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Aftellen naar het nieuwe zwemseizoen
RUINEN - Op zaterdag 28 april a.s., de eerste dag van de meivakantie, opent
Zwembad Ruinen weer voor een spetterend zwemseizoen. Naast ontspannen
zwemplezier in heerlijk verwarmd water biedt het zwembad vele sportieve activiteiten
en evenementen. En ook dit jaar is er in de wintermaanden doorgewerkt om zowel
achter als voor de schermen nog meer verbeteringen te realiseren.

Nieuw

Dankzij de steun van onze Vrienden en sponsoren en de inzet
van onze vrijwilligers kunnen we het familiezwembad ieder jaar
weer wat comfortabeler en aantrekkelijker maken. Dit jaar is
met name aandacht besteed aan een groter en comfortabeler
terras met meer schaduwplekken. Geheel nieuw dit seizoen is
een groot fonteinplein om heerlijk in te spelen en af te koelen.
Nieuwsgiering hoe het geworden is? Op zaterdag 28 april houden
we vanaf 13.00u open dag voor iedereen die een kijkje wil komen
nemen!

Zwemclub

Onze zwemclub organiseert ook dit jaar weer verschillende
activiteiten. Jong en oud kunnen zich in het water vermaken met
peuterzwemmen, aquasporten en zwemtraining. Na het succes
van vorig jaar gaan we ook door met zeemeermin zwemmen,
een heuse rage onder de jeugd! Verder bieden we bij Zwembad
Ruinen natuurlijk de reguliere zwemlessen aan voor de diploma’s
A, B en C. Zwembad Ruinen heeft hiervoor vorig jaar de Licentie
ZwemABC ontvangen. In de week na de meivakantie gaan de
zwemlessen van start. Kinderen van 5 jaar en ouder krijgen een
diplomagarantie, dus voor een vaste lage prijs gegarandeerd in
één seizoen afzwemmen! Van begin mei tot en met de laatste
dag van het seizoen worden er uiteenlopende evenementen
georganiseerd in het zwembad: houd hiervoor de website en de
Facebookpagina van het zwembad in de gaten.
Druppels sparen voor korting op een abonnement
Het is ook dit jaar weer mogelijk om te sparen voor korting
op het zwembadabonnement door middel van de zogeheten

‘druppelactie’. Druppels kunnen gespaard worden bij de
deelnemende ondernemers in Ruinen, en een of meerdere volle
spaarkaarten geven recht op aantrekkelijke korting of zelfs een
gratis abonnement. Deelnemende winkeliers hebben allemaal
hun eigen unieke actie bedacht. Spaarkaarten kunnen worden
opgehaald bij Coop Wim van Dijk, die tevens de eerste vijf
druppels aanbiedt. U hoeft dus nog maar 15 druppels te sparen
voor een volle kaart. De druppelactie loopt van 19 maart t/m 26
april 2018.

Inloopavonden kiosk Zwembad Ruinen

Benieuwd naar wat je als vrijwilliger kunt doen in de kiosk
gedurende het zwemseizoen? Neem dan eens een kijkje achter
de schermen en ontmoet de andere enthousiaste vrijwilligers.
Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend langs
te komen op onze vrijwilligersavonden op 10 en 12 april. De
avonden beginnen om 19.30 uur in de kiosk van Zwembad
Ruinen. Tot ziens in Zwembad Ruinen Binnenkort valt het
magazine van Zwembad Ruinen weer bij u op de deurmat,
boordevol praktische informatie, kijkjes achter de schermen en
spetterende foto’s. Neem ook eens een kijkje op onze website
www.zwembadruinen.nl. Op naar een heerlijk zwemseizoen!
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’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 4 april 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 27 maart 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

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

Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije.

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

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

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
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
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 Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

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 - 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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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
Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernmerscoach.
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 maart Palmpasen
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Bakhuis
Woensdag 28 maart
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Donderdag 29 maart Witte Donderdag
PKN-Mariakerk Ruinen*19.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. J.A. Droogendijk
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
PKN-Mariakerk Ruinen*19.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. J.A. Droogendijk
Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag
PKN-Mariakerk Ruinen*21.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 21.00 m.m.v. Arc en Ciel
Zondag 1 april Pasen
PKN-Mariakerk Ruinen*10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Heinen
* Gedurende de wintermaanden vinden de diensten plaats in
Ontmoetingscentrum de Bron

