
Cheque van Ruunder Basalt 
voor Voedselpakkettenactie 
van Diaconie Ruinen
RUINEN - Op zondag 25 november jl. vierde het Ruiner mannenkoor Ruunder Basalt 
zijn 20-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan gaf dit koor met medewerking van het 
Popkoor 2000 en soliste Marty Buijs een jubileumconcert in de concertzaal van Café 
Brinkzicht (Hees) te Ruinen. Het werd een fijne muziekmiddag voor een goedgevulde 
zaal met een zeer enthousiast publiek. 

Na afloop van de optredens, waarvoor geen entree betaald hoefde te worden, werd 
bij de uitgang van de concertzaal een collecte gehouden. De opbrengsten van 
deze collecte zijn bestemd voor de voedselpakkettenactie van de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Ruinen, bedoeld voor mensen die dat steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. 

Tijdens de pauze van het jubileumconcert werden de achtergronden en bedoelingen 
van deze actie door ds. Georg Naber namens de Protestantse Gemeente Ruinen nader 
toegelicht. En of het aan deze toelichting heeft gelegen of aan het enthousiasme van 
het publiek voor de geleverde muzikale prestaties; evenals de optredens op het podium 
werd ook de opbrengst van de collecte een groot succes. 
Zaterdag 8 december jl. werd aan voorzitter Margriet Middelbrink van het college van 
diakenen van de Protestantse Gemeente Ruinen door het organiserende jubileumcomité 
een cheque ter waarde van € 600,-. Deze overhandiging vond plaats voor een prachtig 
versierde kerstboom in de al even prachtige Mariakerk te Ruinen, onder toeziend oog 
van de aanwezige Kerstman en ds. Georg Naber.

Margriet Middelbrink neemt uit handen van Anne Jan Meekhof 
de cheque t.b.v. de voedselpakkettenactie in ontvangst. Op de 
foto van links naar rechts: Anne Jan Meekhof, Dick van der Ouw, 
Margriet Middelbrink, de Kerstman (Cor Boeren), Klaas Waninge, 
Cors van Vliet, Jan Bult en Georg Naber
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Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen
06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



’t Ruunder Waopen
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

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

Thuiskapster Hennie 
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie, 
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

Natuurlijk Mooi by Conny
Heeft u last van o.a. pigmentvlekjes, rode adertjes of steelwratjes?
Met de nieuwste techniek bent u er snel vanaf. 
Kijk op www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Of bel 06 109 686 33

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

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Belangrijke informatie / service

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in 
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

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

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

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 16 januari 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 9 januari 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via



Hartelijk dank voor het medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader 

en trotse opa

             

                                          Henk Kok
  Janny Kok-Wolbers

  Rina en Ruud
       Sophie en Thirza
       Sissy en Marc
  André en Petra
       Colin
       Kyra

                     Wij wensen u een goede kerst en een gezond 2019

Ruinen, december 2018

Woensdag 19 december
PKN-Mariakerk 19.30 uur Dorpskerstzang

Zaterdag 22 december
‘t Neie Punt 19.30 uur G. Naber / A. Vermaas

Zondag 23 december 4e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mw. G. Bijl
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Bloemendal

Maandag 24 december-Kerstnachtdienst
D’ Olde Karke Echten 19.30 uur 
PKN-Mariakerk Ruinen 22.30 uur 

Dinsdag 25 december 1e kerstdag
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 9.00/10.30 uur Ds. H. Bakhuis

Vrijdag 28 december
PKN-Mariakerk Ruinen 19.30 uur Top2000dienst

Zondag 30 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispunt Pesse 10.00 uur Drs. R. Scheurwater

Maandag 31 december-Oudejaarsavond
PKN-Mariakerk Ruinen 19.30 uur Ds. G. Naber
Kruispunt Pesse 19.30 uur Ds. Paas-Feenstra

Dinsdag 1 januari 2019
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. Paas-Feenstra

Zondag 6 januari 2019
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. Mw. M.M. Hazeleger

Zondag 13 januari 2019
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. Paas-Feenstra

KERKDIENSTEN

Brink 25 Ruinen
Dames & heren kapper

Graag werken wij op afspraak, U kunt bellen naar 0522 472146

Zondag en maandag: gesloten
Dinsdag / Donderdag / Vrijdag: 08.30 - 17.30
Woensdag: 08.30 - 20.30 / Zaterdag: 08.30 tot 14.00
Maandag 24 december extra geopend 8.30 – 17.30
Donderdag 27 december geopend 13.00 – 17.30

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2019



Wij wensen iedereen � jne feestdagen 
en een gelukkig 2019! 

