‘Waarlangs de
route gaat houden we nog even als verrassing’, aldus de
organisatie.
Naast de nieuwe route worden er dit jaar Start2Run-e- trainingen gehouden, parallel aan de
trainingen van Loopgroep Ruinen. Deze Start2Run-e- trainingen zijn bedoeld voor beginners met als
doel het lopen van de 5 km van de Mooi Ruinen Run 2017. De trainingen van Start2Run-e- worden
verzorgd door Betsy Post. Daarnaast zullen bij de Start2Run-e- trainingen ook leden van de Loopgroep
meelopen, dit om allerhande vragen over hardlopen e.d. te kunnen beantwoorden.
De Start2Run-e- trainingen beginnen woensdagavond 12 april a.s. om 19.00 uur bij het
Bezoekerscentrum Dwingelderveld en gaan door tot de Mooi Ruinen Run op 18 juni. Dit zijn 10
trainingen om je klaar te maken voor de 5 km Mooi Ruinen Run. Ervaring is niet vereist, het doel is om
mensen die willen beginnen met hardlopen te helpen. Goede hardloopschoenen en sportkleding zijn
wel makkelijk. Voor meer info, zie de advertentie elders in dit blad.
De kosten voor deze Start2Run-e- trainingen zijn € 15,00 en dat is inclusief startbewijs voor de 5 km Mooi
Ruinen Run! Opgeven kan via info@mooiruinenrun.nl, en dan stomen wij je klaar voor de 5 km op 18 juni!

Pinkenpop gaat door!

over de vertrektijden binnenkort op de
website en op de Facebookpagina.

ANSEN - Na het grote succes van vorig jaar zal dit jaar de tweede editie van het
Pinkenpop festival plaatsvinden. Het muziekfestival dat vermaak biedt voor jong en oud.
In het debuutjaar van Pinkenpop had de organisatie al enkele grote namen weten te
strikken en dit jaar zal dit niet anders zijn. Zo start het festival dit jaar met de lokale band
‘DirtyDog’ met stevige tot minder stevige rockcovers van de jaren ’70 tot nu.
de jonge festivalgangers een blagenparadijs met veel vertier en kan de wat oudere
festivalganger zich vermaken in de ‘Rosse
buurt’ of nader kennismaken met de lokale
pilsbrouwerij Jutndel in hun eigen donkerbruin café. Daarnaast wordt er ook deze
editie aan de inwendige mens gedacht en
zal de kermis ook niet ontbreken. Verder
kunnen festivalgangers uit Ruinen gebruik
Naast de muzikale omlijsting biedt het festi- maken van een pendeldienst tussen Ruinen
val vermaak voor jong en oud. Zo is er voor en Ansen op deze dag, meer informatie
Vervolgens zal de band. Alice Springs
zorgen voor opzwepende Ierse songs en
jigs van bijvoorbeeld The Dubliners, The
Pogues en Flogging Molly. ‘Straight on
Stage’ zal het festival afsluiten met oude
rock en blues in een jong jasje. Een garantie op een vette avond vol met klassiekers
en moderne (pop)nummers.

Vrolĳk pasen!!!

VERHUUR

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

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!
www.ruunderwaopen.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
Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

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

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!

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 !

Binnenschilderwerk

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

Buitenschilderwerk

Meer informatie op

www.lensenschilders.nl

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

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 34 nr. 4 - 5 april 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 3 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 06-1508695
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

kerkvieringen. Tijdens deze vieringen staan wij stil bij de laatste
week die de aardse Christus tweeduizend jaar geleden heeft ondergaan. Door stil te staan bij diens gang naar het kruis, ondergaan wij wat hier aan de orde is, op zachte liturgisch-rituele wijze
ook zelf. Samen met hem ondergaan wij de uiterste diepten van
het leven, tot op Golgotha, en herbeleven wij samen met hem
ook al vast stukjes van zijn mooiste opstandingsen overwinningsmomenten, met Pasen.
Onderweg ondervinden wij de gemeenschap met elkaar, bij het
vieren van de gemeenschap van brood & wijn op Witte
Donderdag en bij het uitdelen van lichtjes van Nieuw Leven op
Stille Zaterdag.
Wees welkom in de Mariakerk in de week voor Pasen, en met
Pasen zelf! Hier al vast een overzicht van de vieringen in de
komende maand. Wij beginnen met een compact overzicht van
de week voor Pasen:

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het volgende nummer van Om de Ruiner Toren graag
inleveren vóór vrijdag 21 april 2017, via info@pkn-ruinen.nl

Zondag 9 april – 10.00 uur - Mariakerk
Palmzondag. Wij beginnen aan de Stille Week voor Pasen.
Gastvoorganger is onze dorpsgenote ds. Sienny Wiersma-Smelt.

Een weekend op Hiddensee
Twee weken geleden, in het weekend van 19 maart bracht een
achttal Ruiners een bezoek aan het Oostzee-eiland Hiddensee.
In een ochtenddienst in de “Inselkirche” werd op een mooie,
plechtige, ceremoniële wijze gestalte gegeven aan de afronding
van het officiële partner-contact dat wij in Ruinen als kerk
achtentwintig jaar met Hiddensee onderhielden.

