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20 jaar Mannenkoor
Ruunder Basalt

RUINEN - Op zondag 25 november a.s. viert het Ruiner mannenkoor Ruunder Basalt zijn
20-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan geeft het koor samen met het Popkoor 2000,
eveneens uit Ruinen, een jubileumconcert. Dit concert, met de titel “Ruunder Basalt and
Friends” wordt gehouden in de concertzaal van Café Brinkzicht (Hees) te Ruinen. Het
concert begint om 15.00 uur en de toegang is gratis. Het aanwezige publiek wordt
getrakteerd op een kopje koffie of thee met een plak koek.

Elke donderdag eerste Hulp
bij Internet in Dorpshuis
’t Neie Punt in Ruinen
RUINEN - Heeft u hulp nodig bij het
installeren apps of heeft u andere vragen
over het gebruik uw smartphone, laptop of
tablet kom dan eens langs tijdens het gratis
inloopmoment op donderdagochtend van
11.00-12.00 uur in Dorpshuis ’t Neie Punt
in Ruinen.
René Stout of een van de vrijwilligers van de
bibliotheek zitten dan voor u klaar voor het
beantwoorden van al uw vragen!
In 1998 is in Ruinen het mannenkoor Ruunder Basalt opgericht door een aantal mannen
die het leuk vonden om één avond per week met elkaar te zingen. Het begon zonder
muzikale begeleiding en zonder dirigent. Toen die er later werden toegevoegd, begon
het koor echt vorm te krijgen. Het repertoire veranderde langzaam van de bekende
zeemansliederen tot een algemeen, populair genre. Ook nummers van artiesten als
U2, Eric Clapton, Avici en Dotan in twee- drie of vierstemmige uitvoering, worden niet
meer ontzien. Tegenwoordig bestaat Ruunder Basalt uit 26 zangers
en vier muzikanten onder de artistieke leiding van dirigent Dick
van der Ouw. Ruunder Basalt geniet vooral in de omgeving van
Zuidwest Drenthe inmiddels een behoorlijke bekendheid en overal
waar het koor optreedt, wordt het met enthousiasme ontvangen.
De optredens van Ruunder Basalt zijn erg divers.
Men heeft voor elke gelegenheid een passend repertoire. Bij elk
optreden straalt Ruunder Basalt veel plezier, ontspanning en
enthousiasme uit. En door het gevarieerde repertoire, maar zeker
ook door de interactie met het publiek, is elk optreden een feest.
Meer informatie over Ruunder Basalt is te vinden op de website
www.ruunder-basalt.nl of op onze Facebook-pagina
www.facebook.com/RuunderBasalt.

Heeft u thuis problemen of heeft u hulp
nodig dan kunt u ook contact op nemen
met René. Hij komt tegen een vergoeding
bij u aan huis voor digitale hulp!
e-mail: rwstout@gmail.com
Telefoon: 0655 1221 483
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Het volgende nummer verschijnt 5 december 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 27 november 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via
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Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com
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

Bel voor informatie: 0521-593035.

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

- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk,
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746 | www.podoloogdrenthe.nl

Belangrijke informatie / service

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.)
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Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
Thuiskapster Hennie
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27
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
Natuurlijk Mooi by Conny
Heeft u last van o.a. pigmentvlekjes, rode adertjes of steelwratjes?
Met de nieuwste techniek bent u er snel vanaf.
Kijk op www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Of bel 06 109 686 33

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

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

Glas: in de glasbak		

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 11.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

0900–8844

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 - 137 071 05 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

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
Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

KERKDIENSTEN

Zondag 25 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Linde
Zondag 2 december - 1e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Kruispunt Pesse 19.00 uur Zangdienst

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

Westerstraat 59 7963 BB Ruinen
06-51282183 info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl

GEVRAAGD
HUISHOUDELIJKE HULP
2 à 3 uren per week
M. Middeljans
Tel. 0522-471871

20%
KORTING

op elke voorraadbroek!**

BROEKEN
10-DAAGSE
bij

*Geldig t/m
30 november
**voorraadbroek
is broek op
voorraad, geldt
niet voor
bestellingen

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

Succesvolle
1e hersengymcompetitie-avond
RUINEN - Donderdag 8 november jl vond de eerste
competitie-avond van de hersengymnastiek plaats in de nieuwe
opzet, met alle deelnemende teams.

