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Rune staat 25 jaar op de Bühne
RUINEN - Het begon allemaal in 1994 toen een groepje Ruiners besloot dat het weer tijd
werd dat er in Ruinen ook toneel gespeeld werd. In alle omringende dorpen was er wel
een jaarlijkse toneelvoorstelling. Echter in Ruinen is het gat nadat Nut & Genoegen geen
jaarlijkse voorstelling meer gaf niet opgevuld. Daar kwam in 1994 verandering in.
Sindsdien is er veel gebeurd. Van vele oefen- en opvoeringslocaties van zaal tot zaal
en zelfs in een – met hilarisch kabaal warmgestookte – feesttent heeft ROB de jaren
goed doorstaan. ROB heeft in Buitencentrum De Poort aan de Kloosterstraat enkele
jaren geleden weer een goed onderkomen gevonden. Een goede afspiegeling van de
verschillende leeftijden is iets wat in de loop der jaren altijd een rol heeft gehad als het
gaat om de spelersgroep. Op deze manier moet het toneelspelen in Ruinen worden
‘doorgegeven’ aan de toekomst. Doorzettingsvermogen, veel lol, gein en niet te vergeten:
veel plezier liggen hieraan ten grondslag.

Dit jaar brengt het toneelgezelschap voor de 25e keer een stuk op de bühne. Omdat de afgelopen jaren de vraag groter was dan het aanbod
aan zitplaatsen is er voor deze jubileumeditie gekozen voor een extra uitvoering op de vrijdagavond. ROB speelt nu op vrijdagavond 25
januari en zaterdagavond 26 januari. Zaterdagmiddag wordt er traditiegetrouw, de inmiddels fameuze, matineevoorstelling gehouden.
De titel van het stuk is dit keer “Het schilderij van tante Hendrika”. Een verbouwing in eigen beheer door ROB van het originele stuk
“Het schilderij van Oom Hendrik” geschreven door Bea Koenders. Nieuwsgierig geworden? Kijk op Facebook voor meer informatie of
kom kijken op een van de drie voorstellingen. De vrijdag- en de zaterdagavond worden beide met livemuziek afgesloten. Op vrijdag
neemt Barre Barre het publiek mee op sleeptouw en zaterdagavond zal Cave Canem de zaal meenemen naar een muzikale apotheose.
De matineevoorstelling wordt afgesloten met dansmuziek verzorgd door Bart Kiers. Uiteraard zal er gedurende alle voorstellingen
de gebruikelijke verloting worden gehouden mogelijk gemaakt door de lokale middenstand.Een jubileum kost altijd geld. Daarom
heeft ROB ook een speciale jubileumverloting georganiseerd. Voor slechts € 2,50 per lot maakt u kans op schitterende prijzen zoals
overnachten in een Boomhut XXL, driegangendiner bij De Stobbe
en een boodschappenpakket bij de COOP twv € 150,-. Loten zijn
verkrijgbaar bij de spelers en Kapsalon Jantine.
De kaartverkoop voor de vrijdag- en de zaterdagavond is inmiddels
gestart. Deze zijn eveneens verkrijgbaar bij Kapsalon Jantine
aan de Westerstraat voor de prijs van € 8,- per stuk. De kaarten
voor de zaterdagmiddag zijn aan de zaal te verkrijgen (zaal open
om 12.30 uur). Deze matineevoorstelling start om 13.30 uur. De
avondvoorstellingen starten om 20.00 uur en de zaal is op beide
avonden open om 19.00 uur. Dit allemaal in Buitencentrum De
Poort, Kloosterstraat 12. De toneelgroep hoopt u in groten getale
te mogen begroeten tijdens dit mooie begin van 2019!

VERHUUR

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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Kies uit vers bereide maaltijden!
1x in de week, iedere dag, of een paar keer,
alles is mogelijk, zonder abonnement!
Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 30 januari 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 22 januari 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

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

Belangrijke informatie / service

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie 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
Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
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

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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* 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.: 06 300 83 521 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

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
De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 11.00 - 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
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 20 januari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Metselaar
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. Urgert
Zaterdag 26 januari
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 27 januari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H.C. v.d. Meulen

Bedankt!

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

Hartelijk dank voor alle goede wensen,
attenties en kaartjes die we tijdens ons verblijf
in het ziekenhuis mochten ontvangen.
Wolter en Gé Weide

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

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor
alle bezoekjes, bloemen en kaarten,
die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie.
Dit heeft mij heel goed gedaan.
Tevens wens ik jullie een goed en gezond 2019.
Pieter Buiten

verbouwingsopruiming

tot

50%
korting

*met uitzondering van de basisbroeken

Wenst iedereen een goedlopend 2019!