Woensdag 12 april – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar, in de grote zaal van
’t Neie Punt.
Witte Donderdag 13 april – 19.30 uur - Mariakerk
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar, in de Mariakerk,
zittend in een grote kring, zoals Jezus dat vroeger met zijn
leerlingen ook heeft gedaan.
Goede Vrijdag 14 april – 19.30 uur – Mariakerk
Wij lezen het lijdensverhaal van Christus volgens het evangelie
naar Matteüs, gevolgd door het Beklaag Gods, een tekst uit de
oud-kerkelijke traditie die de rouw van God om de dood van zijn
Zoon verbeeldt. De dienst eindigt abrupt, in de volkomen leegte
van de dood. Met medewerking van het kerkkoor.
Stille Zaterdag 15 april – 21.30 uur - Mariakerk
Wij trekken in een “nachtdienst” vanuit de donkere leegte van de
dood, heen naar het nieuwe Licht van de opstanding. Wij verwelkomen de nieuwe Paaskaars in onze kerk en delen haar licht aan
elkaar uit. En wie wil kan doen aan de rituele vernieuwing van de
eigen doop. Welkom!

Als “afscheidscadeau” overhandigden wij hen een grote
“Kei van Ruinen”, waarmee wij onze dank kenbaar maakten voor
het fijne contact dat wij al de jaren met hen hebben mogen
hebben. Daarnaast gaven wij zakjes zaad met “Vergeet Mij
Nietjes” cadeau. De Hiddensee-ers overhandigeden ons als
cadeau een “boom vol van toekomst”: een boom die nog kan
groeien en in de toekomst vele vruchten kan brengen!
Ook al loopt het officiële contact dan ten einde, er is en blijft
veel, bijvoorbeeld aan herinneringen, maar ook aan vele dierbare
persoonlijke contacten die nog lang zullen blijven bestaan en wie
weet weer opnieuw uit kunnen groeien tot iets groots.
Misschien dat over enige tijd ook een delegatie uit Hiddensee
naar Ruinen komt, om in de Mariakerk officieel afscheid te nemen
en de contacten op frisse en andere wijze nieuw vorm te geven.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Bij de diensten

De Stille Week voor Pasen
Met zondag Palmpasen, dit jaar op zondag 9 april, begint de
Stille Week van Pasen. Een week met een aantal extra

Zondag 16 april: Eerste Paasdag – 10.00 uur - Mariakerk
Op Paasochtend proclameren wij de overwinning van Christus
op de dood en zonnen wij ons in het licht en de vreugde van
Nieuw Leven! Het kerkkoor gaat ons daarbij voor in de lofzang.
Zondag 23 april – 10.00 uur - Mariakerk
Hoe wordt de opstanding van Pasen werkelijkheid ook in ons
leven? We lezen het verhaal van de “ongelovige” (zegt de
traditie, maar laten we liever zeggen), de “sceptische” Thomas,
zoals het staat in Joh. 20: 19-31.
Zondag 30 april – 10.00 uur – Mariakerk
Iets afwijkend van het leesrooster lezen wij vanmorgen Johannes
21: 1-14, over de derde verschijning van Jezus als de Opgestane
aan zijn leerlingen. Wij kunnen er veel van leren, welkom!
Zondag 7 mei – 10.00 uur - Mariakerk
Een bijzondere dienst. Want de samenzang wordt deze keer niet
begeleid door het orgel, maar door een heus “Posaunenchor”
uit het naburige buitenland, een dertigtal musici met koperblaasinstrumenten uit het het Duitse Nordhorn! De muziek en
samenzang is vast ook op de Brink nog te horen, welkom!
“De Heer is mijn herder!” is het thema van de dienst.