KIENDER

Wat is het mooi um kiender te hebben. Alles mit te maken
vanof het kleine bultie ien de wiege tut de tied det ze
zölf kiender hebt en oe opa en opoe emeuken hebt. Aj
ies even ien de fotobooken kiekt dan koomt al die dingen
weer ien oen herinnering trogge. Het eerste lachie, het
eerste stappie, het eerste taandtie, de eerste dag naor
de peuterspeulzaal. Ja, die bestunt toen nog. Ien het olde
karkie an de Kloosterstraote. Wij brachten de kiender er
op de fietse hen umdet wij dachten det het good was det
ze een morreng of een middag mit aandere kiender van
heur leeftied speulden.
En det ze leerden umme stille op heur stooltie te zitten as
ze een stokkie fruit aten; een appel of een pare die aj ien
huus of eschullen hadden en ien een kladdegie mitgaven.
Fruit leren eten..hap hap hap, slok slok slok..dat zal lekker
smaken..eet maar op...Onder leiding van een juffer die
daor jaoren ervaring mit har.
Ze leerden er ook um te delen; as ie op de favoriete
trapfietse ejeugen hadden dan was het daornao de
beurt aan een aander magie of jochie. Heel best veur
de karaktervorming. En wat waren ze meuj as ze er nao
een morreng speulen weer waren; ie kregen er haoste
gien eten ien; zo zaten ze half te slaopen an de taofel.
Een middagslaopie was al verleden tied; allent as ze naor
de speulzaal ewest waren dan völlen de oogiens wel ies
dichte. Kuj as mooder ies even een book lezen zunder daj
veurlezen mussen.. En det kleine spul van toen is now
groot egreujd; die kiender waor ze ien det kleine karkie
mit rond crossten bint zölf va en moo eworden en ik zage
argens veur zo’n kind een grote poppe staon umdet hij 50
eworden was.
Waor blef de tied. Gelokkig heb ik een bulte dingen
op eschreven. Zo laas ik lest nog ies weer wat van die
schriefsels deur; det kiend van oons speulde geern buten;
een grote bulte zaand mit een soort huussie er boven
waordeur aj dreuge ien de zaandbak kunden speulen. Ien
det hokkie zaten vanzölf ook allemaole dierties die het
daor lekker dreuge vunden. Keldermotten, gaffeltaanden,
spinnegies en warempel ook ies een salamander. Die
dierties mus hij vanzölf van oons weer naor buten brengen
umdet, zo legden wij hum uut, het zielig was det het diertie
bij zien familie en vriendties weg ehaald was.
Op een dag was det kiend buten an het voetballen ewest
en bliede kwamp hij binnen. Mit ien zien smerige knoessie
een dikke slakke; zo’n zwarte die zo`n gleerderug speur
kan achterlaoten. Ik schrukke van det glerige vieze beest
ien det kleine knoessie. Hoe kriej zuk ongedierte weer
buten zunder de tere kienderziel te kwetsen... Ien een
opwelling zee ik det ik het zielig vunne. “ Ie weet hoe
ongerust as ik bin ak oe even kwiet bin. Det beest hef
ook een mamme. Die is vast heel arg ongerust now heur
kiend vot is. Waorop zien aandere knoessie los gunk en hij
stralend nog een smerige slakke teunde; hij zee “nee heur
.. ik hebbe zien mamme ook mit ebracht...” Jammer det ze
groot bint; mar ja..’t kleine karkie is er ook niet meer.

Uitslagen:
1.Taxi Rudi 108 pnt., 2. JAR 92 pnt. 3. VWOS 82 pnt.
Publieksprijzen: Lianne Bouwens, Kees Opmeer, Quizclub de
Oorwurm.
De volgende wedstrijdavond is donderdag 22 november a.s.,
aanvang 20.00 uur in ’t Neie Punt, Ruinen. Publiek is welkom
hierbij aanwezig te zijn.

Regels voor het uitlaten van
de hond
DE WOLDEN - Hondenpoep leidt vaak tot ergernissen van
omwonenden. Om overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken,
heeft de gemeente regels voor het uitlaten van honden.
Dit zijn ze:
- Binnen de bebouwde kom moet u uw hond altijd aanlijnen.
- Buiten de bebouwde kom mag uw hond los lopen op de
openbare weg, maar alleen als u uw hond onder
appèl houdt.
- Zorg ervoor dat uw huisdier andere dieren en mensen en
het verkeer niet hindert.
- In agrarisch gebied is de toegang - met of zonder hond
verboden, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar
van de grond.
- In recreatieve gebieden geeft de beheerder aan wat
de regels zijn. Vaak moet de hond ook worden aangelijnd
(bijvoorbeeld Klein Zwitserland en Echtense bos).
- Zorg er voor dat uw hond niet aanwezig is bij
kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden,
sportaccommodaties en andere door het gemeentebestuur
aangewezen gebieden. Deze zijn herkenbaar door een
bordje ‘verboden voor honden’.
- Honden mogen niet poepen op plekken die (mede) voor
voetgangers bestemd zijn, zoals voetpaden, parkeerplaatsen
en pleinen. Uw hond kan hiervoor wel terecht op plaatsen
waar geen mensen lopen, zoals bosschages en smalle
groenstroken langs voetpaden.
Bij ’ongelukjes’ hoort de eigenaar van de hond de
uitwerpselen zelf op te ruimen.

