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’t Neie Punt viert 25 jaar
Dwingelderveld mee!
RUINEN – In het kader van het 25-jarig jubileum van Nationaal Park Dwingelderveld zijn er in
de regio tal van activiteiten. Het programma is tot stand is gekomen in samenwerking met
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN, Provincie Drenthe, gemeente Westerveld,
gemeente De Wolden, de Stichting Promotie Ruinen en diverse ondernemers in de omgeving.
Twee deelnemende ondernemingen zijn het Dorpshuis ’t Neie Punt en ZZWD.
prachtig gerenoveerde Bezoekerscentrum
Van 13 juni t/m 24 juni a.s. worden rond het
aan de Benderse.
thema 25 jaar NP Dwingelderveld allerlei
activiteiten voor jong en oud georganiseerd in
Dorpshuis ’t Neie Punt. De paarse loper wordt Schaapherder Hanneke Luning komt
vertellen over haar werk en er wordt een
uitgerold en door enkele bewoners van de
mooie film vertoond over de natuur.
zorgwoningen wordt al enthousiast gebreid:
‘Paarse Pracht’ dat zal dienen als aankleding Al deze activiteiten vindt u terug in de
agenda verderop in dit blad, op de website
van het terrein. De Provincie Drenthe zorgt
van ZZWD en Dorpshuis ’t Neie Punt.
voor nog meer aankleedmateriaal.
Het Bezoekerscentrum Dwingelerveld geeft
een workshop vilten voor jong en oud en er
kan worden geschilderd op canvas en hout.
Klanten van ZZWD gaan naar de heide en
natuurlijk wordt een bezoek gebracht aan het

Kortom, er is door genoemde organisaties
voor iedereen een gevarieerd programma
samengesteld om het Dwingelderveld in
dit jubileumjaar extra onder de aandacht
te brengen.

Doe mee aan de
Midzomernachtloop in
het Dwingelderveld

REGIO - Loop mee tijdens de Midzomernachtloop in de nacht van 18 op 19 juni a.s..
In heel Nederland organiseert Natuurmonumenten nachtwandelingen in natuurgebieden,
die alleen tijdens deze nacht toegankelijk zijn. In het Dwingelderveld kun je meedoen aan
een wandeltocht van 6 kilometer. Start- en eindpunt van deze route is bij het
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen.
Dwingelderveld bij nacht
Vanuit bezoekerscentrum Dwingelderveld
wandel je over kronkelende bospaden door
de duisternis. Reflecterende paaltjes wijzen
je de weg en voeren je langs verschillende
posten waar een leuke activiteit wordt
georganiseerd.
De kans is groot dat je tijdens deze
nachtelijke wandeling wilde dieren
ontmoet, zoals uilen of vleermuizen.
En speciaal voor deze nachtwandeling is
Theehuys Anserdennen geopend.

Aanmelden
Zin in een spannend avontuur? Schrijf je
dan in voor één van de verschillende
vertrektijden. Er zijn nog plaatsen vrij
om 22.00 uur, 22.30 uur, 23.00 uur en
23.30 uur. Inschrijven kan via
www.natuurmonumenten.nl/
midzomernacht. Daar vind je ook alle
informatie over de Midzomernachtloop.

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

Last van
kruipende,
vliegende of
andere insecten?
Wij hebben
diverse
bestrijdingsmiddelen!
Ook biologische.

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

Foto:
Natuurmonumenten

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

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

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

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

Specialismen:

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

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

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
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€ 1,60

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!

Bestaria
Ruinen

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 15 juni 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 7 juni 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

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Pedicuresalon Alie Broekman

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

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten

Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

DE SCHEIDINGSMAKELAAR

Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl

Pedicurepraktijk Voeties

Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie,
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij

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

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

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

RegioBank Ruinen

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

Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy

Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kraamzorg Tineke

Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen

Kerkdiensten

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

Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life

Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie

Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

Zondag 5 juni

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

Zondag 12 juni

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C.J. ‘t Lam
Ds. C.J. ‘t Lam, zangdienst

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Douma
Ds. G. van Zanden
Ds. G. van Zanden, avondmaal

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

ZAKKENACTIE!

20%

*
*
*
*

t/m zaterdag
4 juni a.s.