Dienst doen in Irak?!
Kom ook naar de Open Gespreksavond op Maandag 10 april
Op dit moment doen militairen uit Nederland dienst in Irak. In
de buurt van Mosul ondersteunen ze Iraakse en Koerdische
gevechtstroepen die het opnemen tegen IS(IS), met training en
advies. Onze dorpsgenoot Wiebe Arts, humanistisch geestelijk
verzorger onder militairen, is net terug van een maandenlang
verblijf in Irak. Op maandagavond 10 april is hij te gast bij onze
Gespreksgroep die elke tweede maandag van de maand bij
elkaar komt in De Bron, Kloosterstraat 4. De avond begint om
20.00 uur en staat open voor iedereen. Wiebe Arts zal iets
vertellen over zijn werkzaamheden als geestelijk verzorger, maar
ook uitleggen hoe de situatie daar in Irak op dit moment is en
welke rol religies bij alles spelen. Hartelijk welkom! De avond is
gratis, voor de koffie wordt een vergoeding gevraagd!
In Memoriam: Hendrik Strijker
*16 december 1923
† 02 februari 2017
Op donderdag 2 februari overleed Hendrik Strijker, in de leeftijd
van drieënnegentig jaar. Hendrik Strijker werd in 1923 in Ruinen
geboren en heeft er heel zijn leven gewoond. Bij de locaties waar
hij heeft gewoond, hoorden onder andere het Pasmanshuus
(dat toen nog niet zo heette) en het adres op de Harm
Smeengestraat waar tegenwoordig Visio is gevestigd.
In 1951 trouwde hij met Arendje Benning met wie hij bijna
tweeënzestig jaar getrouwd is geweest. Zij werden de trotse
ouders van vier jongens: Henk, Klaas, Bert en Roel.
Het grootste gedeelte van zijn leven woonde hij samen met zijn
vrouw en kinderen op de boerderij “aan de Broekens”, net buiten
het dorp.
Zwaar werd zijn leven beproefd toen hij moest meemaken dat in
1973 zijn zoon Klaas verongelukte, vlak bij huis, nog maar
negentien jaar oud. Twintig jaar later verongelukte zijn andere
zoon Roel. En bijna vier jaar geleden zijn vrouw Arendje, ook bij
een verkeersongeluk. Hendrik Strijker was er de mens niet na
om het er veel over te hebben. Hij wilde niemand met zijn aanvechting lastig vallen. Alle zeilen bijzettend, pakte hij liever in zijn
eentje telkens het leven weer op. Hij vond daarbij troost in het
drukke werkzame leven op zijn boerderij en tijdens het fietsen en
toeren in de auto met zijn vrouw Arendje door de mooie, weidse,
Drentse natuur. Ook de intense aandacht die hij van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kreeg, deden hem
goed. Ze hielpen hem weer te levenen van het leven te genieten.
In de afscheidsdienst van maandag 6 februari stonden wij stil
bij het beeld van het zaad, dat de apostel Paulus gebruikt. Het
menselijk lot is als het zaad in de natuur. Wij mensen zijn eindig,
gaan sterven en worden in de aarde gelegd. Maar niet anders
dan met de bedoeling om vervolgens ook weer nieuw op te
mogen komen en verder te mogen leven, mooier en grootser
dan ooit tevoren, in een ander, nieuw bestaan.
In Memoriam: Johanna Draijer-Kuijer
* 31 augustus 1914
† 11 februari 2017
Op zaterdag 11 februari overleed Johanna Draijer-Kuijer, op de
gezegende leeftijd van honderdentwee jaar. Anna Kuijer werd in
1914 in Ambt Ommen geboren, als oudste in een gezin met zes
kinderen. De eerste helft van haar leven ging zij ongetrouwd door
het leven. “Het is er gewoon nooit van gekomen”, zei ze, als
je haar hiernaar vroeg. Ze voerde een actief leven, voelde zich
thuis verbonden met haar ouders, en nam ook graag deel aan
het verenigingsleven. Op achtenveertig-jarige leeftijd, in 1963,
sloeg de vonk alsnog over en trouwde ze met Jacob Draijer. Ze
hadden het fijn samen. Bijna vijfenveertig jaar zijn ze met elkaar
getrouwd geweest.
Anna Draijer was een opgewekte, blijmoedige vrouw die ook van
de kleine dingen des leven kon genieten. Ze hield veel van
bloemen en van de natuur, en van de toewijding die je als mensen voor elkaar kunt hebben. Tot aan het einde van haar leven
bleef ze belangstelling houden voor iedereen en genoot ze zeer
van de bezoeken die ze kreeg.
Een groot deel van haar leven heeft Anna Draijer gewoond in Dedemsvaart (nog met haar ouders) en in Rheezerveen en Ommen
(samen met haar man). Drie jaar geleden kwam ze in woonzorglocatie “De Berkenhof” in Ansen te wonen. Zij kon er goed
wennen, was erg dankbaar voor de hartverwarmende hulp die ze
er ontving van het personeel en de vrijwilligers, en voor de steun
die zij ook al eerder, in al de jaren had mogen ervaren van haar
familie, de neven en nichten. Op zaterdag 11 februari j.l. overleed
ze. Enkele dagen later, op donderdag 16 februari, hielden wij