Laat het voorjaar
maar komen!
oop
Bij elke aank
n
ontvangt u ee
druppel

Ingmar Hut 06 15563048
info@carcleaninghut.nl
www.carcleaninghut.nl

SPEULEN

De Siberische beer raomde mit grote stappen oonze kaante op.
En sjonge jonge..wat hebbe wij eweten det hij niet mis was. Kieren
mussen weer dichte emeuken mit tochtstrip; bijzet kachelties
wordden van de zolder ehaald, stro kwaamp um kwetsbaore
boompies ien de tuun en extra stalruumte wordde emeuken veur
het vee.
Auto’s weigerden te begunnen, waterleidingen bevreuren. De
echte wintertruien kwamen ies weer uut de kaste en hier en daor
was ook nog een lange onderbrook evunden. Kold was ditmaol
ook ies echt kold.
Ien gien jaoren hebt de scheuvelverkopers zukke beste zaken
edaone. En vun ie ook det de wereld er van veraanderde? De
iesbanen gungen lös. Al die vrijwilligers die elk jaor doonde bint
mit meejen en onder water zetten van de bane deden dit eindeluk
een jaor niet veur niks. Er kun escheuveld worden. Mit volle
overgave.
Het was een openbaring. Kiender die aans allent mar op de
baank zit mit veerkaantige oogies van de laptop, tablet of tillefoon
bleken opiens weer anspreekbaor te wezen. Weg van de baank
en op de scheuvels. Lachen mit aandere kiender uut de klasse
um de onwennigheid van scheuvellopen. Een enkeling har het zo
onder de knee, bij aandern kuj zeen; det wordt niks. Mar aj mar
schik hebt en mit rooie wangen van het buten wezen ien huus
koomt dan is det een ervaoring waor aj later mit plezier an trogge
deenken kunt.
Zo as wij ook an t speulen trogge deenkt; niet allent an elke
winter scheuveln op t sloottie mar ook an de knikkertied en
ruuters te peerd. Bij het knikkern was het zake de knikkerbuul zo
vol meugelijk te kriegen. Dus zette ie oen dikke stuiter nét achter
een wat opstaonde tegel zodet de toegestroomde knikkers van
kameraodties oen stuiter net niet raakten.
En bij ruuters te peerd; alleman kreeg dreej knikkers en ie mussen
stiekum één, tweej of dreej knikkers ien de haand doen; wie kun
raoden hoeveule knikkers ien totaal ien al die haanden boven het
taofelblad zaten har ewunnen. Tegenwoordug doet ze het nog ien
de kroeg en dan neumt ze het knobbeln.
De Siberische beer hef er veur ezorgd det kiender weer speulden;
striekiezergooien en de kienderslee kun weer gebruukt worden bij
t priksleeën. De jeugd was weer buten.
Zúnder de veerkaantige oogies waor ze oe verstoord mit ankiekt
aj ze op aandere dagen wat vraogt. Ze waren weer an het speulen.
Siberische beer.. het was bezunder daj er ies weer waren. Mar
wat bín ik bliede daj weer weg bint. Want grote meensen kunt niet
wáchten um weer ien de tuun te “speulen”.

Palmpasen

Zondag 25 maart 2018
Sporthal De Marse
Voor de allerkleinsten t/m groep 4:
‘Haantje op een stokje’, met aansluitend de voorstelling ‘Een ei op de
kinderboerderij’ van Jinky’s Mikmak in de kantine van de sporthal
Inschrijven: vanaf 13.30 uur / start 14.00 uur
Voor groep 5 t/m 8 Elastiekvoetbal
Inschrijven: vanaf 14.30 uur / start 15.00 uur

Paasvuur

Zondag 1 april (eerste paasdag) 19.00 uur
Neuzendijk Ruinen
Met live muziek van Cave Canem! (19.30-21.30 uur)
Kom kijken, muziek luisteren en marshmallows en broodjes roosteren!
Volg ons op facebook voor meer informatie!

Ben jij de vrijwilliger die
met liefde maaltijden
serveert aan onze klanten
in Dwingeloo, Ruinen en
Havelte?
Maak een afspraak! Wij maken
graag kennis met je en bespreken
dan de mogelijkheden met elkaar.
Janneke Schieving

Tel. 06-51902154
Diever

Dwingeloo

j.schieving@zzwd.nl
Havelte

Koekange

ZZWD is de meest complete
zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe
Nabij

Vertrouwd

Gastvrij

www.zzwd.nl
Ruinen

Vledder

Frisse, vrolijke voorjaars- en zomermode bij Boetiek de Smederije
RUINEN – Bij Boetiek de Smederije is het volop lente! Lieneke Smit, eigenaresse van de boetiek, heeft ook dit seizoen weer gezorgd
voor een hele leuke collectie voorjaars- en zomermode. Traditiegetrouw vond er vorige week een serie modeshows plaats in de zaak
aan de Westerstraat in Ruinen en op de catwalk in de Buddinghehof in Ruinerwold.

De modellen showen de nieuwste mode | bloemarrangement door Bloemisterij Slagter
Het kleurenpallet voor dit seizoen is heel
vernieuwend. Zo is er geel, oranjerood, koraal,
donkerblauw, groen, zachtgrijs en zijn er zachte
pasteltinten die naast de basiskleuren zoals
olijf en zwart gedragen kunnen worden. Al deze
kleuren worden toegepast in de leukste jurkjes,
(bijpassende) jasjes, vestjes, pantalons en shirts
effen of bedrukt met actuele prints etc. En ook de
‘marinelook’ is nog steeds actueel. Opvallend is dat
de kleding vooral een hoog ‘comfortgehalte’ heeft.

Voorjaar en aangifte belasting
Weer net geen elfstedentocht. Daarvoor moet het toch langer
en harder vriezen. Tijdens het schrijven van dit stuk vriest het
nog net een beetje. De dooi valt in en het voorjaar hangt in de
lucht. De vogels beginnen steeds vroeger en ook luider te fluiten.
Ze zijn op zoek naar een partner. Het is langer licht buiten en
de zon krijgt steeds meer macht, heerlijk. Toch? Hoewel, het
zonnetje en droge vorst is ook fijn, dus we mogen niet klagen.
We hebben wel andere zaken aan het hoofd. Het is namelijk ook
de tijd om het belastingformulier te gaan invullen. Ook dat hoort
bij de lentekriebels of lentekriegels. Voor velen is het namelijk
een vervelend gedrocht. Onvermijdelijk komt deze jaarlijks
terug. De blauwe envelop van de grootste vereniging van het
land ligt alweer een tijdje op het bureau of in het postvak ‘nog
af te handelen’. Of je hebt hem digitaal ontvangen en hij staat
klaar voor afhandeling. Het lidmaatschap hiervan is alleen op
te zeggen als je bijvoorbeeld gaat emigreren, langer dan 1 jaar,
anders komt de verplichte contributiebijdrage zeker terug. Maar
laten we fijn in Nederland blijven, liefst in het noorden, dus boven
de IJssel. Een beetje klagen zo af en toe is niet erg, het houdt
je scherp. Als je de aangifte voor 1 april doet heb je voor 1 juli
bericht, vooral fijn als je geld terugkrijgt. Neem er de tijd voor
en als je een fiscale partner hebt is het zinvol om te gaan spelen
met de verdeling van de aftrekposten. Schuif dan zoveel mogelijk
door naar de meest verdienende partner, ga er mee stoeien. Dat
kan zo enkele tientjes extra opleveren.
Vergeet ook niet om aangifte te doen als je nog student bent
en een baantje hebt. Kijk even op je jaaropgave. Staat er op
dat je loonheffing hebt afgedragen? Zo ja, dan kan je deze in