GELOK IN NEEJJAOR
Gelok ien neejjaor; det is wat wij mekaar de ofgelopen dagen
eweenst hebt. Dreej smokken of een haanddrok; het gef niet
hoe, wij weenst mekaar alles wat weenseluk is. Jammer det
wij niet ien Glimmen woont...mar ie kunt niet alles hebben ien
oen leven. Hoe older aj wordt hoe meer aj mekaar gien gelok
mar veural gezondheid toeweenst. Is arg eweenst en niet mit
geld te koop. Ien mien jeugd heette het bij de buren langes
gaon neejjaor-winnen. Ie mussen as eerste de aander gelok
ien neejjaor weensen en dan haj “ewunnen”. En dan kreej
een glassie rood.
Hoe older aj wordt hoe minder bezunder as oldejaorsdag is.
As kiend mug ie carbid schieten mit een buismanbussie. Of
een blikke van maggi-blokkies. Gattie er onder ien..carbid
er ien en wat speie er op..even geduld, deksel erop en de
lucifars er an. En dan kieken waor het dekseltie naor toe
escheuten was. Aj groot waren mu ie mitan mit pulle schieten.
Opblieven tut 12 uur was spannend mar ook een opgave.
Meestal leut mamma oe een tukkie doon en dan um
twaalef ure meuken ze oe wakker umme te kieken naor het
vuurwark. Meestal pisvuurties..want toen wordde er nog gien
kapitaal uut eteld veur duur vuurwark. Het bakken van de
euliekrappen was ook feest. En de knieperties en rollegies.
Knieperties veur het platgetrapte oldejaor, rollegies veur het
neeje jaor, nog ien de toeballen zak (toekomst).
Ien die tied was er niet zoveule sneup en het sneupen van het
kniepertiesdeeg was een sport. Ik weet det er kiender waren
die het jammer vunden det moo er knieperties van bakte;
die vunden het deeg lekkerder. Ik kenne een manspersoon
die ien de jeugd een pak klappen kreeg umdet hij de hele
panne mit sukerwater veur de knieperties leeg eslobberd
har; klappen en later boekzeerte van die liter zeutigheid.
Ik weet wel det vrogger niet alles beter was; mar oldejaor
was spannender. Het slepen mit van alles wat los en vaste
zat was een sport. Het mooiste det ik daorvan uut mien jonge
jaoren herinnere was de wagen die ze ien onderdelen uut
mekaar ehaald hadden en die ien mekaar ezet op het platte
dak van het gemeentehuus stunt.
Of de fietsen die ze tiedens de oldejaors karkdeens verwisseld
hadden tussen de hervormde karke en de geriffemeerde
karke. Toen de geleuvigen de fietsen zöchten wordde det een
grote verbroedering want ze mussen de fietsen bij mekaars
karke vandaon halen. Dan kuj menaar onderwegens gelok
weensen mit weer een neej jaor.
Slepen wordt niet meer edaone; misschien nog ies een te
koop bord veur een huus bij de buren ezet of een tuunhekkie
een neeje stee egeven mar det is het dan ook. Een bult
gemeenten hebt een oldejaorsaomdfeest en det veurkomp
vake det het volk ien de kolde an het slepen giet. Braanden
is waor wij oons now zorgen umme maakt; hoeveule auto
s as er de leste jaoren niet ien de braand esteuken bint
komp niet krek; de brand op het straand van de toren van
pallets zal oons nog jaoren heugen. Buisman bussies,
maggieblokkiesbussies (mooi scrabblewoord) en pisvuurties
bint niet meer ien. Mar ja..het glassie rood bestiet ook niet
meer. Wel de beste weensen....ik weens oe een gezond jaor.
Maak er wat van.

Neem maatregelen tegen
inbraak!
DE WOLDEN -In De Wolden is in december opvallend vaak
ingebroken. Woninginbraak komt helaas regelmatig voor en is
zeer ingrijpend.
Hoe komen dieven uw woning binnen?
De politie geeft aan dat in de meeste gevallen een raam wordt
open gebroken, en in mindere mate de deuren aan de achterkant
van de woning. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een grote
schroevendraaier of breekijzer. Zelden worden de cilinders uit
de deuren gebroken of getrokken. In onze gemeente zien we dat
het vaak gaat om vrijstaande woningen.
Wat kunt u doen?
U kunt zelf veel doen om de kans op woninginbraak te
verkleinen. Zo is bekend dat mensen vaker inbreken tijdens de
donkere dagen van het jaar van feestdagen en vakanties. Vaak
zijn bewoners dan niet thuis. Extra beveiligen kan door goed
afsluiten, opletten en technische maatregelen:
* Gebruik goedgekeurd hang-en-sluitwerk op ramen, (garage)
deuren en lichtkoepels.
* Een slot dat voldoet aan het Politiekeurmerk is getest en indien
volgens de regels gemonteerd. Zo’n slot herken je aan het
SKG®-logo, met sterren.
* Sluit voor vertrek altijd alle ramen en deuren. En draai deuren
op slot, ook als je maar even weggaat.
* Gebruik buitenverlichting. Bijvoorbeeld op schemerschakelaar
of bewegingssensor.
* Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
* Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet aan de binnenkant in
het slot zitten.
* Hang geen adreslabel aan je sleutelbos.
* Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten bij
afwezigheid.