in het Hervormd Centrum in Ommen een Dankdienst voor haar
leven en vertrouwden wij haar bestaan en sterven toe aan haar
Schepper, met woorden van Psalm 23: “De Heer is mijn Herder,”
en Psalm 121: ”De Here zal je uitgaan en je ingaan bewaren, van
nu aan tot in eeuwigheid.”
Op 12 februari 2017 is overleden Harmina Strijker-Bork,
sinds 16 september 1986 weduwe van Roelof Strijker. Zij werd
geboren in Pesse en woonde aan de Mr.Harm Smeengestraat,
de Schapenstreek, de Esweg en ’t Neie Punt waar ze op 89
jarige leeftijd is overleden.
We wensen de familie kracht en sterkte toe voor de tijd die komt.
Gerda van den Berg-Vos
*14 mei 1923
† 22 februari 2017
Op woensdag 22 februari overleed Gerda van den Berg-Vos, op
de leeftijd van drieënnegentig jaar. Gerda van den Berg werd als
Gerda Vos in Sassenheim in Zuid-Holland geboren, als jongste
dochter in een gezellig groot gezin met dertien kinderen. Vervolgens heeft zij gedurende haar leven in tal van plaatsen in het
land gewoond, waaronder Vijfhuizen (bij de Haarlemmermeer),
Ketelhaven, Best (bij Eindhoven), Noordwijkerhout en Noordwijk.
Bijna zestig jaar is zij getrouwd geweest met Pieter van den Berg.
Ze werden de ouders van drie kinderen: Pauline, Dineke (die
vroeg overleed) en Cees. Kort na het overlijden van haar man,
kwam zij, bijna veertien jaar geleden, bij ons in Ruinen te wonen.
Zij kon er, ook als tachtigjarige, goed wennen, knoopte tal van
nieuwe contacten aan, en onderhield vele oude. Qua karakter was Gerda van den Berg een blijmoedige vrouw met pit en
humor die het grootste deel van haar leven heeft gewijd aan haar
liefde en zorg voor de mensen om zich heen. Op tal van manieren heeft ze zich altijd gedurende haar leven, binnen en buiten de
kerk, als vrijwilliger ingezet voor een ander. Ook maakte zij, waar
zij ook woonde, altijd met veel plezier deel uit van het kerkkoor.
Ze genoot van de melodieën en teksten die ze zong. Dat zij, als
vrouw die makkelijk contacten legde, met haar vriendelijkheid
en opgewektheid altijd veel over had voor een ander, werd in de
loop van de jaren tot een echt “handelsmerk” van haar.
Het maakte haar tot de unieke vrouw die zij is geweest, die velen
dierbaar is geworden.
Op maandag 27 februari legden wij haar leven terug in de handen van haar Schepper, met woorden van Psalm 23: “De Heer is
mijn herder”, en Openbaring 21: “Zie ik maak alles nieuw”.
In Memoriam Dina Luten-Brinkman
* 5 maart 1931
† 1 maart 2017
Zij is geboren in Vinkenbuurt, een kleine gemeenschap onder de
rook van Ommen. Zij groeide er op in de rust en de vrije natuur.
Ze bleef haar hele leven een natuurmens. Op school kon ze goed
meekomen, maar daarna moest ze thuis helpen op de boerderij
en na haar huwelijk met Aaldert Luten zette ze zich samen met
hem in voor hun boerenbedrijf aan de Fluitenbergseweg. Het
was hard werken, maar ze deed al het werk dat gedaan moest
worden. Ondertussen werden er vier kinderen geboren:
Albert, Dirkje, Jan en Arie.
Door de mechanisering maakte ze grote veranderingen mee,
maar toen de tijd van de melktank aanbrak en er grote
investeringen moesten worden gedaan om de boerderij rendabel
voort te zetten, besloten ze te stoppen met het boerenleven.
Ze verhuisden naar de Bouwschoppenkamp in Ruinen, toen naar
Hoogeveen en daarna keerden ze terug naar Ruinen naar de
Zwederaweg, waar Aaldert in 2004 overleed.
Hoewel ze het heerlijk vond om in de tuin te werken, werd deze
toch te groot voor haar, daarom ging ze kleiner wonen en koos
ze voor het huis aan de Torenakker nr.11.
Na enkele jaren ging ze samenwonen met Hiltjo de Groot en
bloeide er een nieuwe liefde in hun beider leven.
Ze mocht graag een kaartspelletje spelen, was jarenlang lid van
de Zusterkring. Ze was zorgzaam, creatief, proper en schoon.
Ze was bescheiden en zachtmoedig, maar wel vastberaden en
sterk.
De laatste jaren waren zwaar. Uiteindelijk moest ze haar leven
loslaten.Met al haar levenslust en wilskracht heeft ze deze strijd
niet kunnen winnen. Op 1 maart 2017 is ze ingeslapen en van
ons heengegaan. De afscheidsdienst was op 6 maart in De Bron,
waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats
in Ruinen.