De nieuwste trendy, maar ook draagbare mode
werd geshowd door de modellen Dineke,
Klaasje, Marieke, Willy en Roelien. Uiteraard met
bijpassende accessoires zoals shawls, sieraden
en tassen. Uitleg over de stoffen, materialen en
gebruikte technieken was er van Trudy. Heeft u
de modeshows gemist, nieuwsgierig of even op
je gemak shoppen? Boetiek de Smederije aan de
Westerstraat 12 in Ruinen is met de nieuwe collectie
helemaal klaar voor het nieuwe seizoen!

de meeste gevallen terug krijgen. Aangezien je geen beroep
doet op bijvoorbeeld een uitkering, zoals de WW, heb je
recht op teruggaaf. Laat dit geld niet liggen, want de studie is
tegenwoordig al duur genoeg zonder de studiefinanciering. Denk
er ook aan als je studeert en net 18 jaar bent geworden om
zorgtoeslag aan te vragen. Dit is een mooie compensatie voor
de kosten van de ziektekostenverzekering. Vergeten? Je kunt bij
de Belastingdienst vaak tot vijf jaar terug iets corrigeren! Jammer
dat dit niet automatisch gaat, zo gemakkelijk is het door de
Belastingdienst nog niet gemaakt! Met je Digid bij de hand surf je
naar de website toeslagen van de Belastingdienst en daar boor je
dan deze inkomstenbron aan.
Als je zelf geen kennis hebt van deze materie of een hekel hebt
aan deze rompslomp, zijn er mogelijkheden genoeg om dit door
een professional te laten doen. Kijk eens in de advertenties van
het Ruunder Waopen of zoek op het internet. Ik weet zeker dat jij
dan een oplossing vindt.
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Predikant:
Inloopspreekuur:

ds. G. Naber, tel. 0522-471543		
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, tel. 0522-471716 en
06 -51508695
Diaconie:
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
Website:
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:
info@pkn-ruinen.nl
KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag
inleveren vóór vrijdag 6 april 2018
via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Heeft het zin om te bidden? Haalt het wat uit? Heb je daar iets aan?
Onlangs bezocht ik iemand in een ziekenhuis vlak over de grens en
toen lag er een folder op tafel met de titel: “Macht Beten Sinn?” Dus:
haalt bidden iets uit? Ik was benieuwd wat de folder daarover wilde
gaan zeggen en begon te lezen. Wat ik las, wil ik nu graag aan iedereen
doorgeven. Heb het er eens over, met elkaar. De folder begint met het
vertellen van een verhaal: “Er was eens een klein jongetje. Hij gaat uit
logeren bij zijn opa. ’s Avonds staat het jochie versteld van wat hij ziet:
zijn opa neemt z’n tanden uit de mond, spoelt ze af en legt ze in een glas
water met een bruistablet! Wauw, wat gaaf!! Het jongetje heeft zoiets nog
nooit gezien. Hij zelf moet zich altijd uitsloven door vijf minuten stevig
in de weer te gaan met zijn tandenborstel.”Als het jochie op bed ligt,
begint hij te bidden: “Lieve God, kunt u mij ook van die mooie tanden
cadeau doen zoals opa die heeft? Dan hoef ik nooit meer mijn tanden te
poetsen.” Jaren later vertelt hij als volwassene: “Wat ben ik blij dat mijn
gebed toen niet gelijk door God werd verhoord!”
En dan zegt de folder verder: Er zijn best veel mensen die bidden. Ze
bidden dan van alles. En ze zijn er van overtuigd dat het wel goed zit met
waar ze om bidden. Soms verhoort God hun gebeden ook, soms zelfs op
momenten dat ze er haast geen rekening meer mee houden. Dan zijn ze
“aangenaam verrast” dat hun bidden toch nog wat succes had.
Maar het kan ook wel eens gebeuren dat God onze gebeden niet
verhoort op de manier zoals wij dat graag hadden gewild. Dan zeggen
we teleurgesteld: “Zie je wel, bidden levert echt niets op!” Maar als we
eerlijk zijn, hebben we soms ook gewoon mazzel dat God onze gebeden
niet zomaar verhoort. Onze gebeden kunnen namelijk af en toe behoorlijk
bekrompen zijn. Misschien is het beter dat we onze manier van bidden
van te voren wat beter afstemmen op wat ook de wil van God is!
In de Bijbel staat ergens: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God
wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen
dat in overeenstemming is met zijn wil.” (1 Joh. 5: 14) Hier wordt gezegd
dat God zeer zeker naar onze gebeden luistert. Hij neemt ze allemaal
in zich op, al onze verlanglijstjes en ook onze klachten, en ook onze
lofuitingen en onze dank. Hij is er heel blij mee dat wij voor Hem ons hart
uitstorten en hem vertellen waar we echt mee zitten. God is vervolgens
het beste met ons van plan! Maar wel is het zo dat Hij de enige is die het
totale overzicht heeft over ons bestaan en dat Hij soms ook de enige is
die weet of iets waar wij om vragen, ook werkelijk goed voor ons is. Het
is niet goed voor ons, als kind al om een gebit te vragen, ook al lijkt er
misschien makkelijker mee te leven!
Omdat God de enige is die werkelijk het overzicht over ons bestaan
heeft, sluit het vers hierboven af met de oproep: dat het bij het bidden in
eerste instantie om de wil van G o d moet gaan! Ook als wij mensen er
nog niet goed weet van hebben, wat de wil van God in onze persoonlijke
situatie zou kunnen zijn. Ook dan is het de bedoeling dat wij in het gebed
God van alles gaan vragen en van alles tegen hem zeggen. Maar het
beste is dan ook dat wij alles wat wij Hem voorleggen, vervolgens ook