Bel 112
U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke
auto’s zij rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts
ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto
en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door
aan de politie. Blijf rustig, neem geen risico’s! Meld uw naam, uw
woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is. De kans
dat woninginbrekers gepakt kunnen worden, neemt toe als u bij
de politie meldt wanneer u verdachte zaken waarneemt.
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Anserweg 7, tel. 0522-470204
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Toren graag inleveren vóór vrijdag 1 februari 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE

Kwam ik toch aan het begin van het nieuwe jaar een mooie vraag tegen
op facebook: “wat is j o u w w o o r d voor het nieuwe jaar?” Wat is het
ene woord in jouw geval? Het gaat dus niet om een lijst met voornemens
waar je voor wilt gaan. Het gaat meer om je houding daarachter, om je
gerichtheid, om de weg die je wilt kiezen!
Welk woord zou jij voor jezelf in 2019 willen kiezen? Kies je het woord
‘verwondering’. Of het woord ‘vertrouwen’. Of ‘doorzettingsvermogen’ of
‘dankbaarheid’ of ‘moed’’, ‘rust’, ‘energie’ of ‘passie’? Waar richt jij je op?
En in welke mate? Doe je het woord dan het liefst in een doosje en om
het er maar heel af en toe te voorschijn te halen? Of wil je er heel intensief
mee aan de slag gaan? In je uppie? Of samen met anderen? Misschien
wel samen met God?
Mijn eigen woord dat ik dit jaar kies, bedacht ik me, wordt het woord:
‘hoop’, of het werkwoord ‘hopen! Dat lijkt me wel wat. Dat ik steeds
meer leer, me te blijven richten op het mooie waarop ik hoop, en me niet
steeds weer geheel laat inpalmen door wat het tegendeel daarvan is: de
wanhoop, radeloosheid en vertwijfeling, het onbehagen.
Op een van de wenskaarten die ik met kerst mocht ontvangen (trouwens
hartelijk dank voor al die kaarten!!), stond een mooie gedachte van de
Duitse theoloog Fulbert Steffensky (voor de insiders: de echtgenoot van
wijlen Dorothee Sölle), hij zegt: “Er zijn tegenwoordig velen die de vraag
stellen: waar haal ik toch mijn hoop vandaan?! Ik erger me altijd aan wie
dit zo gaat vragen. Want velen willen er dan zelf niets voor doen. Ze willen
het er eerst over hebben dat er überhaupt wel iets is om op te hopen en
naar uit te zien. En pas als dat gegarandeerd wordt, willen ze er ook over
nadenken wat ze zelf kunnen bijdragen. Maar de vraag, of alles wel goed
zal aflopen, kun je beter gewoon laten rusten! Want je krijgt er toch geen
antwoord op…
Misschien maakt het bij het hopen ook wel helemaal niet zo veel uit”,
zegt Steffensky verder, “of alles in objectieve zin wel goed zal aflopen.
Laten we maar gewoon beginnen met handelen en daarbij ‘doen alsof
‘er hoop is. Hopen geeft je nooit bij voorbaat de garantie dat het gelijk
goed gaat aflopen. Maar hopen helpt je wel, er gewoon op te vertrouwen
dat het zinvol is wat je gaat doen. Hopen is gewoon: je blijven verzetten
tegen ‘opgeven’, ‘moedeloos worden’ en ‘cynisch worden’. Hoop is ook
een vorm van ‘leren lezen’. Het leven leren lezen. Hoop vermoedt dat er
achter elk nog zo klein voorteken, al iets zit van slagen als geheel. Ze ziet
niet alleen maar voor ogen wat voorhanden is. Ze lijkt op een prachtig
sjoemelende boekhoudster die haar getallen vakkundig zo ‘interpreteert’
dat je al duidelijk kunt zien dat het met het leven goed gaat aflopen, ook
al zien de feiten er nog helemaal niet naar uit. Blijven ‘hopen’ is een van
de krachtigste deugden die wij kennen, omdat in haar iets huist van liefde
die niet van opgeven weet, en van geloven dat je vast en zeker zo de
klaarlichte dag in ogenschouw mag nemen, terwijl nu alleen nog maar het