Bloembollen voor 
nieuwe bibliotheekleden
Wie vóór 12 januari 
lid wordt van de bibliotheek

krijgt een grote krat bloembollen 
(vanaf 19 jaar en ouder)

Meester Harm Smeengestraat 56
7963 BZ  Ruinen
T 088 012 8444

EDELHARTEN
Dizze weke wil Staotsbosbeheer begunnen mit het 
ofschieten van de harten bij de Oostvaardersplassen. Nao 
veule protesten hef de rechter uuteindeluk de vergunning 
good ekeurd die de pervincie Flevolaand veur de ofschot 
egeven hef. Over die plassen kuj oe kwaod maken want as 
wild het zo good döt det er teveule bint muj oe ofvraogen of 
de kavel wel groot genogt is; wie hef ooit det plan bedacht...
Boswachters hebt heur al over laoten plaatsen; die hebt 
veur det vak ekeuzen umme de natuur te bescharmen en 
niet umme as slager an het wark te gaon. En er zult wel gien 
gele hessies an de poorte staon. mar protesten zult er zeker 
komen. Een deel van de doje dieren zult blieven liggen veur 
aaseters en de meesten belaandt ook op het bord van eters 
mar dan an een feesteluk gedekte karst taofel maj annemen. 
Goeie anvoer veur de poelier.
Jacht is altied een discussie; daor kuj falikant veur wezen 
mar ook merakels tegen. Ien mien kienderjaoren wordde de 
grond van de boeren as één gesleuten jachtveld verhuurd 
an wat mien va “de heren jagers” neumde. De opbrengst 
gunk volgens mij naor een landbouw warktugenclub zodet 
de boeren samen gebruuk van warktugen kunden maken 
zunder det alleman ze zölf an mus schaffen. Een keer ien het 
jaor wordden de boeren eneugd umme een dag mit te gaon 
op jacht; as driever dan.
Ien een lange riege samen deur het veld lopen en wat mit 
stokken ien het grös en de ruugte slaon um de hazen of 
knienen op te jagen. Nao ofloop was er jenever en berenburg 
en snert en het was een van mooiste dagen van het jaor veur 
de boeren uut de naoberschop.
Van een aander dorp mit zo’n traditie heurde ik daor een 
mooi “jacht”verhaal van. Die boeren hadden veur de 
jachtdag kaans ezene een hazenvel op de kop te tikken. De 
boeren-drievers stopten det vel op mit stro en pisvuurties. En 
ze zetten de nep-haze op een stee ien het jachtveld waor ze 
zeker langes zöllen komen. Mooi tegen de ruugte an staken 
de lange oren van wijlen Hendrik Haas boven de bente uut. 
De boeren verkneukelden heur over het komende vuurwark. 
De drievers klöpten en staampten det het een lust was en de 
jagers hadden op verschillende steen positie eneumen. Pal 
an de nephaze langes leupen ze. 
En ze ontdekten niks. Ja.de haze beweug vanzölf ook niet. 
De drievers schudden de kop. “zuk best jachtveld.hier zit 
wild zat. Zuw nog ies even weer trogge lopen over det stök 
laand?  De jagers volgden het advies op; drok op dikke hazen 
veur ien de pot loerden ze ook dizze tweejde tocht over het 
laand naor wild. Mar niks beweug. Ien de bente staken de 
oren van de pisvuurhaze doodstille en fier naor boven. Mar 
allent de drievers zagen daor heur haze ien. Ze hadden het 
wel uut willen schrouwen van frustraosie. Rustig stapten de 
jagers naor het volgende greunlaand.
Ien tweejduuster hebt de boeren ‘s aoms de haze binnen 
ehaald. Oldejaorsaomd hebt ze de pisvuurties of escheuten. 
Daornao wordde het kold en stopte de tied det ie magt 
jagen. Ze hebt de jagers nog ehölpen mit bijvooren van de 
dieren toen er veule sneej lag. Ze wollen vanzölf niet op 
de Oostvaardersplassen lieken. Allent achter ien het veld 
bij de ruugte en de bente legden ze gien voor; nao tweej 
drieftochten wussen ze zeker; wild zit daor niet.
Ik weense oe allemaole lekker eten mit de karstdagen en een 
gezond neejjaor.