Als we ons allemaal aan deze regels houden,
wordt de overlast beperkt!
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Predikant:
Inloopspreekuur:
E-mail:
Bijstand pastoraat
Scriba:
Kosteres:
Diaconie:
Website:
E-mail:

ds. G. Naber, tel. 0522-471543			
elke maandagmorgen van			
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
gnaber2@ziggo.nl
gnaber@hetnet.nl
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Anserweg 7, tel. 0522-470204
mevr. H. Brasjen, tel. 0522-471716 en
06 -51508695
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 7 december 2018
Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE

Het vormt een van de grote thema’s van de christelijke traditie: de
Eindtijd. Elk jaar staan wij er bij stil in een kerkdienst. Zo ook aanstaande
zondag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer bij ons
in Ruinen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. De
Eindtijd. Het inzicht dat de wereld zoals die nu is, ooit zal vergaan (met
een soort rampscenario) om plaats te maken voor iets nieuws, anders,
beters. Mijn indruk is dat tegenwoordig weer meer mensen aanhangers
zijn van die gedachte. Meer dan althans zo’n twintig, dertig jaar geleden,
toen iedereen het in kerkenland, als hij het over onze leefwereld had,
vooral over “het Koninkrijk” had. Wij leven in het Koninkrijk van God,
in een mooie wereld. En als iedereen nou even zijn best doet, werd er
dan bij gezegd, dan komen we er wel. Er hing een soort optimisme in
de lucht. Laat iedereen nou gewoon eens iets schappelijker gaan leven,
iets guller, iets vrijgeviger en vergevingsgezinder, iets rechtvaardiger, dan
zullen we binnenkort vast uitkomen bij de mooie wereld zoals God ze ooit
bedoelde. Laten we leven met een visioen, met een ideaal! Aanhangers
van de Eindtijd zijn tegenwoordig veel pessimistischer. Onze wereld gaat
vast naar de Filistijnen, zeggen ze doorgaans. Kijk maar naar het nieuws.
Al de rampen en oorlogen, in het groot, en ook in het klein. En dan het feit
dat niemand meer een goed overzicht heeft over alles. Nee echt waar, het
gaat allemaal geheid mis!
Velen die dit zo zeggen, trekken zich vervolgens ook terug op zich zelf.
Er worden muren opgetrokken. Hun deur gaat op slot voor wat nieuw
of vreemd is. Men is afhoudend geworden en houd het liever bij veilig
en vertrouwd en bij zoals het vroeger altijd geweest is. Het eigene en
vertrouwde ervaart men als veilig en “great” en dat wil men dan ook het
liefst zo veel mogelijk bewaren en met hand en tand verdedigen. Dat het
misschien juist deze manier van in het leven staan is, die onze wereld
naar de Filistijnen helpt, is velen een zorg.
Als ik dit zo voor me zie, moet ik telkens weer terugdenken aan de eerste
generatie christenen en hoe zij aan eindtijd-denken deden. Wij hebben
het tegenwoordig nog best goed (we hebben het eigenlijk nog nooit zo
goed gehad!), maar zij hadden het echt niet makkelijk. Ze werden als
christenen door een reeks Romeinse keizers hard vervolgd, gearresteerd
en gemarteld, en letterlijk voor de leeuwen gegooid. Ze leefden letterlijk
met de dood voor ogen. Er was helemaal niets meer in het leven om
je aan vast te houden en om er blij mee te zijn. Zo erg waren ze er aan
toe. Alleen hun geloof bood hun nog perspectief. Bijbelboeken als
Openbaring en Daniel en de Eindtijdpreken van Jezus in bijv. Marcus
13, boden dan iets van houvast. Want de teksten beaamden ook: ja, het
leven van tegenwoordig is echt niet makkelijk. Maar het licht, het heil en

God zelf komen je wel tegemoet. Blijf volharden en houd aub. vol, houd
moed, want er is Toekomst!! En in het vervolg daarvan ontwikkelden
ze een prachtige ethiek, een prachtige manier van in het (barre) leven
staan. Een handelen dat, weliswaar gestoeld op bittere ervaringen met
het leven zelf, wel altijd uit bleef zien naar kleine, concrete, onverwacht
nieuwe tekenen van toekomst. Jezus had hen aangeraden: “Leer van de
vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten,
weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer
je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is.” (Marcus 13: 28.29)
Het einde van de wereld komt er volgens Jezus niet aan, op het moment
dat alle dingen als vanzelf in elkaar storten. Het einde komt er aan op
het moment dat opeens iets nieuws, iets positiefs zich wil aandienen/
doorzetten, evenals de zomer die de winter wil verdringen, en een bloem
in de knop, die een dode tak wil openbreken. Niet het Slechte, maar de
Komst van het Goede maakt uiteindelijk een einde aan onze wereld.
Cynisch de boel maar de boel laten, is dan wel het slechtste wat je als
mens kunt doen. Vanuit de diepe diepte altijd weer buiten om je heen
blijven zoeken naar positieve voortekenen, is een betere optie. Daarbij
hoeft het er natuurlijk niet meer zo idealistisch aan toe te gaan als twintig/
dertig jaar geleden. Je moet wel realistisch blijven. Maar het gevoel van te
leven in de Eindtijd en de verwachting van Advent, moet je niet van elkaar
losmaken. Ze horen heel erg samen.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE

Heb ik het nou ook eens meegemaakt! Ik had het al jaren op de televisie
gezien, maar nog nooit zelf meegemaakt, dat je met je auto onderweg
bent en in de binnenspiegel kijkt en opeens een auto achter je ziet
rijden dat een lichtbord met “Politie… Stop!” laat zien. Ik had veel te
hard gereden en was duidelijk… betrapt. Voor de eerste keer op deze
manier, dus zo dat je uit je auto moet stappen, in de politieauto mag
gaan plaatsnemen en een video te zien krijgt: “Moet u eens zien wat hier
gebeurt. Wat vindt u daarvan?!”
Het heeft wel effect hoor, deze manier van doen. Het komt toch net wat
meer binnen dan een afstandelijke bon van de flitsautomaat. Omdat
het voor mij “de eerste keer” was, bleef men genadig met me omgaan
qua sanctie, wat ik als een grote schappelijkheid ervaar. En het “schuld
belijden” dat ik toen natuurlijk gelijk deed, eerst voor deze mensen en
dan later ook voor de Heilige, heeft sindsdien, als ik mezelf bekijk, zowaar
effect. Ik merk dat ik inmiddels wat rustiger rijd, en niet alleen maar
omdat het moet! Maar hoe lang dit zal aanhouden? Tja. Wat ik in ieder
geval heb ervaren is: af en toe is het best goed, als mens ook op zo’n
stringente manier te worden “gereset”.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN

Welkom in de volgende kerkdiensten:
Zondag 25 november – 10.00 uur – Mariakerk – Dienst van gedenken
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, met de Dienst van gedenken. Wij
herdenken degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en steken
een licht aan voor alle slachtoffers van geweld en rampen en voor alle
naamloos overledenen. Met medewerking van het kerkkoor.
Zondag 2 december – 10.00 uur - Mariakerk

Dienst met Cantorij

Zondag 2 december is de Cantorij van de Protestantse gemeente te Arkel
(bij Gorinchem/Rotterdam) bij ons in de ochtenddienst te gast. Om de
paarjaar houden ze een weekend in Drenthe en dan zijn ze ook graag
weer bij ons te gast. Komt allen, want dit wordt plechtig en heel bijzonder
voor iedereen die van prachtig, verfijnde zang houdt.
Zondag 9 december – 10.00 uur – Mariakerk
Dienst met gastvoorganger Greet Bijl uit Uffelte!

Zondag 16 december – 10.00 uur – Mariakerk
Op zondag 16 december lezen we een kerstverhaal uit het bijbelboek
Openbaring, dat niet zo vaak gelezen wordt omdat het wat minder
bekend en op het eerste gezicht ook wat onaantrekkelijk van aard is, het
verhaal van “de vrouw in de woestijn”, Op. 12: 1-17!
Top2000dienst – Oproep
Eind van dit jaar willen wij graag op vrijdagavond 28 december weer een
Top2000dienst houden, noteer het al vast in je agenda, hou de avond vrij!
We zijn nog naarstig op zoek naar een aantal vrijwilligers die mee willen
helpen de dienst voor te bereiden. Neem daarvoor contact op met ds.
Georg Naber, gnaber@hetnet.nl, tel. 0522-471543.
Woensdagavond 19 december – 19.30 uur – Mariakerk

Dorpskerstzang

Op zondagmiddag 16 december geeft muziekvereniging Crescendo
samen met mannenkoor De Geuzingers om 15.00 uur een prachtig
kerstconcert in zaal Hees. Op woensdagavond 19 december organiseert
de Mariakerk de jaarlijkse Dorpskerstzang in de Mariakerk, om 19.30 uur.
Welkom!

Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koﬃe
voor de voedselbanken!