morgenrood gloort.” In het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag verblijft
sinds tweeënhalve maand het Armeense gezin Tamrazyan. Het gezin
woont inmiddels al negen jaar in Nederland, maar wordt nu met uitzetting
bedreigd. Omdat onze regering weigert, tegen de beslissing van de
rechters in, de kinderen van het nodige kinderpardon te voorzien, heeft
de plaatselijke gemeente besloten om het gezin ‘kerkasiel’ te verlenen.
Onze landelijke kerk als instituut, en vele, vele andere plaatselijke
kerkelijke gemeenten en christenen staan achter dit besluit.
Iedereen weet: we moeten gewoon met z’n allen voor dit gezin en al de
andere zevenhonderd kinderen met hun gezinnen zonder kinderpardon,
opkomen. - Gelukkig heerst tussen onze regering en ons als landelijke
kerk nog wel de stilzwijgende afspraak, dat een gezin niet gearresteerd
en uitgezet gaat worden, zolang er in de kerk waar het verblijft,
een kerkdienst plaatsvindt. Meer dan tweeduizend (!) uur lang vindt
daarom in de Bethelkerk al een ‘permanente kerkdienst’ plaats. Al zo’n
zevenhonderd (!) predikanten uit tal van kerken zijn inmiddels in de dienst
voorgegaan, alleen maar om te garanderen dat het gezin niet zomaar
wordt weggehaald en Nederland wordt uitgezet. Ook ondergetekende
wil graag binnenkort een dubbeluur van die kerkdienst in de Bethelkerk
verzorgen. Dat doe ik het liefst niet alleen, maar met een groepje
mensen uit Ruinen dat met me meegaat, gewoon als kerkganger, of
als ambtsdrager, lector of organist. De dag en het tijdstip bepalen wij
nader in overleg met elkaar en de kerk in Den Haag. Het kan ook zijn dat
ze in Den Haag de dienst op een wat ongebruikelijk tijdstip willen zien
uitgevoerd, bijvoorbeeld ’s avonds laat, of ’s ochtends vroeg, want zoals
gezegd: de dienst gaat 24/7 door. Mijn vraag is: wie gaat met me mee
om met het Armeense gezin mee te leven en hun en onze samenleving
opnieuw met de hoop te voeden dat meer verharde, ongenaakbare
standpunten van bijvoorbeeld de overheid, uiteindelijk niet het laatste
woord zullen hebben? Welkom!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
mob. 06-10.76.87.23; email: gnaber@hetnet.nl

VANUIT DE PASTORIE

Meer dan achttien (!) jaar is zij bij ons in de Mariakerk kosteres geweest:
Hendriek Brasjen. Nu gaat ze stoppen. Over twee weken, met ingang
van 1 februari. Wat zullen wij haar missen. Ze heeft zo veel gegeven. Ze
had er alles voor over. Ze verzorgde alles altijd tiptop, tot in de puntjes.
Als predikant kon ik op haar bouwen en blindelings op haar dienstwerk
varen. Ze zette altijd alles puntgaaf klaar. Gaf er ook altijd iets bijzonders
aan mee, een bijzondere sfeer, vooral bij de kleine gebedsdiensten, door
wat extra kaarsen neer te zetten of de stoelen zo neer te zetten dat je in
een kring kwam te zitten en elkaar beter kon aankijken en leren kennen.
Op de momenten dat ik als predikant wilde ‘experimenteren’ met een
bijzondere vormgeving in de dienst, was zij er altijd voor in. Alles kon
en mocht, ook al zaten er achteraf geheid wat plekjes kaarsvet op de
tafels of de banken, lastig om weer schoon te maken. Ze maakte altijd
alles vooraf ordentelijk voor elkaar en bracht ook achteraf alles weer
goed op orde, waarbij haar passie en liefde voor de Mariakerk en haar
geïnteresseerdheid in de spiritualiteit van mensen in alles doorklonk. Ik
zal haar missen. Gelukkig heeft ze zich bereid verklaard, om af en toe nog
weer wat bij te springen. Ik dank haar van harte voor alles.
Het ga haar goed!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Vakantie ds. G. Naber

Ds. Georg Naber heeft van maandag 4 februari t/m zondag 17
februari vakantie. Neemt u in voorkomende gevallen, vooral als er
een vervangende predikant nodig is, contact op met de scriba van
de kerkenraad, mw. Tineke Stekelenburg, tel. 0522-470204 of met de
voorzitter van de kerkenraad, dhr. Bert van Zanten, tel. 0522-471691. Zij
verwijzen desgewenst door naar een collega-predikant.

BIJ DE DIENSTEN

Het feit dat ds. G. Naber niet alleen in Ruinen als predikant werkt,
maar voor twintig procent ook in Ruinerwold en met ingang van dit jaar
voor tien procent eveneens in IJhorst/De Wijk, zorgt er voor dat hij in
de kerkdiensten van de Mariakerk iets minder vaak voor zal kunnen
gaan. Doorgaans zullen voortaan twee diensten per maand door
gastvoorgangers van elders worden ingevuld. Wij verheugen ons op
mooie, inspirerende, afwisselende diensten in 2019, zie hier het overzicht:
Zondag 20 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zaterdag 26 januari – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in ’t Neie Punt, met als voorganger ds. G. Naber
Zondag 27 januari – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Lucas 4: 14-21, waarin Jezus aankondigt dat het hem bij
zijn optreden onder de mensen vooral gaat om het uitroepen van een
“aangenaam jaar” voor mensen in de marge, en om het uitspreken van
een heilig soort van “welkom!” Om zelf iets van deze woorden van Jezus
werkelijk te proeven, vieren wij ook het Heilig Avondmaal met elkaar.
Zondag 3 februari – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen Lucas 2: 22-30, over Jezus die het heeft over de
tegendraadsheid van God. Over God die zich vaak tegen de bestaande
verhoudingen in aan ons mensen openbaart.
Zondag 10 februari – 10.00 uur - Mariakerk
Ons gemeentelid ds. G.J.V. Solinger gaat in de dienst voor.
Zondag 17 februari – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
Welkom!