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

*m.u.v. geneesmiddelen,
foto, babyvoeding,
acties/aanbiedingen
en artikelen met een
groene sticker

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

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

KORTING
OP ALLES*

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

Telefoon 0522 - 472004

ACCUMAAIERbij AT & I
Nieuw

CASTEL GARDEN XP40Li

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN

Accumaaier met 48v/ 4Ah Lithium-ion
batterij en een maaibreedte van 38 cm.
300m2 mag geen probleem zijn voor
deze topper. Uitgerust met combi
maaisysteem, u kunt dus gras
opvangen of verhakselen!

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

Feestje met
hele famile of
vriendengroep?

Nu vo
o
€ 449 r
,00
Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

Zaalverhuur

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

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

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

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

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

  

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Mam...
mag ik nog zo’n
lekker broodje!
Huh, nog één?
Lieverd, dat wordt
dan je vijfde al.

Warme bakker

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

in Ruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
h)eerlijk!
(
n
e
r
u
u
P

Nieuwru!nderworst
Nu ook rgers
en hambu

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.
en... Runer heideplag’n.

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

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

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

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

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook ko

elvers!

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij
Maaltijdservice Thuis

Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048
Ruinen, restaurant ‘t Neie Punt, tel.nr. 088-9684067

www.zzwd.nl

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 33 nr. 6 - 1 juni 2016
Eerstvolgende nummer verschijnt 29 juni 2016
Predikant:
			
		
Inlo
			

ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail gnaber2@ziggo.nl

Bijstand pastoraat
‘t Neie Punt:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 06-51508695
Diaconie:
Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
Website:
www.pkn-ruinen.nl
			
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:		
info@pkn-ruinen.nl
KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór vrijdag 17 juni 2016
via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE: Vleugels
Vleugels. Waardoor krijg jij vleugels? – afgezien van zo’n RedBull-drankje,
dat niet echt iets uithaalt? Wat is het dat jou vleugels geeft?
Als je dit aan mensen vraagt, hebben ze het vaak over leuke of lekkere
dingen die hun vleugels geven. Lekker eten geeft je vleugels!
Of een nieuw pak, een nieuwe auto! Gewoon iets dat je goed doet,
daar gaat het dan om! Dat geeft je vleugels. Wat mensen ook vaak
zeggen is, dat positieve aandacht van een ander je vleugels geeft.
Iemand die werkelijk van je houdt, en die dat dan ook tegen je zegt
of die dat door iets leuks te doen laat blijken: door een mooie bos
bloemen te geven, of door je uit te nodigen voor een dans, of door
andere leuke verrassingen: een leuk diner, een dagje uit, een nieuwe
ring. De liefde is ook iets dat je als mens vleugels kan geven.
Ook op het religieuze vlak kennen wij het gevoel dat je als mens
soms vleugels krijgt. Op het religieuze vlak krijg je vooral vleugels,
als je heel af en toe de liefdevolle, krachtige Aanwezigheid van het
Goddelijke in je omgeving en in jezelf voelt, de Geest!
Dat uit zich vooral, en allereerst, in een gevoel van oneindige
Geborgenheid. In de Bijbel wordt daarvoor een aantal keren het
beeld gebruikt van een moederkloek of oudervogel die zijn vleugels
beschermend over zijn kroost, de kuikens, heen uitspreidt en ze op
deze wijze beschermt voor de hitte van de dag of voor de
dreigende vijand. Vgl. Ps 91: 4, waar staat “Hij zal je beschermen
met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw
is een veilig schild”. Al een beetje meer in richting RedBull-drankje,
gaat de ervaring die je als mens soms hebt, dat je je nog net aan het
kwaad hebt kunnen ontworstelen dat jou moest hebben.
Dat kwaad was je dan nog net op het nippertje te snel af, zoals een
vlieg die net op tijd opvliegt vlak voordat de vliegenmepper haar gaat
raken (vgl. Op 12: 14).
En jij ervaart dit dan meer als een Godswonder dan als een gevolg
van je eigen kracht en inspanning. – Soms krijg je ook als mens in
het geloof vleugels doordat je niet langer voor wat je bedreigt alleen
maar wilt wegvluchten, maar eindelijk eens ook de uitdaging denkt
te kunnen aangaan om “aan te kunnen vallen” en er een eind aan te
maken: “Met U, God, mijn Heer, storm ik af op een legerbende, met
mijn God beklim ik de hoogste muur.” (Ps 30: 18).
Maar de mooiste religieuze ervaring van het krijgen van vleugels is en
blijft toch de ervaring dat je als mens door de aanwezigheid van het
Goddelijke in je leven, als het ware helemaal boven alles wat bestaat
wordt opgetild, doordat je diep van binnen weet en ervaart dat het
Goddelijke intens van je houdt.
“Hij (God) geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht

in overvloed… Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat
zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij
rent, maar raakt niet uitgeput.” (Jes. 40: 29 v.)
Deze ervaring wens ik ons allen toe, vooral nu, nog maar net twee
weken na de openbaring van de intense Aanwezigheid van het
Goddelijke in ons bestaan, met Pinksteren.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
Wat is het toch moeilijk om dingen weg te doen! Mijn huis, de
pastorie, staat vol met spullen die ik eigenlijk niet meer nodig heb.
Maar weg doen? Ho maar! Dat komt volgens mij omdat je een
geschiedenis met de spullen hebt opgebouwd: je hebt “iets met hen
gehad”, iets gehad met het boek dat je hebt gelezen, of met het oude
tijdschriftartikel dat je toen zo inspireerde. Of je denkt: misschien kan
ik het later nog wel een keer gebruiken. Zul je net zien, dan heb je iets
nodig en dan is het er niet meer! Maar laten wij eerlijk zijn: hebben we
al die spullen werkelijk nog nodig?! Onze spullen kunnen ook tot een
soort ballast worden die we met ons meeslepen. Ik heb wel eens een
psycholoog horen zeggen: iets wat je meer dan vijf jaar niet meer in je
hand hebt gehad of hebt gebruikt, kan eigenlijk wel weg!
Het staat je alleen in de weg. Het is beter, je daarvan te ontdoen en
dan “heerlijk leeg”, fris en nieuw met een schone lei te beginnen.
Tja, maar eens kijken of ik hier nog eens uitkom.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
BIJ DE DIENSTEN
Nadat we in dit seizoen de drie grote christelijke feesten gevierd
hebben (kerst, Pasen en Pinksteren), breekt nu ook liturgisch gezien
de “groene” zomerperiode van het jaar aan. Teksten uit het
Lucas-evangelie beschrijven hoe wij mensen tegen de wereld waarin
we leven, aan kunnen kijken als de wereld van God, als het
“Koninkrijk” waarin God heilzaam van zich doet spreken.
We laten ons door die verhalen inspireren:
Zondag 5 juni – 10.00 uur – Mariakerk
Op deze eerste zondag van de maand, zijn in het eerste gedeelte van
de dienst de kinderen van de zondagsschool bij ons te gast. Wij gaan
met hen in gesprek. Op de achtergrond speelt als thema de vraag
mee: “Hoe kunnen wij mensen het best verder, als de tegenspoed ons
heeft getroffen?” We lezen daarbij Numeri 12: 1-6 en Lucas 7: 11-17,
het verhaal van de jongeling van Naïn.
Zondag 12 juni – 10.00 uur – Mariakerk
Gastpredikant ds. G. Douma uit Beilen gaat in de dienst voor.
Zaterdag 18 juni – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering voor de bewoners van de flats rondom
‘t Neie Punt.
Zondag 19 juni – 10.00 uur – Mariakerk
Een bijzondere, mooie ochtenddienst wordt het, nog mooier dan
de meer ‘gewone’ vieringen op de andere zondagen vaak al zijn.
Want we mogen getuigen zijn van Anna de Nijs, wonende op de
Zandkamp 32, die belijdenis doet van haar geloof! En we vieren het
heilig Avondmaal, het feest van onze verbondenheid met God en
met elkaar.
Zondag 26 juni – 10.00 uur – Mariakerk
Aan het einde van het seizoen rondt het jeugdwerk, en met name
de Zondagsschool, haar activiteiten af, door samen met ons
volwassenen een prachtige gezinsdienst in de Mariakerk te vieren,
de Sluitingsdienst. Jong en oud, kerklid, dorpsgenoot of
vakantieganger, iedereen is hartelijk welkom in deze dienst die weer
heel gezellig en creatief zal worden ingevuld.

Overlijden
Op dinsdag 3 mei jl. overleed Renske Lammechiena (Rea) van der
Tuin, Hinkenkamp 42, op de leeftijd van vijfenzestig jaar, en op
donderdag 5 mei jl. overleed Aly Martens-Nijstad, Geuzinge 18,
op de leeftijd van vierenzeventig jaar. Wij wensen hun naasten de
Nabijheid en kracht van God toe in de komende tijd.