W W W . K L I N K H A M E R R E C L A M E . N L

Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar



Succes voor kerstmarkt De 
Heerlyckheid Ruinen 
RUINEN - De weersvoorspellingen zaten niet mee, regen en wind 
was de praktijk. Bij de opbouw van de markt was de organisatie 
druk bezig alles extra vast te zetten. De middag zou beter worden 
en dat heeft gebleken. Dit jaar was de kerstmarkt Ruinen wederom 
een groot succes. De markt was breed uitgezet over de gehele brink 
en de naastgelegen straat. Tientallen kraampjes en stands waren 
aanwezig. Een breed scala aan producten, waaronder uiteraard 
prachtige kerststukken namen gretig aftrek bij het publiek. 

Nieuw was het foodplein, prachtig gesitueerd rondom de kerststal, 
waarop echt fantastische ‘keukens’ aanwezig waren. Ambachtelijk 
bereid eten, waaronder erwtensoep, kalkoek van het spit, en 
biofriet waren welkome warme versnaperingen om de kou uit je 
lichaam te houden. Een grote kerststal, muziek van de kerstman 
en broodjes bakken met de kinderen, aan alle facetten voor een 
kerstmarkt was gedacht. 

Ondernemersverenging Ruinen en de marktorganisator Roland 
Visser spraken van een zeer geslaagde kerstmarkt. ‘In verband 
met de weersvoorspelling zijn vele markten in de regio vooraf al 
geannuleerd. Gezamenlijk hebben wij in de ochtend een besluit 
genomen om door te gaan. Uit de hele regio komen bezoekers die 
een volwaardige kerstmarkt verwachten, en met succes’, aldus 
de organisator.  Een vervolg voor volgend jaar zal zeker weer 
plaatsvinden.

RUINEN - Wilt u ook meer weten over het verduurzamen van uw 
woning? En hebt u vragen over hoe we ‘van het gas af moeten’? 
Wat zijn dan de mogelijkheden? Op 10 januari 2019 organiseert 
Duurzaam Ruinen een voorlichtingsavond over warmtepompen. 
De avond is van 19.00 tot 21.30 uur in Buitencentrum De Poort, 
Kloosterstraat 12, in Ruinen.

Voor wie is deze avond?
De informatieavond over warmtepompen is bedoeld voor iedereen 
die een eigen woning heeft en meer wilt weten of de mogelijkheden 
om gasverbruik te verminderen. Moet binnenkort uw CV-ketel 
vervangen worden? Of weet u niet goed wat er allemaal bij komt 
kijken met de installatie van een warmtepomp? Dan informeren wij 
u graag over de mogelijkheden.

Wat kunt u verwachten op deze avond?
Tijdens de informatieavond krijgt u presentaties over wat 
warmtepompen zijn, waar u rekening mee kan houden bij de 
installatie van een warmtepomp en welke leningen en fi nanciële 
regelingen er mogelijk zijn vanuit de gemeente. Ook zijn er lokale 
installateurs aanwezig waarmee u in gesprek kan gaan.

Aanmelden? Graag!
De informatie op 10 januari is gratis toegankelijk en start om 
19.00 uur in Buitencentrum De Poort in Ruinen. Wilt u zich wel 
aanmelden van te voren, dit kan door een e-mail te sturen naar 
waltsep01@gmail.com.

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking tussen 
Duurzaam Ruinen, gemeente De Wolden, het Drents Energieloket 
en het onafhankelijk adviesbureau BDH.

“Van het gas af”: Warmtepompen, wat kunnen we er mee



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

ZORG ERVOOR DAT ALLES PERFECT IS GEREGELD!
SCHENKINGEN DOEN?

Wij wensen u fijne feestdagen en 
gelukkig nieuwjaar !

LET OP!   