DIACONIE

Onze diaconie in december
December is eigenlijk wel een beetje de maand van het geven.
Het begint met Sinterklaas en tegenwoordig worden ook - in
navolging van de Amerikanen - vaak met kerst cadeaus aan
elkaar gegeven. Goede doelen houden in deze maand acties om
extra geld binnen te halen. Blijkbaar zit er in december iets van
‘geven’ in de lucht.
Ook voor de diaconie was december een tijd van ‘extra’ geven.
Of liever gezegd: van doorgeven. Want als diaconie doen we
eigenlijk niets anders dan verzamelen en ontvangen van geld om
dat meteen weer door te geven aan goede doelen. In december
deden we dat voor drie acties.
Om te beginnen onze jaarlijkse kerstpakketten actie. Dit jaar
heeft onze diaconie in december 27 gezinnen verblijd met een
kerstpakket. De opbrengst van het jubileumconcert van Basalt
van € 600,- heeft ons hierbij extra geholpen.
Elk jaar collecteren wij met kerst voor Kinderen in de knel. Maar
dit jaar hebben wij dit ook gedaan tijdens de hele adventstijd,
tijdens de andere zondagen in december. In totaal hebben
wij zo het mooie bedrag opgehaald van € 688,42. Dit komt
ten goede aan kinderen in de knel op diverse plekken in de
wereld. Bijvoorbeeld aan kinderen in de sloppenwijken van de
Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Daar krijgen zij een vaktraining
om zo hun weerbaarheid en toekomstkansen te vergroten.
Tenslotte hebben wij in december voor het eerst de DE-punten
actie gehouden. Deze punten gaan naar de voedselbank, die
er koffie voor krijgt van Douwe Egberts. Dit is een bijzondere
actie, omdat we punten, die bij veel mensen al jaren in de
keukenla liggen en eigenlijk niet veel meer zijn dan stukjes papier,
omzetten in koffie, waar we mensen die aangewezen zijn op
pakketten van de voedselbank, een groot plezier mee doen. Het
is dan niet letterlijk het Bijbelse wonder van het veranderen van
water in wijn, maar voor de voedselbanken is deze actie toch ook
wel een beetje een wonder, omdat ze op deze manier toch koffie
aan hun pakketten kunnen toevoegen.
Deze actie heeft in Ruinen en omstreken maar liefst 203.595
punten opgebracht. Dat aantal is goed voor ruim 400 pakken
koffie!

Wij willen iedereen die iets heeft gegeven tijdens deze acties,
hier hartelijk voor danken. Dat zoveel mensen in onze naaste
omgeving iets over hebben voor een ander, heeft onze harten
tijdens de kerst verwarmd! Dat geeft ons extra motivatie om na
deze bijzondere maand als diaconie in januari gewoon door te
gaan met het inzamelen van geld. Want dat is onze taak: geld
ophalen om door te geven. Om een steuntje in de rug te geven
aan mensen - zowel dichtbij als ver(der) weg - die dat heel goed
kunnen gebruiken. Het hele jaar door.