durven los te laten, en simpelweg te vertrouwen dat God er wel het beste
van zal maken. Ook als wij mensen dan soms van die kinderlijke wensen
hebben, waar anderen hun hoofd bij schudden, en waarvan wij achteraf
heel blij zijn dat ze juist niet in vervulling zijn gegaan.
Wat goed voor ons is, weet God beter dan wij zelf. Wij mensen zouden
ons er bij het bidden meer in moeten gaan oefenen, simpelweg aan
God over te laten, hoe hij met onze wensen wil omgaan. Je mag God
werkelijk om alles gaan vragen in een gebed, en werkelijk alles tegen hem
vertellen! En je mag er ook op vertrouwen dat Hij je hoort en ook naar
je luistert. En zo mag je er kortom ook op vertrouwen dat alles gewoon
goed komt, hoe dan ook! Reden te over om God daar ook nu al dankbaar
voor te zijn! Met een hartelijke groet, G. Naber

BIJ DE DIENSTEN

Wij trekken naar de Stille Week voor Pasen toe en dan naar Pasen
zelf. Het diepe lijden en de dood krijgen eerst nog hun stem en
zeggingskracht, maar lopen uiteindelijk soeverein uit op het geluid van de
overwinning en de klanken en de muziek van het leven zelf!!! Zie hier een
overzicht van de diensten van de komende vier weken:
Zondag 25 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Het is Palmpasen. De Stille Week voor Pasen begint met Jezus die zich
op een nederig-zachte manier als heerser bij ons aandient. We lezen
Johannes 12: 1-24, de ietwat onbekendere versie van de intocht van
Jezus in Jeruzalem die voorafgegaan wordt door Maria die Jezus met
dure nardusolie zalft.
Dinsdag 27 maart – 19.15 uur – Stilteviering in de Mariakerk
Een viering van een klein halfuur, met goede woorden die gesproken,
gezongen en gebeden worden, en vooral: een heerlijk langer moment van
stilte, als moment voor jezelf!
Woensdag 28 maart – ’t Neie Punt – 18.30 uur
De maandelijkse viering voor alle oudere omwonenden van ‘t Neie Punt..
Deze keer niet op een zaterdag-, maar reeds op een woensdagavond. We
vieren met elkaar het heilig Avondmaal. Daarmee gedenken wij Christus
die vlak voor zijn lijden en sterven ook het Avondmaal heeft gevierd met
zijn leerlingen.
Witte Donderdag 29 maart – 19.30 uur - Mariakerk
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar, nu in de Mariakerk, zittend
in een grote kring, zoals Jezus dat vroeger met zijn leerlingen ook heeft
gedaan.
Goede Vrijdag 30 maart – 19.30 uur – Mariakerk
Wij gedenken het lijden en sterven van Christus, door een voor een stil te
staan bij de woorden die Jezus nog vlak voor zijn sterven aan het kruis
heeft gezegd. In de “zeven kruiswoorden” komt ook heel onze eigen
leefwereld mee. Met medewerking van het kerkkoor.
Stille Zaterdag 31 maart – 21.30 uur - Mariakerk
Wij trekken “midden in de nacht” vanuit donker, dood en leegte, heen
naar het nieuwe Licht van de opstanding. Wij verwelkomen de nieuwe
Paaskaars in onze kerk en delen haar licht aan elkaar uit. Wie wil kan
mee doen aan de rituele vernieuwing van het eigen geloofsvertrouwen.
Welkom!
Zondag 1 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 van het nieuwe Leven! Het kerkkoor
gaat ons voor bij het zingen van de jubelende lofzang.
Zondag 8 april – 10.00 uur - Mariakerk
Jezus, net uit de dood opgestaan, verschijnt aan zijn leerlingen en
ook aan Thomas, de “tweeling”, dat wil zeggen: aan de mens die wat
zijn geloof betreft, met twee zielen in een borst zit. De vraag rijst: is de
opstanding van Christus ook voor ons gewone mensen te bevatten?
En hoe dan nog het best?
Zondag 15 april – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. G.J.V. Solinger uit Koekangerveld gaat in de dienst
voor.

Maandelijkse gesprekskring

Elke tweede maandagavond van de maand komt de Gesprekskring
weer bij elkaar, om 20.00 uur, in de Bron. We praten over thema’s die
het leven ons aandraagt, de eerstvolgende keer op maandag 9 april. Het
thema, nadat we eerst een rondje hebben gedaan over wat ons zelf bezig
houdt…, is dan: “Opstanding!! in je eigen leven. Wat geeft jou in het leven
een boost? Waar trek jij je aan op?” Iedereen is welkom, ook degene die
nog nooit is geweest en gewoon zin heeft om mee te doen!

Bijbelse uitspraak van de apostel Paulus dat wij mensen in ons leven
in wezen allemaal eigenlijk maar één grote vrees kennen, de vrees om
onbeschut en onveilig, hij zelf noemt het “naakt”, in het leven komen te
staan (2 Kor. 5: 3). Om deze onherbergzaamheid in het leven te ontlopen,
omkleden wij mensen ons, soms hard, verkrampt en onzeker, maar soms
ook zachter, met het verlangen om ergens zalig Thuis te mogen komen.
Ook Lammie Pinxterhuis, die in de eerste jaren van haar leven kwetsbaar
bij haar tantes opgroeide, moet dit verlangen diep gekend hebben. In
de afscheidsdienst vertrouwden wij haar leven toe aan haar Schepper.
Moge, nu wij mensen het niet meer kunnen, Hij haar en ons behoeden en
bewaren, tot in alle eeuwigheid!