Het is dit jaar het zevende jaar van een gezamenlijk initiatief: Douwe
Egberts, Lionsclubs en Voedselbanken Nederland komen in actie om
zoveel mogelijk pakken koﬃe voor de klanten van de voedselbanken
in te zamelen. Ook de diaconieën in de gemeente De Wolden doen dit
jaar mee aan deze actie. In december worden door heel Nederland
DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde
waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koﬃe
en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de
voedselbanken in 2019 wekelijks pakken koﬃe uitdelen aan mensen die
het hard nodig hebben.
Meedoen? Heel graag!
We hopen dat u dit jaar uw gespaarde DE-waardepunten uit uw
keukenlade haalt en deze wilt schenken aan de voedselbanken!
De punten kunnen, voor of na de kerkdiensten op zondag, worden
ingeleverd in de Mariakerk. Er staat een doos links op de tafel als u de
kerk binnenkomt. U kunt ook uw punten in de bus doen bij Margriet
Middelbrink, Kerkdijk 1c in Ansen of bij Henk Vrijhof, Westerstraat 20 in
Ruinen.
Waarom koﬃe?
Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk dat inmiddels 265
jaar bestaat, wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen onder
het genot van een goed kop koﬃe. Koﬃe kan gezien worden als een
uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden
onderling bestaande banden versterkt. Koﬃe is een schaars product
voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt
‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt
buitengewoon gewaardeerd.
* 17 september 1953

In Memoriam: Kees Laban

† 17 oktober 2018

Op 17 oktober 2018 hebben wij op vijfenzestigjarige leeftijd in liefde los
moeten laten: Kees Laban. Kees is geboren in Rotterdam in september
1953 en is na heel wat omzwervingen in 2003, samen met zijn vrouw
Emmy, in Ruinen komen wonen. Hij was psychiater in Beilen voor
asielzoekers en vluchtelingen en was op zijn vakgebied transculturele
psychiatrie mondiaal bekend. In zijn vrije tijd fietste hij graag over de hei
en zong hij in een koor. Ook organiseerde hij met een groep vrijwilligers
geregeld concerten in de Mariakerk. Kees heeft kunnen en willen leven
vanuit hoop, ruimte en liefde. Hij geloofde dat morgen beter kon zijn dan
vandaag en dat hij (wij als mensen) daaraan bij kunnen dragen. Ook was
er ruimte voor de ander, waar je wieg ook gestaan heeft, wie je ook bent,
je mag er zijn. Zonder oordeel. Liefde voor en van de ander was waar
hij van leefde. Op 23 oktober hebben wij zijn leven kunnen vieren en
herinneren met vele vrienden, dorpsgenoten, collega’s en familieleden.
Wij wensen zijn naaste familie, Emmy, Sander, Hester, Bernard en Elisa
veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

* 8 maart 1922

In Memoriam: Grietje Kleene-Niezing
† 27 oktober 2018

Op dinsdag 27 oktober overleed Grietje Kleene-Niezing, op de leeftijd van
zesennegentig jaar. Grietje Niezing werd in 1922 op Armweide geboren.
Ze groeide op op de boerderij van haar ouders, ging in Ansen naar
school en kwam vervolgens op verschillende adressen als dienstmeisje
te werken. In de oorlogsjaren kreeg ze verkering met Arend Kleene uit
Ruinerwold. In 1942 trouwden ze met elkaar. Een jaar later werd hun zoon
geboren: Jan. In de jaren die volgden, beleefden ze samen op Armweide
een gelukkige en voorspoedige tijd, hun boerderij groeide gestaag. Toch
kreeg Arend begin van de zeventiger jaren te maken met hartproblemen.
In 1986 overleed hij eraan, op veel te vroege leeftijd. Grietje bleef alleen
achter, in het nieuwe huis waarin ze net waren komen wonen, naast het
oude.
Enkele jaren later nam ze het besluit, naar het dorp Ruinen te verhuizen.
Ze kon goed aarden aan de Esweg en heeft daar, vooral door de
prettige buren, een goede tijd gehad. Vijf jaar geleden verhuisde ze om
gezondheidsredenen naar de noodvestiging van de Priensenije op de
Kaamp, en daarna naar ’t Neie Punt. Nog tot haar vijfennegentigste heeft
ze auto gereden en bleef ze betrokken op iedereen en geïnteresseerd
in van alles. Ze hield zeer van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
en ging graag naar de activiteiten toe die in ’t Neie Punt werden
georganiseerd. Wat haar kenmerkte, was haar opgewekte karakter en
optimistische kijk op het leven. “Het komt vast wel weer goed,” hoorde
je haar vaak zeggen. Ze kon sowieso heel goed omgaan met taal en
prachtige gedichten schrijven. In de laatste periode van haar leven
ondervond ze veel steun aan haar geloof. “De Heer zal je bewaren, van
nu aan tot in eeuwigheid,” die woorden van Psalm 121 zeiden haar heel
veel. Met die woorden hebben wij dan ook afscheid van haar genomen,
op vrijdag 2 november jl. in de Bron.
* 1 oktober 1937