U kunt ook terecht op onze 

NIEUWE VESTIGING: 

Dijkhuizen 7 

in Ruinerwold, 

dinsdags 13:00 - 17:00 uur

en vrijdags 8:30 - 12:30 uur

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

Marskramer Ruinen | Smeestraat 19-25 | 7963 AJ RUINEN | 0522-471900 | marskramerruinen.nl

Bert, Leonie, Jan, Niesje, Nienke en Rhona 
wensen alle lezers 

fijne feestdagen en een gezond 2019 toe!



Wat is uw boodschap voor een duurzaam De Wolden?
DE WOLDEN - Hoe kijkt u naar energie besparing en duurzame energie in De Wolden? Wat vindt u belangrijk voor nu en in de toekomst? 
Praat mee en geef uw boodschap af in een originele ANWB Praatpaal.

13 en 18 december toeren we door de gemeente, om met u in gesprek te gaan over duurzaamheid hier in De Wolden. Samen met de 
andere Drentse gemeenten werken we aan een Regionale Energie strategie (RES). In deze strategie geven we aan hoe we voor 2030 
49% minder CO2 gaan uitstoten. Dat lukt alleen als we fl ink inzetten op duurzame energie. Wat is uw mening over zonne-energie en 
windenergie, welke duurzame technieken vindt u passend voor deze omgeving en wat zijn uw verwachtingen naar de gemeente toe? 
Uw inbreng over duurzame energie nemen we mee! Komt u ook even langs?

Waar zijn we te vinden?

Donderdag 13 december:
Ruinen, markt (Brink)  van 11.00-12.00 uur    
Koekange, Kuiper van 13.00-14.00 uur
de Wijk, Coop/bakkerij Dunnink van 14.30-15.30 uur                                       

Dinsdag 18 december:
Zuidwolde, markt (Kerkplein) van 13.00-14.00 uur
Ruinerwold, markt (Burg. Schukkingstraat) 14.30-15.30 uur

Gerrie Hempen-Prent (GB) 
voorgedragen als 
nieuwe wethouder 
gemeente De Wolden
DE WOLDEN - Gerrie Hempen-Prent, huidige fractievoorzitter van Gemeentebelangen De Wolden 
is door de fractie voorgedragen als opvolger van wethouder Jan ten Kate. Jan ten Kate wordt op 18 
december 2018 geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Hardenberg.

Fractievoorzitter
Gerrie Hempen-Prent zit sinds 2014 in de gemeenteraad voor Gemeentebelangen, ze is 
fractievoorzitter sinds maart 2018.

Gerrie Hempen-Prent is nu zelfstandig ondernemer en eigenaar van Prent Vormgeving, zij rond haar 
werkzaamheden af voor haar onderneming en zal zich na haar benoeming fulltime inzetten als wethouder.
Ronald Brouwer, vice-fractievoorzitter Gemeentebelangen: 

“Gerrie is zeer betrokken bij De Wolden. Als raadslid staat ze midden in onze Woldense maatschappij en dat zal ze als wethouder ook 
doen. Ze kan mensen verbinden met elkaar en is zeer waardevol voor onze gemeente.”

Benoeming
Voor de benoeming van Gerrie Hempen-Prent als wethouder is de instemming van de raad nodig. Dit gebeurt op 20 december 2018 
tijdens de raadsvergadering.

de Wijk, Coop/bakkerij Dunnink van 14.30-15.30 uur                                       

Ronde van Drenthe 2019: 
Dwars door het 
gemeentehuis in Zuidwolde
DE WOLDEN - De Ronde van Drenthe 2019, bestaande uit 
meerdere koersen, wordt dit keer verreden op vrijdag 15 maart 
( Drentse 8 van Westerveld voor dames), zaterdag 16 maart 
(Breedtesport Activiteiten in Hoogeveen en het Masters Rondje), 
terwijl op zondag 17 maart de Ronde van Drenthe voor Profs (Hors 
Categorie) en de Women’s WorldTour worden verreden. De start 
van beide laatste wedstrijden is toegewezen aan De Wolden en zal 
in Zuidwolde plaatsvinden. 