We houden haar in dierbare herinnering en wensen de kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en Hiltjo steun en nabijheid
toe van God en mensen om dit verlies een plaats te geven in hun
hart.
ds.G.Wiersma-Smelt
In Memoriam Jentje Schiphorst
*19 september 1929 †
10 maart 2017
Op vrijdag 10 maart overleed Jentje Schiphorst, op de leeftijd
van zevenentachtig jaar. Jentje Schiphorst werd in 1929 in
Ruinen geboren, op het adres Bos 5. Hier groeide ze ook op en
verzorgde ze als volwassene, samen met haar zus Annigje, vele
jaren de ouderlijke boerderij. Na het overlijden van haar ouders
en zus woonde ze jarenlang aan de Esweg. Uiteindelijk kwam
zij in één van de woningen aan de Jan Wierengaweg, rondom ’t
Neie Punt te wonen.
Jent Schiphorst is in haar leven altijd een actieve vrouw geweest
en gebleven. Naast op de boerderij van haar ouders en de vele
“werkhuizen” die ze na afronding van haar schooltijd verzorgde,
werd zij al vroeg actief lid van het zangkoor Kunst naar Kracht.
Ze is er ook voorzitster van geweest! De meeste mensen van
Ruinen kenden haar als leidster van de Zondagsschool.
Tientallen jaren heeft zij dit kerkelijke dienstwerk verricht.
Hele generaties Ruiners hebben van haar les genoten.
Jent Schiphorst is nooit getrouwd geweest, maar eenzaam
hoefde ze zich niet te voelen. Tot op hoge leeftijd onderhield zij
tal van contacten in heel Ruinen en omgeving. Ze leefde zeer
mee met het wel-en-wee van anderen en was ook een trouwe
kerkganger. In haar verliezen wij een bijzonder mens die heel
veel voor Ruinen en voor ons als kerk heeft betekend.
Op woensdag 15 maart j.l. vertrouwden wij haar leven en sterven
toe aan haar goddelijke Schepper, in een dankdienst-voor-haarleven in de Mariakerk aan de Brink te Ruinen. We lazen haar
lievelingspsalm, Psalm 23, en de woorden die bij dit psalmlied
horen: “De Heer is mijn Herder, mijn ontbreekt niets … Geluk en
genade volgen mij alle dagen van mijn leven, en ik zal verblijven
in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.”
Op 10 maart 2017 is Jent Schiphorst overleden.
Ze heeft 50 jaar de zondagsschool geleid en is altijd
zeer betrokken gebleven bij het zondagsschoolwerk.
Met bijzondere diensten, zoals de oogstdienst, het kerstfeest
en het paasontbijt was ze bijna tot het laatst toe aanwezig.
Haar passie was zingen, veel mensen in Ruinen zullen
onderstaand lied van haar geleerd hebben:
Kind’ren van één Vader,
Reikt elkaar de hand,
Waar wij mogen wonen,
In wat stad of land,
Hoe wij mogen spreken
In wat tong of taal
Kind’ren van één Vader
Zijn wij allemaal.
De zondagsschoolleiding
In Memoriam Roelof Dekker
* 24 november 1931
† 14 maart 2017
Roelof is geboren op de boerderij in Echten en was de zoon van
Hilbert Dekker en Hendrikje Boverhof. Het gezin telde zeven
kinderen: drie jongens en vier meisjes. Hij groeide op in de vrije
natuur rondom de boerderij.
Na de lagere school ging hij eerst naar de lagere landbouwschool in Zuidwolde en daarna naar de landbouw winterschool
in Meppel. Hij werkte mee thuis op de boerderij en met veel
plezier hielp hij ook anderen met het boerenwerk.
Hij had belangstelling voor trekkers en machines en volgde daarvoor ook cursussen in de landbouwmechanisatie.
In de militaire dienst bouwde hij hechte vriendschappen op die
altijd bleven bestaan. En tijdens de watersnoodramp in Zeeland
werd hij ingezet bij het stapelen van zandzakken en het redden
van mensen, wat een zeer bijzondere ervaring was.
In 1955 trouwde hij met Femmie Luning. Er werden zes kinderen
geboren: Ginie, Bert, Evert, Henk, Jan en Femmie.
Na verschillende verhuizingen werd Oldenhave nr.12 het
woonadres.Hij was zorgzaam en zeer betrokken bij het wel en
wee van zijn kinderen en later ook van zijn kleinkinderen.
Hij leerde hen: je moet positief in de samenleving staan, samen-