In Memoriam: Henk Kok

† 30 oktober 2018

Op dinsdag 30 oktober ging Henk Kok van ons heen, op de leeftijd van
eenentachtig jaar. Henk Kok werd in 1937 als nakomertje geboren in de
Mr. Harm Smeengestraat in Ruinen. Hij is er, op verschillende adressen,
altijd blijven wonen. Hij kon goed leren, bezocht de Mulo en kreeg
vervolgens werk bij de PTT. Hij kwam in militaire dienst. In 1965 trouwde
hij met Janny Wolbers uit Westerbork. Samen werden ze gezegend met
de geboorte van dochter Rina en zoon André. Henk ging later bij de
Gemeente werken, in de avonden voltooide hij meerdere vakgerelateerde
opleidingen en cursussen. Menigeen in het dorp kende hem als degene
die altijd op burgerzaken zat en veel voor mensen overhad. Henk was
iemand met een groot sociaal hart. Mensen konden altijd een beroep
op hem doen, hij stond altijd voor ze klaar. Daarbij plaatste hij zich nooit
op de voorgrond, maar deed zijn dingen voor anderen liever stil en
belangeloos, achter de schermen. Na eenenveertig jaar trouwe dienst
ging Henk met pensioen. Hij hield van reizen. Menige malen is hij in
Zwitserland geweest, zijn favoriete land. Hij bleef een blijmoedig mens
en hield van gezelligheid in de omgang met zijn vrienden. Hij hield zeer
van zijn kleinkinderen en ging met passie met hen om. In zijn vrije tijd
besteedde hij ook veel aandacht aan de tuin rondom zijn huis. Hij genoot
van het zingen van de vogels in die tuin. Vele jaren is Henk actief geweest
voor het Rode Kruis. Ook assisteerde hij Janny altijd bij haar inzet voor de
Drentse taal.
Op maandag 5 november namen wij afscheid van hem in een dienst in
de Mariakerk. Wij lazen verzen uit 1 Korintiërs 13 waar de apostel Paulus
zegt: wat er ook allemaal mag gebeuren in ons leven, de liefde die wij
mensen voor elkaar koesteren, zal altijd blijven bestaan. We wensen
Janny en Rina en André met hun partners en de kleinkinderen veel sterkte
toe in de komende tijd.

ZUSTERKRING

Vanuit onze provincie Drenthe is er door de WMD jaren gewerkt aan water
voor de Masai, een gebied in Kenia. Op maandag 26 november krijgen
we er een interessante presentatie over met een boeiende verteller.
Aanvang: 14.00 uur. Plaats: De Bron. Mis het niet en gasten hartelijk
welkom!
Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.
- Dalai Lama
Redactie Om de Ruiner Toren
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Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Kijk voor onze vacatures op www.zzwd.nl

Toneelvereniging De Boermerang speelt Opa Ziedspan
ANSEN – De voorbereidingen voor het jaarlijkse toneelstuk van toneelvereniging de Boemerang in Ansen lopen bijna ten einde, want
24 november a.s. is het zover. Dan gaat het weer los en en speelt De Boemerang het hilarische stuk Opa Ziedspan. ‘Het is een blijspel in
drei bedrieven van Bernd Gombold, bewarkt en vertaald deur Ben ten Velde.
Dit komische stuk speult zich af op een boerderij waarbij een motor met ziedspan centraol stiet, wat de neudige creativiteit van de
toneelbouwers zal vroagen! Met als resultaat een dolkomische klucht van begun tot einde’, zo luidt de Drentse beschrijving.
De verschillende rollen worden gespeeld door:
Jan Steenbergen, Janet Wormgoor, Roelie Boverhof, Jan Vriend, Gerda Tissingh, Bart Muthert, Nina Scholing, Jan Middelbrink en
Gert-Jan van den Bosch. Regie en souﬄeerwerk is dit jaar in handen van Anneke Luning en Marja Mendel.
Zaterdag 24 november dus in de Bastogne Ansen, aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Wordt het glad of gaat het
sneeuwen? Strooien bij
gladde wegen
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden zorgt ervoor dat de
belangrijkste doorgangswegen sneeuw- en ijsvrij zijn. Tussen 5
november en 25 maart staan medewerkers en strooiwagens 24
uur per dag, zeven dagen per week, paraat om de gladheid te
bestrijden.
De routes
De doorgaande routes, schoolroutes, toegangswegen naar
industriegebieden en de doorgaande fietsroutes zijn in onze
gemeente sneeuw- en ijsvrij. Mocht het slecht weer worden, dan
weten we dat op tijd en zorgen we dat er strooiwagens klaar staan.
Ook huisartsenpraktijken en supermarkten blijven bereikbaar.
Wethouder Mirjam Pauwels: “We nemen zoveel mogelijk het
zekere voor het onzekere: het gaat tenslotte om de veiligheid van
verkeersdeelnemers en de bereikbaarheid van onze gemeente.”