Volgens de wethouder Jan van ‘t Zand (Gemeentebelangen) zal 
de koers dwars door het gemeentehuis voeren: “Ze fi etsen er aan 
de achterkant in en komen er vooraan uit” Aangezien alle ploegen 
met bussen en auto’s zullen arriveren zal het logistiek gezien nog 

wel even puzzelen worden om alles in het dorp voor elkaar te 
krijgen.De fi nish van de zondagse koersen zullen in Hoogeveen 
plaatsvinden.



DEE

Kaarsjesactie bij Boetiek De Smederije:
kies een kaarsje en pak je korting!
De kortingssticker zit onder het kaarsje verstopt en wordt  
                                direct verrekend met het aankoopbedrag.

 Het kaarsje mag mee naar huis!

Vana
zian



Enquête ’t Ruunder Waopen 
Wat gaat goed en wat kan beter!
Doe mee en maak kans op een lekkere appeltaart!
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 onderstaande korte 
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 ook online 
worden ingevuld, ga dan naar: www.ruunderwaopen.nl, 
mailen kan ook: ruunderwaopen@hotmail.com
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Bent u
O Particulier
O Ondernemer
O Vereniging/Stichting
O Anders, nl. ………..

Wat is uw leeftijdscategorie
O <18
O 18-30
O 30-40
O >40

Wat is uw algemene indruk van 
’t Ruunder Waopen?

Wat vindt u, ’t Ruunder Waopen in:
O Zwart/wit?
O Kleur
O Waarom zou ’t Ruunder Waopen in kleur 
gedrukt zou moeten worden?

Wat vindt u van de bezorging?
O Goed
O Kan beter, want
O Geen mening

Leest u ’t Ruunder Waopen elke uitgave?
O Ja  wat vindt u van de leesbaarheid?

O Nee  waarom leest u ’t Ruunder Waopen niet?

Wat vindt u van de column JOS?

Zou u een column over een ander onderwerp 
een goede aanvulling vinden? 
O Ja, welk onderwerp?

O Nee 

Vindt u dat er sport- of verenigingsnieuws in ’t 
Ruunder Waopen moet worden opgenomen?
O Ja, van welke sport/vereniging?

O Nee, waarom niet?

Heeft u een of meerdere ideeën die ’t Ruunder 
Waopen meerwaarde zouden kunnen geven?
O Ja, zoals

O Nee

Zou er weer een (prijs)puzzel geplaatst 
moeten worden?
O Ja, welke soort puzzel?

O Nee

Leest u ’t Ruunder Waopen soms online op 
www.ruunderwaopen.nl?
O Ja
O Nee

Zou er volgens u iets aan de website 
verbeterd kunnen worden?
O Ja, zoals

O Nee

Naam

tel. nr.
U maakt kans op 1 van de 3 appeltaarten 
die wij verloten onder de inzenders van deze 
enquête.
Bedankt voor het invullen van deze enquête.
Inleveren kan t/m 28 februari 2019 bij Boetiek de 
Smederije, online of per mail.
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Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543   
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van   
 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
E-mail:  gnaber2@ziggo.nl
 gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
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 4 januari 2019
Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE 
Het is half elf ’s avonds en ik ben thuis. Opeens wordt er bij mij 
aangebeld, bij de pastorie. Wie zou dat nog kunnen zijn? Het is de 
buurman. Of ik even mee wil komen, er is daar… een zwerver! Het is 
donker, het motregent en het waait ook een beetje. Geen mooi weer voor 
een zwerver, denk ik nog. Ik ga mee. Hij heeft blijkbaar inmiddels zijn 
stekkie gevonden. Bij de ingang van de bouwmensen-opleiding naast 
Buitencentrum de Poort, zit hij uit de wind, beschermd in de hoek. Hij 
heeft inmiddels zijn schoenen uitgetrokken, oude sportschoenen, ze zijn 
door en door nat. En ook zijn sokken. Ook knetternat, zegt hij, door de 
regen. Hij zelf ligt al in zijn slaapzak. Die is nog droog.
Wat moet je nou doen met zo iemand, vraag ik me af. Het is in de jaren 
dat ik in Ruinen predikant ben, wel vaker gebeurd dat thuis- en daklozen 
kwamen opdagen. Zo’n contact verloopt meestal niet vlekkeloos. Nu is 
het ook al vrij laat! Zo iemand bij je thuis laten slapen? Ik aarzel wat. Een 
voorganger van me heeft iemand wel eens doorverwezen naar een van 
de hotels die Ruinen rijk is, is dat een oplossing? Of de politie bellen? Of 
een of andere opvang voor thuislozen zoeken in Hoogeveen, als die er is, 
of in Assen?