In Memoriam: Stijna Haveman-van Zomeren
* 16 januari 1940
† 17 februari 2018

DIACONIE

Nieuwe diakenen gevraagd
Wij als diaconie van de Mariakerk in Ruinen zijn op zoek naar nieuwe
diakenen om ons team te versterken.
Voelt u er wel wat voor om zich als diaken vrijwillig in te zetten voor onze
kerk? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter,
Margriet Middelbrink. Zij is te bereiken op: 06-20 42 55 85

7 april a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank

“Oog voor voedsel, hart voor mensen“
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
Helaas ook in de gemeente De Wolden. De voedselbanken helpen de
armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun
klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met
bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen
voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en
het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart
voor mensen“.
Zaterdag 7 april organiseert Diaconaal Verband De Wolden een
inzamelingsactie bij alle supermarkten in de gemeente De Wolden. Wij
gaan produkten inzamelen voor de Voedselbank die zij goed kunnen
gebruiken voor het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun
vaak aan houdbare levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar
ook shampoo en tandpasta. Wij gaan vooral deze produkten voor hun
inzamelen. Zaterdag 7 april staan er vrijwilligers in de winkel om u te
helpen bij het kopen van de juiste artikelen. Na deze afgerekend te
hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de voedselpakketten.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën
van alle kerken in De Wolden.

ZUSTERKRING

Maandagmiddag 26 maart komen we bij elkaar in De Bron. Else Nobel
gaat met ons op zoek naar de betekenis van sprookjes.We beginnen om
14.00 uur. Ben je geïnteresseerd in het onderwerp? Kom dan naar De
Bron: gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

In Memoriam: Lammie Pinxterhuis-Zanting
* 23 augustus 1919
† 16 februari 2018

Op vrijdag 16 februari overleed Lammie Pinxterhuis-Zanting, op de
leeftijd van achtennegentig jaar. Lammie Zanting werd geboren aan de
Ruinerdijk net buiten Ruinen, in het tolhuis dat daar vroeger stond, en
groeide op bij twee ongetrouwde tantes. Na de lagere school ging zij
zoals velen in die tijd al vrij vroeg, als twaalfjarige in dienstbetrekking om
op verschillende adressen als dienstmeid te werken. Tijdens een van de
dansavonden bij Hees, leerde ze Karst Pinxterhuis kennen. Ze kregen
elkaar lief en verkering met elkaar, en zeven jaar later, op 5 mei 1945,
vlak na de bezetting, trouwden ze met elkaar. Ze gingen wonen in de
Westerstraat. In de vervolgjaren werden ze de ouders van drie kinderen:
Roelof, Alie en Henk.
Lammie Pinxterhuis is vrijwel heel haar leven op het adres in de
Westerstraat blijven wonen. Achtenveertig jaar zijn Karst en Lammie
Pinxterhuis gelukkig met elkaar getrouwd geweest, tot in het jaar
1993, toen Karst die zich in de loop der jaren had opgewerkt tot
gemeenteambtenaar, tekenaar en opzichter van de gemeente, overleed.
Er brak een moeilijke periode aan in het leven van Lammie Pinxterhuis,
een moeilijke periode waarin ze gelukkig werd bijgestaan door anderen,
door haar kinderen die ieder naar eigen vermogen om haar heen
stonden en door goede vrienden en bekenden die ze in de loop van de
gezamenlijke jaren met haar man in haar omgeving had leren kennen.
Ook later, toen zij in 2016 na een langere periode van ziekte en met een
kwetsbare gezondheid, ging verhuizen naar het verzorgingshuis ’t Neie
Punt, bleven haar naaste familie en vrienden haar trouw omringen met
aandacht.
In de afscheidsdienst op donderdag 22 februari stonden wij stil bij de

Op zaterdag 17 februari overleed Stijna Haveman-van Zomeren, op
de leeftijd van achtenzeventig jaar. Stijna van Zomeren werd in 1940 in
Wapse geboren, als jongste in een gezin met twee broers en een zus!
Ze ging naar de lagere school en bezocht daarna de huishoudschool
in Dwingeloo. In 1961 trouwde ze met Jacob Haveman en verhuisde
naar Uffelte waar ze samen een boerderij runden. Daar, op de boerderij,
werden ook haar twee zonen geboren: Jantinus en Bert. In haar vrije
tijd ging ze graag naar koorrepetities toe, en naar de activiteiten
van de plattelandsvrouwen. Een tijdlang is ze ook voorzitter van de
plattelandsvrouwen geweest. Een moeilijke tijd brak voor haar en haar
naasten aan, toen haar man Jacob in 1992 overleed. Eenendertig jaar
waren ze met elkaar getrouwd geweest. Stijna Haveman, nog maar
tweeënvijftig jaar oud, moest opeens alleen verder door het leven gaan.
Het boerenbedrijf werd stopgezet en ze verhuisde enige tijd later naar
een prachtig huis aan de Vijverlaan in Uffelte. Zij pakte de draad weer op
en begon aan een nieuwe fase in haar leven. Haar huis en de tuin aan de
Vijverlaan richtte ze volkomen naar eigen smaak in. Ze pakte haar hobby
van schilderen weer op, werd lid van de leesclub en maakte met mensen
die haar vertrouwd werden, vele leuke culturele uitstapjes, onder andere
naar musea. Zeer genoot ze ook van het omgaan met haar kleinkinderen!
Eerder al had ze als jonge weduwe in de kerk van Havelte nog een groep
lotgenoten leren kennen. Door de vele gesprekken die gevoerd werden,
ontwikkelde zij een eigen gevoel voor spiritualiteit. Voor haar was de kerk
geen instituut vol van verplichtingen, maar een leuke ontmoetingsplek
waar je als mens telkens weer opnieuw inspiratie op kon doen. Ze
ontwikkelde een bijzonder gevoel voor de Schoonheid in de dingen en
voor de diepe troost en geborgenheid die het leven uitstraalt als een
mens een ander mens verrassend overstelpt met Goedheid. Twee jaar
geleden kwam zij in Ruinen wonen. Zij voelde zich hier snel thuis, leerde
opnieuw mensen kennen en bezocht vaak de kerkdienst. Vrij onverwacht
geconfronteerd met het feit dat zij zou komen te overlijden, legde ze op
zaterdag 17 februari in alle rust haar leven terug in de handen van haar
Schepper. Moge de Schepper van haar bestaan nu haar naasten blijven
omringen met zijn goedheid en zegen.