De strooiroutekaarten
De gemeente strooit een aantal vastgestelde routes. Dit zijn
de doorgaande wegen en fietspaden, de schoolroutes en de
toegangswegen naar industriegebieden; de wegen die het meest
worden gebruikt. De hoogste prioriteit bij het strooien krijgen de
verbindende wegen tussen de dorpen en naar de A28, N375 en
N48. Op de website staan kaartjes met de strooiroutes:
dewolden.nl/gladheid.
Gladheidbeheersingsplan
Hoe De Wolden gladheid bestrijdt, ligt vast in het
Gladheidbeheersingsplan. Dit plan beschrijft de aanpak en de
werkwijze bij gladheid. Het geeft aan welke routes in de gemeente
worden gestrooid. De gemeente stemt de uitvoering van de
gladheidbestrijding af met Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe en
de omliggende gemeenten. Meer weten over het plan? U vindt het
op dewolden.nl/gladheid.
Let altijd op
Mocht u rijp op de bomen en het gras zien, dan is de kans heel
groot dat de weg glad is. En onthoud: gladheid is meestal niet
zichtbaar. Houd daar altijd rekening mee, ook al is er gestrooid!

Meteo group
Om op tijd te kunnen strooien, is het belangrijk dat de gemeente
goed weet welk weer het wordt. Meteo group helpt de gemeente
daarbij en houdt de weersverwachting bij. De metrologen van
Meteo group informeren de gemeente over te verwachten
gladheid. Dit doen zij zeven dagen in de week, vierentwintig uur
per dag.
Belangrijkste wegen
Het is onmogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen schoon
te houden in de winter. “We strooien op veel plekken wel. Toch
blijft het belangrijk dat inwoners voorzichtig zijn in winterse
omstandigheden,” aldus wethouder Mirjam Pauwels.

Praat mee over het groene
erfgoed in Drenthe
REGIO - Landschapsbeheer Drenthe organiseert in samenwerking
met de Nederlandse Tuinenstichting op donderdag 29
november 2018 in het Duurzaamheidscentrum in Assen een
Netwerkbijeenkomst over het groen op Drentse landgoederen
en buitenplaatsen. Tijdens de bijeenkomst worden diverse
presentaties gegeven en worden wensen en ideeën uitgewisseld.
De avond is bedoeld voor geïnteresseerden, landgoedeigenaren
en vrijwilligers die (willen) werken aan de verbetering en het beheer
van historische tuinen en parken in Drenthe.
Belang groen erfgoed
Drentse landgoederen zijn belangrijk voor de groene kwaliteit
van de provincie. Veel van de landgoederen staan onder druk,
want het behoud van dit Groene Erfgoed vraagt om intensief
beheer. Eigenaren kunnen dat vaak niet alleen en de hulp van
vrijwilligers is hierbij van belang. Om hierbij te ondersteunen heeft
Landschapsbeheer Drenthe een twintigtal vrijwilligers, de Erfgoed
Gardeners, opgeleid. Deze mensen zijn inmiddels aan de slag op
diverse buitenplaatsen in Drenthe.
Het opleiden van de vrijwilligers is een begin! Landschapsbeheer
Drenthe werkt aan een vorm waarbij eigenaren en vrijwilligers
wensen en ideeën kunnen uitwisselen en afstemmen, zodat
gezamenlijk het groene erfgoed wordt behouden. Hiervoor is
expertise van deskundigen belangrijk, maar ook de inbreng en
ervaring van geïnteresseerde landgoedeigenaren en (toekomstige)
vrijwilligers is noodzakelijk. De netwerkbijeenkomst moet hieraan
bijdragen.

Programma
Tijdens de avond geven diverse mensen een toelichting op groen
erfgoed en de rol die vrijwilligers en eigenaren op zich kunnen
nemen. Tevens heeft de avond een interactief onderdeel waarbij
wensen, ideeën en initiatieven worden ingebracht en besproken.
Het hele programma is te bekijken op www.lbdrenthe.nl.
Praktische informatie
De Netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 november
in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Het adres is: Bosrand 2,
9401 SL Assen. (Adres bij gebruik navigatie: Stadsbroek 11A).
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wilt u aanwezig zijn?
Graag vooraf aanmelden via het formulier in de agenda op www.
lbdrenthe.nl.

TESTAMENT MAKEN?

Mmmm…….

Let op! op onze NIEUWE VESTIGING: Dijkhuizen 7 in Ruinerwold
kunt u dinsdags van 13.00 - 17.00 uur en vrijdags van 8.30 - 12.30 uur terecht.

Vrijdag 23 november 20.00 uur

KAARTSPEL
“TACHTIGEN”

STOTIJN

Zondag 25 november

notariaat & mediation

HIEP HIEP

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

STAMPPOT!!

De Donkere Dagen zijn inmiddels weer aangebroken.
De ideale tijd voor een Stamppot Buﬀet.
Wij zijn het bedrijf om uw stamppot te verzorgen, diverse
stamppotten aangevuld met verschillende vleessoorten.
Lekker hoor!! Tevens kunnen wij uw Stamppot Buﬀet ook als
catering thuis of bij u op de zaak bezorgen.

altijd scherp!