Ik heb geluk. De zwerver zegt opeens dat hij op dit moment niets meer 
nodig heeft. Hier in de hoek van dit gebouw, bij de ingang, ligt hij heerlijk 
beschut. Hij heeft het heerlijk warm, zegt hij. Hij heeft ook helemaal geen 
zin om nu nog weer op te staan, zijn natte sokken en schoenen aan te 
trekken of op blote voeten mee te lopen naar de pastorie. “Ik kan hier 
prima slapen!” Mijn buurman en ik beloven hem dat hij zich morgenvroeg 
weer bij ons mag melden voor een douche en een ontbijt. Het heeft geen 
zin om nu wat langer bij hem te blijven. Zo gaan we maar weer naar huis.
De andere ochtend zie ik hem om kwart over acht al om de pastorie heen 
drentelen. Hij is er dus nog. Hij heeft er niet lang kunnen slapen, zegt hij, 
de scholieren van de opleiding moesten bij hem langs. Hij is door hen wel 
vriendelijk bejegend. En mag ik nog steeds even gaan douchen?, vraagt 
hij. Ja natuurlijk, zeg ik. En dan gaan we samen ontbijten oké.
Hij stelt zich bescheiden en dankbaar op. Het is maar zelden dat ik 
ergens mag gaan douchen, zegt hij. En eten? Nou ach, hij is niet zo’n 
ontbijter, zegt hij. Ik ben ’s ochtends niet veel nodig. Wat koffie zou aardig 
zijn. En zo zitten we dan een klein uurtje gezellig bij elkaar, in de eethoek 
van mijn woonkamer. Ik, de dominee, en hij, de zwerver. We zeggen niet 
veel, ik wil hem niet van alles vragen. Hier, binnen is het heerlijk warm. 
Daar, buiten miezert het behoorlijk. Weet je al waar je vandaag naartoe 
wil gaan, vraag ik hem. Wil je in de buurt blijven of verder gaan trekken? 
Hij zegt: mijn doel is Rotterdam. Maar vandaag vind ik het prima als ik in 
Meppel kan komen. Ik denk dat ik eerst maar eens naar de bibliotheek 
toe ga. Daar is iedereen welkom, en daar is het lekker warm.
Buiten druppelt de motregen zacht tegen het raam aan. Ik zie een 

onvriendelijke, donkergrijze hemel. Wil je werkelijk bij dit weer op pad 
gaan?, vraag ik. Ja, zegt hij, ook al is het lastig. Aan mijn paraplu zal ik 
vandaag wel niet zo veel hebben, het miezert er langsheen. 
Ik denk even na, en zeg dan: “Ik breng je wel even!” We stappen in m’n 
auto. Kleine twintig minuten later zijn we al in Meppel. Ik geef hem de 
vier euro mee die ik in de auto heb zien liggen, hij heeft er niet eens naar 
gevraagd. “Dank je wel,” zegt hij. “En alle Goeds”, zeg ik.
Weer thuis kom ik in een vreemd soort stilte terecht. 

De zwerver is er niet meer. Ben ik even blij!? Gelijk ga ik alles goed 
checken, hoe het eruit ziet, bijvoorbeeld in de badkamer. Is er iets 
ontvreemd? Is er iets kapot? Nee, alles ziet er nog heel normaal uit. 
Netjes. Alleen hangt er overal nog een vreemd soort lichtzure geur in de 
lucht. De lucht die iemand blijkbaar krijgt van wekenlang buiten leven. 
Maar ik vind het goed zo. 