In Memoriam: Hijbo Jacob de Blecourt
* 29 april 1928
† 19 februari 2018

Op maandag 19 februari overleed Hijbo Jacob de Blecourt, op de leeftijd
van negenentachtig jaar. Hijbo de Blecourt werd in 1928 in Garnwerd,
in Groningen geboren, als oudste in een gezin met uiteindelijk drie
kinderen. Hij bezocht er de lagere school, ging vervolgens in dienst
bij de marine in Valkenurg, werd leraar in Winsum en Uffelte, en kwam
in 1961, zevenenvijftig jaar geleden, in Echten te wonen waar hij de
hoofdonderwijzer van de school werd. In 1957 trouwde hij met Anje
Frederika van Dijk. Zij werden de ouders van twee kinderen: Klaas-Jan en
Wim. Net geen zestig jaar zijn ze samen getrouwd door het leven gegaan.
Hijbo de Blecourt was een man die graag op het leven om zich
heen betrokken was. Van jongs af aan heel leergierig, was Hij zeer
geïnteresseerd in geschiedenis. Hij las veel, ging graag op reis, hield van
fotograferen en verzamelde van alles. Naast zijn werk als onderwijzer,
ontplooide hij ook tal van andere activiteiten. Hij hield van musiceren en
was meer dan vijfenzestig jaar lid van een muziekvereniging, in Echten
bij Crescendo. Hij is jarenlang de regisseur geweest van de plaatselijke
toneelvereniging en schreef tal van artikelen voor diverse regionale
kranten. Hij onderhield een groentetuin en deed de inkopen van de
dagelijkse dingen voor zijn vrouw Anny. Mensen konden altijd bij hem
terecht met een vraag om hulp en bijstand. En toen het dorp Echten z’n
800-jarig jubileum vierde, vervaardigde hij voor de jubileumbundel enkele
kwalitatief hoogstaande historische bijdragen. Toen enkele maanden
geleden zijn vrouw Anny overleed en hij moest verhuizen van Echten
naar Ruinen, werd het leven er voor hem niet makkelijker op. Hij miste
Anny zeer en vond het moeilijk, zijn leven nieuw op te pakken. Qua
gezondheid kwam hij er steeds brozer en kwetsbaarder voor te staan. In
de afscheidsdienst lieten we ons troosten door de gedachte van Prediker
3 dat “voor alles wat gebeurt er een uur is, een tijd voor alles wat er is
onder de hemel” en dat er gelukkig een God is die op liefdevolle wijze
betrokken blijft op wie voorbij gegaan is.
Wij wensen de familie veel sterkte in de komende tijd.
De geest die van de waarheid is vervuld zal al zijn daden op het
einddoel richten.
- Mahatma Gandhi
Redactie Om de Ruiner Toren

Aanvraagformulier zwemabonnement voor Zwembad Ruinen 2018
Oude Benderseweg 9 - 7963 PX Ruinen - info@zwembadruinen.nl - 0522-471529
Gegevens hoofdaanvrager:
Op onderstaande data ligt uw abonnement tegen
voorverkooptarief klaar bij de kassa van
het zwembad:

Naam:
Geboortedatum:
Adres:

Dinsdag 24 april van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 26 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

Postcode & woonplaats
Tel. nr.

Abonnementen zijn alleen op deze dagen voor de
voorverkoopprijs op te halen.
Daarna voor de seizoenverkoopprijs.

E-mail

Gegevens overige gezinsleden:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
1.
2.
3.
4.
5.
(recente pasfoto’s bijvoegen, alleen van het gezicht, formaat 3,5 bij 4,5 cm, met de naam op de achterkant)

Vink de gewenste abonnement code aan:

Voorverkoop (t/m 27 april 2018)

A: Hoofdaanvrager gezinsabonnement (alle leden wonend op hetzelfde adres)

Seizoenverkoop

€ 115,00

B: Supplement per extra gezinslid gezinsabonnement (partner en kinderen tot 18 jr.) €

€ 135,00

7,50

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl
Met het abonnement van Zwembad Ruinen heeft u ook toegang tot de zwembaden in Zuidwolde en De Wijk.

Dit formulier kunt u t/m 27 april 2018 inleveren bij:
De Marskramer, Bestaria, Armstraat 27 of in de brievenbus van het zwembad.

Datum:…………/……………/ 2018
…………………………………………………………

Handtekening:

Maxima opent Nieuw
Hondencentrum Ruinerwold
RUINERWOLD – In Ruinerwold wordt op zaterdag 21 april
a.s. Het Nieuwe Hondencentrum Ruinerwold geopend. Het
hondencentrum aan het Oosteinde 46 is eigendom van
hondengedragstherapeut Maaike Aanraad. Zij benadrukt dat het
geen hondenschool is. Ze houdt zich vooral bezig met honden die
druk of angstig zijn of uitvallen naar andere honden. De naam van
het nieuwe hondencentrum wordt onthuld door ‘onze Maxima’.

workshops. “Daarbij gaat het bijvoorbeeld over gedrag van de
hond, hondentaal, kinderen en honden, agressie, angst bij de
dierenarts, massagetechnieken voor een ontspannen hond en
noem maar op”, somt Aanraad op. “Bij ons staat spelen, leren en
leren spelen centraal.”
Zaterdag 21 april 2018 om 11.00 uur is de officiële opening.
Dan wordt ook de nieuwe naam onthuld. Maaike Aanraad: “En
honden zijn natuurlijk, mits sociaal, van harte welkom.”