Deurcollectes in april:
3 Kerkelijk beheer		
10 Diaconie			
17 Kerkelijk beheer		
24 KIA Eredienst en Muziek

€
€
€
€

’t Neie Punt (voor Om de Ruiner Toren)

37,25
37,45
40,95
75,25

€ 53,90

www.pkn-ruinen.nl

Op onze website staat zeer veel informatie, zoals:
•

Vanaf Hemelvaartsdag t/m tweede pinksterdag hebben we in onze
Mariakerk de expositie van Feest van de Geest gehad.
De kunstenaars Wessel Bezemer uit Dwingeloo en Khalil Kader uit
Ruinen en afkomstig uit Syrië hebben een aantal van hun kunstwerken
geëxposeerd in onze kerk. Het thema van de expositie was Vrijheid
van Geest. Op woensdag 11 mei hebben een aantal ouderen uit onze
gemeente met begeleiding de expositie bezocht.
Wessel Bezemer was aanwezig om uitleg te geven van zijn werk en
de heer Rabenberg heeft een orgelconcert verzorgd.

•
•

De liturgie van de dienst op zondag staat op zaterdagavond
op de site
Facebook is geïntegreerd in de website
Het live beluisteren van de kerkdiensten kan, terwijl dit
achteraf ook mogelijk is.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt 1 maal per maand en wordt per email
verzonden. U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief door een
e-mail te sturen naar: info@pkn-ruinen.nl.
Ten slotte
Als je kunt wachten met het geduld van de wijzen. Dan is er niets dat
je niet in staat zult zijn te bereiken in dit leven.
Sri Chinmoy
Redactie Om de Ruiner Toren

Op vrijdag 13 mei was de beurt aan de schoolkinderen. Alle kinderen
van groep 7 en 8 met hun leerkrachten van ’t Oelebröd uit Ruinen en
van groep 6, 7 en 8 van ’t Echtenest uit Echten zijn geweest.
De kunstenaar heeft hun geleerd hoe ze van was een mensfiguur
konden maken.
Ze mochten allemaal zichzelf maken in een vrolijke bui. Alle poppetjes
zijn aan een lang koord dwars door de kerk gehangen van voor naar
achteren en tweede pinksterdag mochten ze hun zelfgemaakte
poppetje weer ophalen.
De kinderen vonden het over het algemeen erg leuk en ook de
kunstenaar was na afloop erg tevreden, maar wel moe.
We mochten in totaal 1140 gasten welkom heten en daar zijn we erg
blij mee. Het is al met al een geslaagde expositie geweest en we
hopen over twee jaar weer mee te doen aan Feest van de Geest.
We willen alle vrijwilligers die zich ingezet hebben voor deze expositie
dan ook hartelijk bedanken zonder onze gastvrouwen en gastheren
en de mensen die geholpen hebben met het opbouwen en afbreken
zouden we dit niet kunnen doen.
Dus nogmaals hartelijk dank aan alle vrijwilligers.
Geschenk
Wessel Bezemer, de kunstenaar die tijdens Feest van de Geest in
de Mariakerk exposeerde, heeft het bronzen Mariabeeld dat in de
nis staat aan onze kerk geschonken. We zijn hem daarvoor erg
dankbaar.
COLLECTES
April totaal:			

€ 578,15

War Child/Rudolphstichting
Beheer kerkelijke gebouwen

€ 159,55
€ 173,80

FLEX-BV?

EN
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T
A
TOM
NU € 1,= per stuk!!
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

DESKUNDIG, DOELTREFFEND
EN VOORDELIG

altijd scherp!

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

Nieuw!
de
SUPERTJE van
maand juni

PULLED PORK

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

Het mooie weer
is eindelijk
aangebroken!
Wij hebben daarom een leuke
aanbieding voor u:
T-Shirts met zomerse vlinderprints
en een Setter pasvorm
voor

€ 29,99!

€ 4,25
Bestaria
Ruinen

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

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

FAMILIEBERICHTEN

Woordzoeker
wonen

We zijn verdrietig, maar vol ﬁjne herinneringen nu

ALY
er niet meer is.
Alle warmte, aandacht en belangstelling tijdens haar ziekte en bij
haar overlijden hebben ons zeer ontroerd. Het was overweldigend.
We missen Aly, onze vrouw, mama en oma enorm.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de giften voor het KWF.
Henk Martens
Greetje en Gert
Stefan en Marieke
Sander en Jalien
Renate en Jacob

“Niemand sterft echt,
niet zolang er mensen zijn
die hen herinneren
en die herinnering koesteren”
Nadifa Mohamed

De grote belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn vrouw, onze moeder en oma

Martje Slagter - de Jong
heeft ons goed gedaan.