Zusterkring

Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 28 januari in De Bron,
aanvang 14.00 uur. Neem een verhaal, anekdote of gedicht
mee. Denk om de eigen bijdrage van 5 euro. We maken er een
gezellige middag van!
In Memoriam: Anne Huizenga
* 27 november 1950		
† 23 december 2018
Op zondag 23 december overleed Anne Huizenga, op de leeftijd
van achtenzestig jaar. Hij werd in 1950 geboren, als tweede kind
van Leo en Trijntje Huizenga, in Ruinerwold. In Ruinerwold is hij
ook opgegroeid. Hij bezocht er ook de lagere school en het was
de bedoeling dat hij misschien het bedrijf van zijn ouders ging
overnemen. Maar alles kwam anders, toen, terwijl Anne nog maar
dertien jaar oud was, zijn vader overleed. Anne bezocht later
de LTS. Hij leerde Bertha Veld kennen, die als boerendochter
opgroeide in Ruinen, op Oldenhave. Ze kregen elkaar lief,
en verkering met elkaar. In 1977 trouwden ze met elkaar en
kwamen in te wonen in het huis van haar ouders, op Oldenhave.
Eenenveertig jaar zijn Anne en Bertha met elkaar getrouwd
geweest, lief en leed delende. Ze werden de trotse ouders van
dochter Rianne.
Vele jaren heeft Anne als vrachtwagenchauffeur gewerkt, lange
tijd in de vleessector. Een van de grote passies van Anne in zijn
vrije tijd waren auto’s, en dan met name oude auto’s, oldtimers.
Hij kocht ze en knapte ze op. Urenlang kon hij er aan sleutelen
en er over praten. Hij werd lid van de Volvo-club en vond het
prachtig mensen die dezelfde passie deelden, te ontmoeten en
met hen op pad te gaan, tochten te maken. Een tweetal van die
tochten bracht hem naar Noorwegen, een land dat hem zeer
beviel vanwege de weidsheid en de natuur.
Anne hield van gezelligheid. Van samen met mensen verkeren
en optrekken. Een andere grote passie van hem was het filmen,
het maken van opnames van huwelijken en uitvoeringen van
particulieren en organisaties. Hij was een goede amateur-cineast.
Met de kerk had hij niet zo veel, maar hij ondersteunde Bertha
die in de Mariakerk jarenlang actief was voor de Zondagsschool,
altijd met verve. Als je de manier wilt beschrijven waarop Anne
zelf levensbeschouwelijk in het leven heeft gestaan, kun je dat
het best doen met behulp van de woorden ‘licht’ en ‘vrijheid’.
Anne was iemand die altijd weer probeerde, in donkere, moeilijke
tijden bij het licht uit te komen, een weg te zoeken die je kon
bewandelen door telkens van lichtpuntje naar lichtpuntje te
trekken en positief te blijven. Vooral in de jaren en maanden
van zijn leven dat hij ziek was, heeft hij dat op indrukwekkende
manier gedaan, op een manier die respect afdwingt. Anne leefde
ook altijd met andere mensen mee, en koesterde zijn dochter
Rianne en haar kinderen Ilze en Stijn die in de afgelopen jaren
werden geboren, als zijn eigen oogappel.
In de afscheidsdienst op zaterdag 29 december vertrouwden
wij het leven en sterven van Anne toe aan de Eeuwige. Moge de
Eeuwige Anne bergen in zijn hoede, en Bertha met Rianne en
Richard, Ilze en Stijn en heel de familie van Anne ook.
Gebeden veranderen de wereld niet.
Maar ze veranderen mensen en mensen veranderen de wereld.
-Albert Schweitzer (1875-1965)
Redactie Om de Ruiner Toren
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KORTING

Het schilderij van
tante Hendrika
Speeldata
Grote
verloting!
Super
prijzen!

EXTRA
VOORSTELLING

Vrijdagavond 25 januari 2019
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur
‘Bal na’ met livemuziek van Barre Barre
MATINEE
Zaterdagmiddag 26 januari 2019 VOORSTELLING
Aanvang 13.30 uur - zaal open 12.30 uur
Na afloop dansmuziek m.m.v. Bart Kiers
Zaterdagavond 26 januari 2019
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur
‘Bal na’ met livemuziek van Cave Canem

Wij treden op in: Buitencentrum De Poort
Kloosterstraat 12, Ruinen
Voorverkoop kaarten: Kapsalon Jantine Tel. 0522-472059

Sponsoring ontwerp:

op montuur en glazen
van de opruimcollectie
tot 01-02-2019
Open op
Dinsdag, donderdag en vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag en zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522473328

Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen | T 0522 473328

I.V.M. VAKANTIE ZIJN WIJ VAN
28 JANUARI T/M 13 FEBRUARI
GESLOTEN

21.30

De gratis computercursussen gaan
weer van start in
bibliotheek Ruinen
RUINEN - Klik en Tik is een computercursus voor beginners, voor mensen die
nog niet wegwijs zijn op de computer en op internet en dat wel graag willen
worden. In de cursus wordt geleerd gebruik te maken van de mogelijkheden
van de computer, zoals een tekst maken, e-mailen, websites bekijken en hoe
je bestanden kunt downloaden.
Digisterker/aan de slag met je DigiD is een cursus waar aandacht is voor
het aanvragen van een DigiD, het aanvragen van een toeslag, omgaan met
overheidswebsites. Bij deze cursus is een beetje computerervaring wel
nodig.
Wanneer
Klik en Tik / computercursus voor beginners op de dinsdagmiddagen 15
januari, 22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 februari en 26 februari
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
Digisterker / Aan de slag met je DigiD op de dinsdagmiddagen 5 maart, 12 maart, 19 maart en 26 maart
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
Digitaal inloopcafé in dorpshuis ‘t Neie Punt, met ook bibliotheekvrijwilligers, op elke donderdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.
Informatie en aanmelding voor de cursussen: www.bibliotheekruinen.nl of
088-0128444