Voor Maaike Aanraad is de opening van haar hondencentrum een
droom die uitkomt. “Mijn specialisme is het trainen van honden
die geen aansluiting vinden bij de diverse hondenscholen die er
al zijn. Ik werk voornamelijk één op één en mijn doel is honden
zo ver te krijgen dat ze wel weer in een groep zouden kunnen
trainen.” Volgens de eigenaar van het Nieuwe Hondencentrum
werken de meeste hondenscholen met lessen in groepsverband.
“Maar drukke honden die niet bij de les te krijgen zijn, angstige
dieren die alleen maar wegkruipen en honden die agressief zijn,
hebben iets anders nodig. En dat bieden we hier”, vertelt Maaike
Aanraad.
Maar er is meer dan privé-training. Er worden speelkwartiertjes
gehouden zodat honden op een normale manier met elkaar
kunnen leren spelen. Er zijn hondenpuzzeluurtjes in de
hondenspelotheek, dagbesteding voor honden die bijvoorbeeld
niet alleen kunnen zijn terwijl het baasje werkt en Maaike
Aanraad geeft ook hondentraining intern omdat dit soms beter
is voor hond en baas. Verder verzorgt ze lezingen, cursussen en

De Wolden start met twee
buurtteams
DE WOLDEN - In gemeente De Wolden zijn twee buurtteams
gestart. Welzijn De Wolden, Actium, Cosis/Promens-Care,
GGZ-Drenthe, Politie, gemeente (zoals het Centrum voor
Jeugd en Gezin) en belangenorganisaties werken samen aan
de ontwikkeling van ‘vroegsignalering’. De organisaties hopen
dankzij de buurtteams eerder problematiek in de leefomgeving te
signaleren en nog beter gezamenlijk aan oplossingen te kunnen
werken.
Het startsein is onlangs feestelijk gegeven bij Het Hof in
Koekange door wethouder Mirjam Pauwels. “Door deze
vernieuwde werkvorm worden de lijntjes korter. Dat is
gunstig voor onze inwoners. Zij hebben minder te maken
met verschillende aanspreekpunten en organisaties die langs
elkaar heen werken”, aldus Pauwels. Bewoners kunnen het

buurtteam benaderen met alle vragen over welzijn, veiligheid
en leefbaarheid. Pauwels: “Voor noodgevallen kunnen
mensen natuurlijk bij 112 terecht en dat blijft zo. Maar minder
spoedeisende zaken kunnen via het buurtteam lopen. Inwoners
hoeven bij twijfel niet meer zelf uit te vinden bij welke instantie ze
moeten zijn.”

Twee teams

In De Wolden starten twee buurtteams, één buurtteam noord
van de A28 en één buurtteam zuid van de A28. In de buurtteams
zitten in ieder geval de buurtwerker (welzijn), wijkagent,
wijkbeheerder (gemeente), de bewonersconsulent van Actium
en medewerkers van GGZ-Drenthe en Cosis. Ook inwoners zelf
krijgen in deze buurtteams een plek. Zij helpen de organisaties
om uitdagingen in de woon- en leefomgeving te bespreken en te
werken aan oplossingen.
De nieuwe teams zijn bereikbaar via het emailadres:
buurtteam@dewolden.nl.

Open Huis gesprekken in de Mariakerk
RUINEN - Al jaren organiseert de Mariakerk aan de Brink te Ruinen gezellige Gesprekssamenkomsten op de zondagmiddag, die door
velen worden gewaardeerd. Te gast waren telkens twee markante Ruiners, Ansers of Echtenaren die boeiend konden vertellen over
hoe ze in het leven staan of tegen het leven aankijken.
Dit jaar pakt de Mariakerk het iets anders aan. Ze heeft niet enkele personen, maar groepen uitgenodigd om in de ruimte van
de Mariakerk “Open Huis” te houden en zich te presenteren. De eerste keer twee sportverenigingen, de tweede keer twee
muziekverenigingen en de derde keer twee stichtingen op het gebied van kunst & cultuur. De groepen zijn gevraagd zich te
presenteren en daarbij ook een “lekenpreek” van vijf tot tien minuten te houden.
Op zondag 25 maart bijten de Voetbalvereniging en de Badmintonvereniging de spits af. Op zondag 8 april zijn muziekvereniging
Crescendo en mannenkoor Ruunder Basalt in de Mariakerk te gast. En voor zondag 22 april zijn de Stichting Openluchtspel Ruinen
en de Stichting Historie van Ruinen gevraagd, iets van zichzelf te laten zien. Beweegreden voor het organiseren van de middagen is
dat de Mariakerk heel graag kerk “van, voor en met het dorp” wil zijn. Ze is zelf veel bezig met, zoals dat heet, “zingevingsvragen”
en is zeer benieuwd naar hoe mensen en organisaties anno 2018 op hun eigen manier in het leven staan, en wat hun “missie” is. De
middagen beginnen om 16.30 uur, duren tot 17.45 uur en de toegang is gratis, de koffie staat klaar.

D.I.O. drogisterij de Brink
Brink 19 Dwingeloo
0521-591887

D.I.O. drogisterij Zuidwolde
Hoofdstraat 72 Zuidwolde
0528-356989

Muziekvereniging ”Crescendo Ruinen”
geeft zaterdagavond 31 maart a.s.