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

MANNENKOOR BASALT VIERT ZIJN
20-JARIG JUBILEUM
Van harte, Mannen!!

Zaterdag 1 december 20.00 uur

CAFÉ– QUIZ

Opgave in groepjes van max. 6 personen

Zaterdag 8 december

HEERLYCKHEID
RUINEN
Hè hè eindelijk het blad eraf.

NU VOOR DE LIEFHEBBER,
MONTUREN VAN HOUT!
Klassieke modellen, titanium € 155.trendy, retro, groot metaal en kunststof € 75.-

op de Brink

Ook dit jaar trakteren wij weer op een glaasje glühwein
Proost, op de Kerst!

Zaterdag 15 december 21.00 uur

KWAK IN DE BAK

Wie wordt dit jaar de winnaar van het leuke dobbelspel
Kwak in de Bak??

Zaterdag 22 december 21.00 uur

KERSTLOTERIJ MET
HANS MEURS

De hoofdprijs van deze Kerstloterij is € 300,=
De 2de prijs is € 200,= en de 3de prijs is € 100,=.
Daarnaast zijn er nog diverse andere leuke prijzen te winnen.
De verkoop van de loten is inmiddels gestart.

Woensdag 26 december

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
Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen | T 0522 473328

KERSTBUFFET

Ook dit jaar presenteren we wederom in het café een kerstbuﬀet.
Traditioneel beginnen we altijd met een heerlijk soepje, gevolgd
door het buﬀet, waarna we afsluiten met een lekker ijsje.
Komen jullie ook bij ons eten??

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november tot 1 april woensdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de schoolvakanties
dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk:
kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld

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 daarbij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld,
Benderse 22

Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

’t Neie Punt
Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken in
’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404
of Geert Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend
binnenlopen en meedoen.

Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De
toegang is gratis. De molen is iedere zaterdag open van 9.30 tot
13.00 uur.
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend voor groepen op afspraak:
telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees
TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
9.30-17.00 uur, zondag op afspraak

NOVEMBER/DECEMBER
Woensdag 21 november Crea Café
9.30-11.30 uur
Creatief bezig zijn of nieuwe mensen
ontmoeten in de Bibliotheek
Wel je eigen hand- of
knutselwerkje meenemen
Woensdag 21 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur
We gaan het dorpshuis versieren voor
Sinterklaas: samen timmeren voor
sinterklaas, cadeaus inpakken,
knutselen etc. Opgave:
geahooijer@planet.nl deelname gratis
Vrijdag 23 november

’t Neie Punt, Kookclub
Samen met Welkom gaan we lekkere
dingen maken, thema Sinterklaas.
Deelname gratis, wel opgeven bij
De Jonge Onderzoeker

’t Neie Punt
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00
uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee (i.s.m. de
bibliotheek).
’t Neie Punt
Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 13.0016.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij
internetten.
Woensdag 28 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur
Timmerclub,
opgave: geahooijer@planet.nl
Donderdag 29 november ’t Neie Punt: Kledingverkoop door
10.00-12.00 uur
Bekkema Mode
Vrijdag 30 november
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt,
het is weer tijd voor de film:
een leuke Sinterklaasfilm

Zaterdag 1 december

Café-Quiz
Café Hees/Brinkzicht

Vrijdag 7 december
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
kookclub,
opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 8 december

Heerlyckheid, sfeervolle
kerstmarkt en foodplein in
Ruinen Brink

Vrijdag 23 november
20.00 uur

Kaartspel Tachtigen
Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 15 december
21.00 uur

Kwak in de Bak
Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 24 november

Intocht Sinterklaas in Ruinen,
vanaf 16.30 uur is hij in ’t Neie Punt

Zondag 16 december
15.00 uur

Zaterdag 24 november
20.00 uur

‘Opa Ziedspan’ uitgevoerd door
Toneelvereniging De Boemerang
Dorpshuis de Bastogne, Ansen

Kerstconcert door
De Geuzingers en Crescendo
Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 22 december
21.00 uur

Kerstloterij met Hans Meurs
Café Hees/Brinkzicht

Zondag 25 november
15.00 uur

Jubileumconcert 20 jaar
Ruunder Basalt m.m.v. Popkoor 2000
Café Hees/Brinkzicht

Maandag 26 november

Kom ook je mooi gepimpte Klomp
(of ander schoeisel) zetten in
’t Neie Punt! Voor de 3 mooist
versierde klompen zijn er leuke
prijsjes te winnen. Deelname is voor
kinderen t/m groep 4 (basisschool).
Inleveren kan t/m 3 december,
voorzien van naam, tel. nr. en leeftijd

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net ,
www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Is uw
auto toe
aan APK?
Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227

Voor onderhoud en APK zijn
wij uw betrouwbare partner!

www.wemmenhove-peugeot.nl

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