werken met anderen, maar ook weerbaar en zelfredzaam zijn.
Hij was boer in hart en nieren en volgde nauwkeurig de
ontwikkelingen in het boerenbedrijf. Ook in het maatschappelijk
en kerkelijk leven leverde hij zijn aandeel.
De laatste jaren legde hij zich vooral toe op de moestuin.
Hij was een natuurmens. Zijn grote liefde voor de natuur bracht
hij over op de kinderen en de kleinkinderen. Hij had oog voor de
wonderen die in de natuur gebeurden en die schreef hij op in zijn
notitieboekje en zijn agenda. Ook noteerde hij daarin zaken over
de boerderij, de tuin en de familiegebeurtenissen.
Hij was een man van dingen vastleggen.
Hij was een markant mens, soms eerst even afstand nemen,
maar dan toch vriendelijk en belangstellend, soms hard voor
zichzelf en anderen, maar hij had een groot hart van goud.
Heel onverwacht is hij van ons heengegaan.
Tijdens de revalidatieperiode in Reggersoord is hij overleden.
Met velen hebben wij afscheid van hem genomen in
crematorium ‘Reestborgh’ in Meppel.
Femmie, de kinderen en de kleinkinderen zullen hem zeer
missen.
We wensen hen troost en steun toe van God en mensen om het
verdriet een plaats te geven in hun leven.
ds.G.Wiersma-Smelt
In Memoriam
Helena Alida Theodora Christina Meinesz-Gastelaars
*17 juli 1926
†20 maart 2017
Op maandag 20 maart overleed Helena Alida Theodora
Christina Meinesz-Gastelaars, op de leeftijd van negentig jaar.
Lenie Meinesz werd in 1926 als Helena Alida Theodora Christina
Gastelaars in Nederland geboren. Op haar twaalfde overleed
haar vader. Haar moeder, haar broer en zij verhuisden naar Indië,
waar zij twee jaar lang een gelukkige kinder- en jeugdtijd heeft
gekend. In 1940 kwam het gezin weer terug naar Nederland,
net op het moment dat Rotterdam werd gebombardeerd, waar
haar moeder ging hertrouwen. Na de oorlog vond Lenie Gastelaars werk in het chique luxe Hotel Des Indes in Den Haag. Daar
leerde ze Wim van Gogh kennen met wie ze trouwde en samen
eerst een slagerij in Haarlem overnam, daarna, toen dit geen
succes bleek te zijn, in Oosterbeek in een hotel van familie werk
vond, en uiteindelijk een broodjeszaak in Den Haag opende.
Zij werden de ouders van dochter Leny. Na het overlijden van
Wim van Gogh werd Hans Meinesz uit Den Haag haar levenspartner. Achtendertig jaar zijn zij met elkaar getrouwd geweest,
lief en leed delende. In het jaar 2000 kwamen Hans en zij in
Echten te wonen, aan de Oshaarseweg, samen met dochter
Leny en schoonzoon Jan. Hier heeft Lenie Meinesz nog een
aantal gelukkige jaren gekend, alhoewel het overlijden van haar
dochter Leny in 2004 en het overlijden van haar man Hans in
2010, het leven er niet makkelijker op maakte.
Maar als geen ander had zij inmiddels in het leven geleerd,
boven elke situatie waarin ze leefde, uit te stijgen, zich altijd
iets van eigenwaarde te bewaren en moedig toch weer de
toekomst tegemoet te treden. Zij probeerde de gouden momenten in haar leven vast te pakken en volop te genieten van de
vele kleine mooie dingen van alledag. In de afscheidsdienst op
zaterdag 25 maart legden wij haar leven terug in de handen van
haar hemelse Schepper en Herschepper, met woorden uit het
Bijbelboek Prediker: “Geniet op alle dagen van je leven…, (want)
het bestaan is leeg en vluchtig… Doe wat je hand te doen vindt,
doe het met volle inzet, want er zijn geen daden… meer in het
dodenrijk.” (hoofdstuk 9) Zo legden wij een verband tussen haar
manier van leven en het Bijbelse boodschap, voor het leven van
alledag.
KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2017:Tot nu toe zijn de toezeggingen voor de Kerkbalans 2017 € 60.000,= dat is helaas minder dan het vorige jaar
maar toch zijn wij tevreden dat wij dit bedrag kunnen verwachten.
ZUSTERKRING
Op maandag 24 april sluiten we het seizoen officieel af met een
cabaretmiddag in De Bron. Aanvang 14.00 uur.
TEN SLOTTE
”Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.”
Paul Arden
Redactie Om de Ruiner Toren

Groente en kruidentuin
(120 x 120)

nu € 22.50
Zandbak (160 x 124) met opbergvak,
naaldhout, geïmpregneerd samen met
3 zakken speelzand à 25 kg € 65.00

Drukspuit
Gloria
prima 5

Kweek je eigen groenten en kruiden!
Nu volop pootaardappelen en de
eerste groenteplantjes!

Nieuw in ons assortiment

Van € 33.95
nu voor € 24.95

Gieters

5 of 10 liter
in grijs of groen
vanaf € 2.99

SABO Accumaaiers
in 3 verschillende maten!

Perkoleum, hoogglans en
zijdeglans in elke kleur
te mengen!
• hoogglans en zijdeglans aﬂak o.b.v. lijnolie
• dekkende en transparante kleuren
• één-potsysteem
Een duurzaam elastische, oplosmiddelarme, vochtregulerende hoogglanzende
verfbeits op basis van alkydhars en lijnolie voor gevel- en tuinhout buiten

WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

WWW.INTECHNEAU.NL

T 0522-47 04 56

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen

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

Zwembad Ruinen voldoet aan hogere
kwaliteitsstandaard voor het Zwem-ABC

JOS Column
Paosen
Een ei is gien ei, tweej ei is een half ei en
dreej ei is een paosei.
Mit dit riempie wollen de meensen uut
mien jeugd dudelijk maken det er mit
paosen heel veule eier soldaot mit worden
emeuken. Zo as ik mij ook kan herinneren
was het een erezake daj niet mit tweej eier
ophöllen mar amit tut misselijk maken de
antallen kwamen.
Zal wel niet best ewest wezen veur het
cholesteron mar daor meuken oonze
olders zich niet zo drok over.
Wat mit Paosen mug, det mug mar één
maol ien het jaor. Dan is het niet genogt
um oe drok over te maken.

RUINEN - Zwembad Ruinen heeft de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet het
openluchtzwembad aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor
het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de
kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in
Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van
zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC
uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
gecontroleerd of het afzwemmen verloopt
conform de afzwemeisen – de Bepalingen,
Richtlijnen en Examenprogramma’s
Zwemdiploma’s, afgekort BREZ.
Met de invoering van de Licentie
Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook
wordt getoetst op zaken als: is er voldaan
aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de
zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende
voldoende opgeleid, is er nagedacht over
de manier van lesgeven, hebben ouders
zicht op de vorderingen van de kinderen
tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
Zwembad Ruinen heeft de Licentie ZwemABC behaald en voldoet daarmee aan deze
nieuwe eisen.