De overgebleven letters vormen een woord.

De aanwezigheid van zo velen op de plechtigheid geeft
ons steun voor de toekomst.

Prijswinnaar mei-puzzel
E. Prikken, Stofakkers 29, Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Snoeken Ruinen en af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen.

Willem Slagter
kinderen en kleindochter
Ruinen, juni 2016

Langs deze weg wil ik iedereen van harte
bedanken voor de warme belangstelling
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na
mijn thuiskomst.
		

Henk Wormgoor

Na 71 jaar fijn wonen aan de Westerstraat,
verblijf ik vanaf 20 mei in ‘t Neie Punt
Jan Wierengaweg 121, 7963 CM Ruinen.
Met vriendelijke groet,
Lammie Pinxterhuis-Zanting

Juni-puzzel inleveren voor vrijdag 17 juni 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Bestaria.

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

www.autobedrijfwestera.nl

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

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

ETEN UIT EIGEN TUIN
We hebben alles bij de hand
om direct te beginnen met kweken
- meter moestuin
- kruiden- en
groenteplanten
- kruiden- en
groentezaden etc.

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

Hopelijk ben jij
(bijna)

GESLAAGD !

Ruim assortiment
geslaagd wenskaarten
& presentjes

Oo k
e liefste
d
r
o
o
v
n
e
rt
wenskaa & meesters
ju ffen

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

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld, de
kudde vertrekt rond 10.00 uur, aankomst is rond 17.00 uur
Kijk voor de juiste tijden op het bord bij de schaapskooi of voor info op
www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open
van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of
tel. 0522-472485

JUNI
Zaterdag 4 juni
10.00-14.00 uur

Jeugdvoetbaldag DEF Pupillen de Baete
Wolvenweg Ruinen

Zondag 5 juni
13.30 uur

Mooi Ruinen Run info
www.loopcircuitdewolden.nl

Vrijdag 10 t/m
zondag 12 juni

Anserfeest kijk voor meer info op
www.ansen.eu

Zaterdag 11 juni
8.00-15.00 uur

Scheperswandeltocht, opgave bij
Hotel Kuik, Brink Ruinen

Zondag 12 juni
14.00 uur

Jubileumconcert van de Geuzingers 		
m.m.v. Popkoor 2000
In de Mariakerk op de brink in Ruinen

Maandag 13 juni
14.30-16.00 uur

‘t Neie Punt
Themaweek Dwingelerveld 25 jaar
Schapen schilderen voor jong en oud op
canvas en hout
Opgave geahooijer@planet.nl

Fietstochten 2016 onder deskundige leiding. TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016. Vertrek 13.30 uur, deelname
gratis, consumpties voor eigen rekening. Fietszondagen: 5 juni,
17 juli, 21 augustus en 25 september. Vertrek 10.30 uur Brink, Mariakerk.
Informatie TIP kantoor Ruinen tel. 0522- 471700, of Harmpje Smit tel.
0522- 471946. Deelname voor eigen risico.
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
Dinsdag 14 juni
15.00 uur

´t Neie Punt
Schaapherder Hanneke Luning vertelt 		
over haar werk

Zaterdag 18 juni
16.00-00.30 uur

Ameezing Midsummerparty met
‘s middags 10 geweldige koren en
‘s avonds Traffic Jam

Maandag 20 juni
14.30-16.00 uur

´t Neie Punt
Themaweek Dwingelerveld 25 jaar, 		
werken met wol voor jong en oud.
Stoere armbandjes of mooie schilderijtjes
vilten, schaap maken van echte wol en 		
hout en je kunt leren breien en haken.
Opgave geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