Samen lezen…samen praten: een Samenleesgroep in Bibliotheek Ruinen
RUINEN - Eén keer per 14 dagen komt een Samenleesgroep bijeen in bibliotheek Ruinen, van 10.30 uur tot 11.30 uur, adres Harm
Smeengestraat 56. Dan worden gedichten, verhalen, liedteksten enz. passend op één vel papier besproken, dus geen volledige boeken.
Bertha Koezen uit Ruinen leidt de club.
Het gaat er hier om wat de tekst met jou doet. Ideeën, gedachten en personages kunnen je aan je eigen leven doen denken, het zelfs
allemaal treffend onder woorden brengen. In deze groep is het dus juist de bedoeling dat de deelnemers praten over wat de voorgelezen
tekst met hen doet. De groep komt tweewekelijks bij elkaar. Want boeken en teksten kunnen je leven veranderen, mooier maken! Er is
geen huiswerk vooraf en ook geen huiswerk achteraf. De samenkomsten zijn op 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart en
2 april. Deelname is gratis en opgeven kan in Bibliotheek Ruinen, info@bibliotheekruinen.nl of tel 088-0128444

De Bergklanken verwelkomt muzikaal het nieuwe jaar
RUINERWOLD - Op zaterdag 19 januari 2019 geeft muziekvereniging De Bergklanken een nieuwjaarsconcert in de Hervormde Kerk
Blijdenstein te Ruinerwold. Met een afwisselend programma verwelkomen het fanfare-orkest en het BeginnendeBlazersBergklankenorkest het nieuwe jaar. De muzikanten nemen u deze avond mee op een muzikale reis, waar u bekende, filmische, intieme, swingende
en vrolijke klanken zult horen. Daarnaast is er een leuk muzikaal intermezzo.
Nieuwsgierig geworden? Kom 19 januari luisteren, genieten en laat u verrassen. Dan verwelkomen we met elkaar het nieuwe jaar.
Het nieuwjaarsconcert wordt gehouden in de Hervormde kerk Blijdenstein te Ruinerwold. De kerk is open vanaf 19:00 en het concert
begint om 19:30. De fanfare speelt onder leiding van Alfred Willering en het BBB-orkest speelt onder leiding van Emiek Kasimier. De
toegang is gratis

Het Duo Cibeles en ﬂuitiste
Fiona van der Marel in de
Mariakerk in Ruinen

Inmiddels is Suzanne afgestudeerd en vervolgt Francesco zijn
opleiding aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hun
repertoire bestaat uit hoogtepunten van de klassieke muziek voor
viool en cello tot arrangementen van jazz en movie lyrics. Het Duo
volgde een groot aantal masterclasses en trad al veelvuldig op in
Nederland, België, Hongarije, Spanje en Luxemburg.

RUINEN - Zondag 20 januari 2019 om 15.30 uur treden op het Duo
Cibeles, Francisco Deheza, viool en Suzanne van Duuren, cello,
tezamen met Fiona van der Marel, dwarsﬂuit. Op het programma
staan werken van onder meer Bach, Haydn, Debussy, Chopin en
Kodaly.
Het Duo Cibeles werd opgericht in 2015 toen Suzanne en Francisco
studeerden aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

‘The Last Chair’ in Ruinen
RUINEN - Egbert Stellink woont al ruim negentig jaar op dezelfde
boerderij in Ruinen waar hij vroeger met zijn ouders en broer
woonde. De tijd heeft daar stilgestaan. Hij gebruikt geen gas; hij
stookt op hout. Egbert zit vol prachtige verhalen en hij bewaart
alles, ”Dan krijg je een huis vol”. Niets gaat weg; spijkers kunnen
weer recht, touwtjes kunnen altijd handig zijn.

Fiona van der Marel begon op 10-jarige leeftijd met dwarsfluitles bij
Gerdien Wichers. In 2013 werd zij toegelaten tot de vooropleiding
van het Prins Claus Conservatorium waar zij tot op heden de
studie Bachelor uitvoerend musicus klassieke muziek volgt bij
Egbert Jan Louwerse.
Kerk open om 15.00 uur, aldaar kaarten verkrijgbaar.

Op woensdag 23 januari wordt de film tussen 09.00 en 13.00 uur
vertoond. De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Na opgave
krijgt u direct te horen op welk tijdstip u precies kunt aanschuiven.
Let op: er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij Eduard Annen: telefoonnummer 14 0522,
mobiel 06-12343575 of e-mail e.annen@dewoldenhoogeveen.nl

Fotograaf en documentairemaker Anke Teunissen (geboren in de
Wijk) heeft een prachtige film gemaakt over hoe Egbert leeft in
zijn huisje aan de Ruinerdijk. Wilt u meekijken in het leven van
Egbert? Dat kan nu via een Virtual Realitybril. Spectaculair om
mee te maken!
Dus mis het niet: woensdag 23 januari!
U kunt de 20 minuten durende documentaire bekijken in
’t Neie Punt in Ruinen.

Crea café met workshop Zentangle bibliotheek Ruinen
RUINEN - Op woensdagmorgen 16 januari kunt tijdens het Creacafé in bibliotheek Ruinen deelnemen aan een workshop Zentangle
onder begeleiding van Thea Hulzing. Een Zentangle is een pentekening die er ingewikkeld uitziet, maar makkelijk te maken is. Al het
benodigde materiaal is aanwezig en de workshop is geheel kosteloos. Het Creacafé worden georganiseerd in samenwerking met Welzijn
De Wolden. Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte uitgenodigd! Het is bedoeld voor
iedereen, jong en oud, leden en niet leden van de bibliotheek en het is altijd gratis toegankelijk.