Paosen, veurjaor…veur mij de mooiste
tied van het jaor. Alles wordt greun; de
veurjaorsbloemen bleujt uutbundig, de
bomen loopt uut, de veugels bint bij oonze
nustkassies al an het huzen-kieken.
De kieften (kievitten)bint er weer, de
schoolkiender helpt bij een schoonmaak
dag, kortum alles wordt fris en mooi en
greun.
Paosen was veur de kiender vrogger een
top-tied. Dan kreej een paosnet.
Die haokte oen moe van ketoen. En dan
een laank koord er an zodaj um umme de
nakke kunden hangen. Het sneed oe ien
het vel. En aj klein waren dan kwaaj er van
an t strompelen. Mar det ding mus um de
nakke.
Paosen…vake de enige maol ien het jaor
daj een sinesappel kregen. Die kwaamp
onder ien het net, as bodem dus. en daor
bovenop walneuten, hazelneuten, een
paar eier, gevarfd of niet, suker eier, eier
van sukkelao. Het was niet an te eten..
zoveule zeutigheid kreej aans ien gien
weken.
Um die sinesappel zat ien die tied een heel
dun vloeipapiertie, daor stunt op waor de
sinesappel vandaon kwaamp. Die vloeipapierties, daor waaj drok op.
Die wordden zorgvuldig mit een niet al te
heet striekiezer estreken. Aj dubbele
papierties hadden dan was er een
levendige handel ien as ruil-artikel. Want
behalve sukerzakkies, postzegels, sigarenbaandties en speldties wordden ook dizze
vloeipapierties espaard.
As ik now sinesappels kope dan zit er
nooit meer zukke kleurige vloeipapierties
umme. Det is niet arg; ik zöl ook niet weten
mit wie ik ze nog zöl kunnen ruilen.

Sinds jaren wordt er bij een zwembad,
zwemschool of zwemvereniging waar je
kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Dit
is de landelijke organisatie die de Nationale
Zwemdiploma’s uitgeeft en toeziet op de
kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid en zwemvaardigheid.
Deze organisatie streeft naar continue
kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC.
De Licentie Zwem-ABC is een volgende
stap in dit proces, waarmee borging van
veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen
wordt gestimuleerd.

Nieuws van Glasvezel De Wolden
RUINEN - Vorig jaar hebben we bijna allemaal een intentieverklaring getekend:
dat glasvezel moest er komen! Nu is het
dan zover. De aanleg van het pilotgebied is
bijna klaar en de eerste schouwers zijn al
gesignaleerd in Gebied 2. En gebied 2, dat
zijn wij. Het aanleggen van glasvezel tot in
uw woning betaalt Glasvezel De Wolden
voor u. Geen aanlegkosten dus voor ons.
Voor de duidelijkheid: glasvezel aanleggen
in gebied 2 kost Glasvezel De Wolden ruim
vier miljoen.
Hoe kunnen ze dat voor ons betalen, dat
enorme bedrag? Van de opbrengst van elk
abonnement krijgt Glasvezel De Wolden
ook een klein deel. Dus door middel van
de abonnementen kunnen de bedragen
die Glasvezel De Wolden heeft geleend om
dit netwerk aan te leggen, terugbetaald
worden.
En dat maakt meteen duidelijk wat ons nu
te doen staat: een abonnement nemen.
Vorig jaar tekenden we massaal de intentieverklaring, want het is ons allemaal duidelijk
dat goed en snel internet van groot belang

is voor onze gemeenschap.
Van de basisscholen tot de ouderenzorg,
van de landbouw tot het toerisme, overal is
een snelle en stabiele verbinding onontbeerlijk geworden.
Kortom, dit is het moment: zet NU
je intentieverklaring om een abonnement!
Glasvezel De Wolden wordt van harte ondersteund door het bestuur van
DB Rune: Marjan Bralten, Ina Leuninge,
Ton Oostveen, Alfred Bennink,
Wim Laarman, Martijn ter Bork,
Suzan Glazenborg

Adverteren?
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Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
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Zoek de 6 verschillen

WAOPENTIES
1 pers. ledikant 90x200 cm
Verstelbare lattenbodem en matras
t.e.a.b.
Tel. 0522 472476

FAMILIEBERICHTEN
Graag wil ik iedereen heel erg bedanken
voor de steun, in welke vorm dan ook, die
ik in de afgelopen periode heb ontvangen.
Ook namens Hilbert.
Met hartelijke groeten
Hanneke Middelveld

Vrolĳk
pasen!!!

Prijswinnaar februari-puzzel
B. Hut , Mr .H. Smeengestraat 47 Ruinen
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
April-puzzel inleveren voor vrijdag 21 april 2017 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij HCR de Stobbe.

De collecte van het Reumafonds
heeft €1788.81 opgebracht.
Collectanten en gevers bedankt!
Het Comité

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - CARAVANSTALLING

AUTOBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

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

www.autobedrijfwestera.nl

PALMPASEN 2017

vanaf donderdag verkrijgbaar

HAANTJES

voor de palmpaasstok
of op de paastafel

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

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

PAASVUUR 2017
Zondag 16 april (1e paasdag)
19.00 uur, Neuzendijk Ruinen
Inbrengen snoeihout (hout zonder spijkers, verf etc.)
Vrijdag 14 en zaterdag 15 april
van 9.00 uur tot 17.00 uur aan de Neuzendijk!
leden gratis/niet-leden € 5,00 per kar
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FOTO

Gratis druppel bij

ALGENKILLER
1 liter
en
ONKRUIDKILLER
800 ml!