Advertorial

Meer dan 2000 kg spoorloos door meer te eten!
REGIO - Afvallen door meer te eten… het kan echt! Sport en Medisch Centrum Prima Life,
met vestigingen in Meppel en Ruinen, boekt grote successen met een persoonlijk afgestemd
voedingsadvies. 286 mensen hebben nu het programma gevolgd bij Prima Life en vorige week
ging de teller over de 2000 kg gewichtsverlies. Wat is het geheim?
“Een gezond gewicht bereiken (en houden!) is
voor veel mensen een hele strijd. Diverse diëten
beloven snel gewichtsverlies, maar werken vaak
niet of slechts tijdelijk. Te snel, te veel gewicht
verliezen is niet goed voor het lichaam.
En juist daarin maakt het programma van
SMC Prima Life het verschil. Met het Prima Life
programma voor voedingsbegeleiding draait het
om verantwoord afvallen. Dus afvallen zonder
honger en zonder shakes of andere supplementen”,
vertelt Willem Kruithof, eigenaar van SMC
Prima Life.
“Ons programma biedt een duurzaam en
verantwoord alternatief ten opzichte van de
talloze diëten die niet werken”. Onze klanten
moeten nagenoeg altijd meer eten dan ze
voorheen deden, maar vallen toch gemiddeld
een halve kg per week af. Tijdens de eerste
weken van het programma ligt dit gemiddelde
zelfs hoger!”
Dat klinkt allemaal erg mooi, maar hoe werkt het
nu precies? Waarom vallen de deelnemers aan
het programma zo makkelijk af? Willem legt uit
wat de basis is van het programma: “We gaan
uit van een optimale stofwisseling.
Door de stofwisseling hoog te houden,
verbrandt het lichaam voortdurend energie.
Een passend voedingsschema zorgt ervoor dat
op de juiste momenten de juiste hoeveelheden
van de juiste voeding gegeten wordt. Hierdoor
hebben deelnemers de hele dag energie, geen

honger en blijft de stofwisseling hoog. Een leuke
bijkomstigheid is dat de drang om te “snaaien”
vrijwel direct weg is!”
“Van elke deelnemer meten wij een keer per
week de energiebehoefte. Vervolgens ontvangt
hij of zij elke week een voedingsschema, dat
bestaat uit zeven dagmenu’s.
Elk dagmenu bestaat uit zes eetmomenten;
drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes.
Daarnaast krijgen de deelnemers een
oodschappenlijst met daarop alle producten
en ingrediënten die ze per weeknodig hebben.
Ons programma is gemaakt voor gemak,
daardoor heeft het zoveel succes”.
“Een dieet dat met weinig moeite is vol te
houden, is het dieet dat het beste resultaat
geeft, is ons motto.”
Volgens Willem is het voedingsprogramma
vooral ideaal omdat het erg toegankelijk is.
“Er staan geen moeilijke recepten in en alle
producten zijn gewoon bij de supermarkt te
koop. Deelnemers hoeven dus niet op zoek naar
moeilijk verkrijgbare ingrediënten of producten.
Het is bovendien niet nodig dat de deelnemer
“apart” voor zichzelf kookt, de recepten zijn
ideaal, omdat ze ook goed voor het gezin of
partner te gebruiken zijn”.

op gewichtsverlies) bereiken het beste resultaat,
maar de training is niet beslist noodzakelijk.
Personen die trainen hebben wél een voordeel”,
legt Willem uit:
“Naast het wekelijkse contactmoment trainen
deze deelnemers ook nog twee keer per week
bij ons. Daardoor ontstaan er meerdere
contactmomenten waarop wij kunnen
coachen en vragen kunnen beantwoorden.
Veel deelnemers vinden dit fijn en het is dan
ook een groot voordeel ten opzichte van
andere diëten waar weinig contact- en
begeleidingsmomenten zijn”.
Hoe zit het met de kosten, is dit programma
voor iedereen betaalbaar? “Prima Life vindt het
belangrijk dat mensen gezond eten. Daarom is
het begeleidingsprogramma voor voeding niet
duur: vanaf slechts € 24,95 per maand is het
programma al te volgen”, aldus Willem Kruithof.

Voor meer informatie over het programma kunt
“Deelnemers die het voedingsprogramma volgen u contact op nemen via 0522- 47 24 00 of via
info@primalife.nl.
in combinatie met functionele training (gericht

Val nu op voordeel
Val nu op voordeel

Laatste
dagen!

Jouw oude
matrassen
zijn
Jouw oude
*
tot
€
500,matrassen zijn
totwaard
€ 500,-*

waard

Bij inlevering van je oude matras(sen) ontvang je nu tot
€ 500,-* voordeel op de nieuwe matrassen van Auping.
Bij
je oude op
matras(sen)
ontvang je nu tot
Kijkinlevering
voor meervan
informatie
auping.nl/retouractie.

€ 500,-* voordeel op de nieuwe matrassen van Auping.
*Deze
actiemeer
geldtinformatie
van 5 mei t/m
5 juni 2016.
Kijk
voor
op auping.nl/retouractie.

*Deze actie geldt van 5 mei t/m 5 juni 2016.

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a

interieur&project

7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

Meubelen - Slapen - Stoffering - Projecten - Advies - Zonwering

Goedmiddag Annetta,