Enquête ’t Ruunder Waopen

Doe mee en maak kans op een lekkere appeltaart!

Wat gaat goed en wat kan beter!
De redactie van ’t Ruunder Waopen vindt de mening van de lezer en adverteerder belangrijk. Daarom vragen wij u tijd te willen nemen
om de onlangs gepubliceerde enquête in te vullen zodat wij komen te weten waar we eventuele verbeteringen kunnen toepassen. Het
invullen kan anoniem, maar wilt u uw gegevens achterlaten voor mogelijke vervolgvragen, dan stellen wij dat erg op prijs en maakt u
tevens kans op 1 van de 3 appeltaarten die wij verloten onder de inzenders. Met uw gegevens gaan wij uiteraard vertrouwelijk om en
worden alleen gebruikt voor de uitkomsten van de enquête van ’t Ruunder Waopen. De uitkomsten van deze enquête en namen van
inzenders worden niet gepubliceerd. De enquête kan online worden ingevuld op www.ruunderwaopen.nl.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

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
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
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
Bridge in Hotel Kuik
Elke donderdagmiddag t/m 28 maart 2019, aanvang 13.20 uur.
Telefonisch aanmelden voor 10.00 uur op de speeldag bij Bouke van
Eijck, 0522-470056.

JANUARI/FEBRUARI
Vrijdag 18 januari
14.30-15-45 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
Kookclub
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 19 januari
19.30 uur

Nieuwjaarsconcert
muziekvereniging de Bergklanken
Herv. Kerk Blijdenstein, Ruinerwold,
kerk open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 19 januari
20.00 uur

Muziekquiz over het jaar 2018
Café Hees/Brinkzicht

Zondag 20 januari
15.30 uur

Duo CIbeles met
fluitiste Fiona van der Marel
Mariakerk Ruinen
www.muziekindemariakerk.nl

Zondag 20 januari
13.30 uur inschrijven
14.00 uur start

Open Ruiner Klaverjasen Jokerenkampioenschap
Café Hees/Brinkzicht		

Maandag 21 januari
’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur
Schaken voor kinderen
Lijkt het je leuk om ook te leren schaken. Kom dan naar ’t Neie Punt.
Onder deskundige leiding van Gerrit ter Wee wordt op speelse wijze
het schaakspel aan de kinderen uitgelegd. De kleine groep die nu al
meedoet is erg enthousiast. Opgave: geahooijer@planet.nl
Maandag 21 januari
’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur
Kleien voor jong en oud.
We gaan met echte klei werken en daarna wordt het gebakken.
Opgave: geahooijer@planet.nl
Woensdag 23 januari
14.30-15-45 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
Timmerclub
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 25 januari
20.00 uur

Rune op de Bühne speelt
‘Het Schilderij van tante Henderika’
Buitencentrum de Poort, Ruinen
zaal open 19.00 uur

Zaterdag 26 januari

Rune op de Bühne speelt
‘Het Schilderij van tante Henderika’
Buitencentrum de Poort, Ruinen,
zaal open 12.30 uur

13.30 uur
Zaterdag 26 januari
20.00 uur

Rune op de Bühne speelt
‘Het Schilderij van tante Henderika’
Buitencentrum de Poort, Ruinen,
zaal open 19.00 uur

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.3017.00 uur, zondag op afspraak
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
’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.
’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
13.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij
internetten.
Maandag 28 januari
14.30-15-45 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
We maken van ‘niets iets’,
deelname gratis
Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 30 januari
’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur
Spelletjesmiddag voor jong en oud.
Welke kinderen vinden het leuk om samen met de ouderen spelletjes te
doen? Deelname is gratis. Wel graag opgeven dat je komt:
geahooijer@planet.nl
Vrijdag 1 februari
14.30-15-45 uur
20.00 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
Filmmiddag voor de jeugd
Flimhuis

Maandag 4 februari
14.30-15-45 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
We gaan weer schaken. Kom je ook?
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zondag 3 februari
14.00 uur

Gehaktballenwedstrijd
Café Hees/Brinkzicht

Woensdag 6 februari
14.30-15-45 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
Timmerclub
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 8 februari
14.30-15-45 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
Kookclub
Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 11 februari
’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur
Techniekclub onder deskundige
leiding van Luc Valeton. De kinderen leren ervaren hoe dingen
werken en wat je met verschillende materialen kunt doen. Een nieuwe
activiteit waarin alles mogelijk is.Thema deze keer is “De boel opblazen”.
Opgave: geahooijer@planet.nl
Dinsdag 12 februari
14.30 uur

’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
Historische Vereniging Ruinen
op bezoek

Woensdag 13 februari
’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur
Voorjaarsbingo voor jong en oud.
Iedereen kan meedoen! Opgave: geahooijer@planet.nl of bij ’t Neie Punt
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.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