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

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

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

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

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

Ook voor accessoires kunt u
terecht bĳ Boetiek De Smederĳe
glas
schilder
afbouw advies
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Nieuw!

banden
Leuke arm € 9,95
er
van echt le
jes en
Damestas
5
PU € 29,9
buideltjes
4,95
Sjaals € 1

brinkhof advies

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

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

Zondag a.s.

Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

Palmpasen

Koop bij ons je
HANESTOK en/of CRÊPEPAPIER
Ook hebben we leuke
• paasdecoraties
• paaskaarten
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Vanaf heden zijn wij op vrijdag geopend tot 18.00 uur

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 april tot 1 oktober dagelijks geopend van
van 10.00 tot 17.00 uur.

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei,
aanvang 14.30 uur
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur

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

APRIL
Donderdag 6 april

’t Neie Punt. Palmpaasstokversieren
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zondag 9 april
14.00 uur

Palmpaasoptocht door VVVo, start optocht
‘Haantje op een stokje’ Sporthal de Marse
Aansluitend voor de allerkleinsten t/m
groep 4 voorstelling Magic Dennis in de
kantine sporthal

Zondag 9 april
15.00 uur

Lasergamen groep 5 t/m 8 door VVVo.
Sporthal de Marse
inschrijven vanaf 14.30 uur

Maandag 10 april
14.30 - 1.45 uur

’t Neie Punt. Paasstukjes maken voor jong
en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zondag 16 april
19.00 uur

Paasvuur 2017 VVVo
Neuzendijk Ruinen

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

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

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

Advertorial

STOTIJN NOTARIAAT HOUDT LEZING OVER LEVENSTESTAMENT

Ruinerwold - Over testamenten denken we nog
wel eens na. Als we overlijden moet het goed geregeld zijn. Het Levenstestament is minder bekend. Dat is een regeling om vast te leggen wie
jouw zaken mag regelen als je nog leeft. Vaak
wordt het gekoppeld aan dementie of wilsonbekwaamheid door een hersenbeschadiging. Maar
ook als je wél wilsbekwaam bent, kan het heel
handig zijn dat een ander namens jou mag han-

Een Levenstestament is een document waarin
jij zélf bepaalt wie jouw zaken mag regelen en
jij zélf bepaalt wat die persoon mag en moet.
Dat wordt vooral belangrijk als je wilsonbekwaam zou worden (door dementie of hersenbeschadiging) of in coma geraakt. Maar dat kan
ook handig zijn als je vaak of langdurig in het
buitenland bent, of door ziekte niet meer in staat
bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk
– te regelen. En ook als je bepaalde zaken niet
meer zelf wílt regelen en het prettiger vindt dat
een ander dat voor jou doet. Bijvoorbeeld een
kind of iemand anders regelt van alles voor je
bij bijvoorbeeld de bank of de belasting. In al
deze situaties is het goed en geruststellend dat
je weet wie jouw belangen behartigt. Wie dat is,
wat die persoon mag, en wat jouw wensen zijn,
leg je allemaal vast in een Levenstestament.Je
voorkomt daarmee gedoe, kosten en formaliteiten, en je voorkomt dat de zaken anders lopen

delen. Bij wilsonbekwaamheid heeft de Wet een

dan je zou willen.

regeling voor bewind en curatele. Dan bepaalt de

Voor wie is een levenstestament van belang?
Uiteraard voor jouzelf. Het stelt gerust te weten
wie namens jou mag handelen, ook als je het
zelf niet meer kunt. Je houdt zélf de regie.

Rechter wie jouw zaken regelt en wat die persoon mag en moet doen. Dat leidt vaak tot veel
administratief gedoe, veel rompslomp en kosten.

Het is ook belangrijk voor jouw naasten. Het
schept duidelijkheid en voorkomt daardoor ruzie en onmin. En het voorkomt voor hen veel
procedurele rompslomp en kosten. Het is belangrijk voor iedereen om dit vast te leggen. Of
je nou jong(er) bent of oud(er). En ongeacht of
je nou veel bezit of weinig.

Stotijn notariaat (met hoofdkantoor in de Wijk)
is zeer ervaren in het uitwerken van Levenstestamenten. Wij adviseren al sinds oprichting van
dit kantoor in 2001 ook op dit vlak.Voor een adviesgesprek ben je van harte welkom.
Wil je meer weten over het Levenstestament?
Kom dan op maandag 10 april naar onze gratis
toegankelijke lezing hierover in de Buddingehof in Ruinerwold.
Voor meer informatie:
kijk op www.stotijnnotariaat.nl en meld je
aan of doe dat telefonisch op 0522 – 440 473.

Kopje koffie of thee, een eitje erbij.
Voor het ontbijt of brunch straks een
heerlijk gevuld paasbrood, kukelbrood
en nog veel meer....

Met onze producten worden
de PAASDAGEN een FEEST!
Bij Pasen hoort natuurlijk ook
chocolade, heerlijke bonboneitjes,
tulband en paasschuim.
Wees er als de kippen bij,
want deze artikelen zijn
tijdelijk verkrijgbaar!

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