EEN JAARLIJKSE UITVOERING
Dat doen ze in samenwerking met

”Sempre Sereno” uit Ruinerwold
Aanvang 20.00 uur bij
Café Hees in Ruinen
Entree € 5.00 p.p.
Zaal open om 19.30 uur

MTB Marathon van Ruinen: Het voorjaar
komt er aan!
RUINEN - De door WTC Ruinen georganiseerde Marathon van Ruinen was
zondag 4 maart jl. weer een groot succes. In de dagen ervoor kon er hier en
daar nog volop geschaatst worden maar zondag kozen de echte liefhebbers
toch voor de MTB-ﬁets.
Goed gekleed was het prima vertoeven in de natuur rondom Ruinen. De
belangstelling voor dit jaarlijks terugkerende MTB-evenement op de eerste
zondag van maart blijft groot. Er was keuze uit afstanden van 35, 55, 80 en
zelfs 100 km, uiteraard met de nodige bevoorradingspunten. Voor kinderen
was er een speciale afstand in en rond Ruinen uitgezet van ongeveer 20
km. Door het droge weer van de afgelopen weken en de vorst lag het
parcours er prachtig bij en kon met stevige snelheid worden doorgefietst.
De tocht ging door Zuidwest Drenthe, in de omgeving van Ruinen, Echten,
Dwingeloo, Uffelte en Havelte. Er werd gereden door uitgestrekte bossen en
zandverstuivingen, over heidevelden en langs monumentale gebouwen.
In Ruinen was gezorgd voor speciale obstakels, Zo voerde het parcours
door Café Brinkzicht van de familie Hees en stond op de brink een
vrachtwagen opgesteld waar doorheen werd gefietst.
De organisatie kreeg na afloop veel complimenten voor dit mooie
evenement die inmiddels al het predicaat klassieker heeft gekregen.
Foto door Jans Schulting

Spreekuur ombudsman
De ombudsman van De Wolden,
Maas van Egdom, houdt elke
maand spreekuur. U kunt daar met
uw klachten of vragen over uw
behandeling door de gemeentelijke
organisatie terecht.
Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 26 maart 2018. U kunt
voor dat spreekuur een afspraak
maken met Anita van Ulsen,
telefoonnummer 14 0528. Of mailen
naar ombudsman@dewolden.nl.
Bij spoedgevallen is in overleg een
afwijkende afspraak mogelijk.

• Financiële administratie
• Jaarrekening & begroting
• Ondernemers coaching
• Belastingaangifte
(ook voor particulieren)
• Subsidie
• Inhuur interim controller
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Uw financiële administratie op orde en ‘in control’.
Trompenweg 6 • 7963 DL Ruinen
info@kooshulzebosadministraties.nl
06-49892028 • www.kooshulzebosadministraties.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.1 november tot 1 april: geopend op woensdag t/m
zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag geopend.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk:
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
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden mei t/m oktober.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

MAART/APRIL
Woensdag 21 maart
14.30 uur

’t Neie Punt
Optreden Shantykoor Spier

Vrijdag 23 maart
15.30-16.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kookclub: we gaan sushi maken!
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 24 maart
19.00 uur

’t Neie Punt, Latin dansavond
Opgave info@dorpshuisruinen.nl

Woensdag 28 maart
15.30-16.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Thema Pasen. Paasstukjes maken, ei
tmmeren en een
paasspeurtocht. Activiteiten voor jong en oud!
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zondag 1 april
21.00 uur

Amstel Veiling
Café Hees

Maandag 2 april

Lammetjesdag en opening nieuwe
schaapskooi Ruinen
Benderse 36, Ruinen
Vervoer vanaf de Brink mogelijk met de
Lammetjes Express

11.00-15.00 uur

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018, aanvang
13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de speeldag bij
Bouke van Eijck, 0522-470056.
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
‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen
Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet om een
app te installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd kunt u terecht
bij de vrijwilligers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen.
Elke maandagavond van 19.00 – 20.00 uur helpen zij u graag verder
met bovenstaande, óf andere kleine, vragen rondom het gebruik van uw
tablet, smartphone of laptop. Het inlooppunt is kosteloos.

Nieuwe baansponsor voor TC RUNA
RUINEN - Onlangs werd RUUD SMIT Interim en Advies
verwelkomd als nieuwe baansponsor van TC RUNA. Dit
heugelijke moment werd opgeluisterd met een bloemetje
uitgereikt door voorzitter Eduard Lijster.
Eduard geeft aan verheugd te zijn om voor de competitiestart
alle banen weer te hebben voorzien van een exclusieve sponsor.
Ruud Smit interim en advies, dagelijks werkzaam als interim
adviseur bij met name gemeenten in noord Nederland, draagt
TC RUNA een warm hart toe en wil met zijn bijdrage de club
steunen in het waarmaken van haar sportieve ambities in de
komende periode.

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
Ruud Smit (l.) wordt verwelkomd met een bloemetje door
voorzitter Eduard Lijster (r.)
Foto: Helma Smit

Lammetjesdag schaapskudde Ruinen
RUINEN - Ieder jaar wordt rond eind maart Lammetjesdag
georganiseerd door de Schaapskudde Ruinen. Deze dag wordt
de geboorte van de vele jonge lammetjes gevierd.
Lammetjesdag is dit jaar op 2 april, 2e paasdag van 11.00 tot
15.00 uur en is extra speciaal, want ook de nieuwe schaapskooi
wordt geopend. Bovendien kun je de nieuwe uitkijktoren
beklimmen. Maar natuurlijk draait het deze dag om het knuffelen
van de lammetjes. Er zijn diverse stands aanwezig met
informatie, schminken ed. en koffie/thee/limonade.

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

STOTIJN

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