Ik moet denken aan kerst, en aan het Christuskind, aan Jezus. Vlak 
voordat Jezus tweeduizend jaar geleden werd geboren, waren de 
hoogzwangere Maria, en Jozef, haar partner, ook zonder vaste woon- 
en verblijfplaats. Samen, vertelt het verhaal, hebben ook zij vlak voor 
geboorte van Jezus nog flink wat rondgedwaald, “omdat er voor hen 
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad” (Luc. 2: 7). Uiteindelijk 
vinden ze een schamel onderkomen in een stal, bij de dieren. Het bed 
waar het babietje Jezus de eerste nacht van zijn leven op aarde op 
slaapt, is een ruwe voederbak, maar dat maakt het kindje niet uit. Hij leeft 
al gelijk uit vertrouwen! Vertrouwt zich van nature gelijk volkomen toe aan 
God en de mensen om zich heen, aan mensen als wij. Zoals zwervers dat 
ook maar doen, willen ze niet omkomen van de wanhoop. 
Jaren later roept de apostel Paulus ons in zijn brief aan de Hebreeën op: 
“Houd a.u.b. de gastvrijheid in ere! Want zo hebben sommigen zonder 
het te weten  engelen  ontvangen!” (Hebr. 13: 2) Engelen ervaren. Een stuk 
hemel op aarde. Iets bijzonders, iets goddelijks. Dat is denk ik waar wij 
mensen allemaal naar op zoek zijn in ons leven, en zeker met kerst. Iets 
meemaken en beleven dat het leven bijzonder maakt. Een stuk hemel op 
aarde creëren, het is zo makkelijk! Als je er maar iets meer tijd en ruimte 
voor vrij durft te maken, over eigen grenzen en door gesloten deuren 
heen. Je hoeft er alleen je leven weer iets voor op een kier te zetten om 
wat vreemd en raar, maar ook hemels op je afkomt in je leven, tot je toe 
te laten. Ik weet het: het is een groot waagstuk om de dingen zo te doen. 
Maar als je je daar, met al je kwetsbaarheid, aan bloot durft te geven, 
kom je meestal niet bedrogen uit. In tegendeel: dan maak je het mooiste 
mee wat een mens zich kan voorstellen: je wordt weer gelukkig!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Iedereen kent wel het verhaal uit de 1e Wereldoorlog, dat de vijandelijke 
troepen elkaar vier jaar lang elke dag hard naar het leven stonden, 
behalve op 1e kerstdag! Toen staakten sommige troepen hun strijd en 
klommen uit hun loopgraven om naar hun vijanden toe te komen, hen 
de hand te drukken en hen een zalig kerstfeest en Vrede op aarde toe te 
wensen! 
Ik zit net te denken, wie er van ons tegenwoordig in zijn leven nog 
steeds in een soort loopgraven zitten opgesloten. Mensen, gevangen in 
vijandschappen. Mensen, gebutst en getreiterd door het leven, de ziekte 
of zwaarmoedigheid. Mensen die, verlegen of zelfs fobisch, hun huis niet 
meer uit durven te komen. Mensen, die wat apart zijn en die al lang niet 
meer opgemerkt worden door anderen. 
Het kind van Kerst wil ons uitnodigen juist met onze kwetsbaarheden en 
gebrokenheid weer wat meer voor de dag te komen en naar elkaar toe 
te schuiven. Zoals het zelf ook doet. Want juist in al zijn kwetsbaarheid 
en fragiliteit is een mens het kostbaarst! - Ik zou zeggen: laat ons in deze 
dagen eens extra om ons heen kijken, wie in deze donkere tijden, midden 
in de winternacht, wel een aarzelend klein gebaar van liefde en aandacht 
onzerzijds kan gebruiken. Welke menslievende geste, denk je, welk 
mooi gebaar, zou onszelf, of anderen die we kennen, wat meer uit onze 
loopgraven kunnen trekken? 
Goede kerstdagen en een gelukkig uiteinde toegewenst, 
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber



BIJ DE DIENSTEN
Welkom in de volgende kerkdiensten rondom kerst & nieuwjaar:

Woensdag 19 december – 19.30 uur – Mariakerk  
Onze jaarlijkse Dorpskerstzang, zie hier elders!!

Woensdagavond 19 december – 19.30 uur – Mariakerk
Dorpskerstzang 
Op woensdagavond 19 december vindt in de Mariakerk de jaarlijkse 
Dorpskerstzang plaats, aanvang 19.30 uur. Medewerkenden zijn Harry 
Bosma op het orgel en Klaas Waninge op de Steirische Harmonika. Van 
harte aanbevolen, 

Zondag 23 december – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren de 4e adventszondag en lezen naast uit Openbaring 14, 
een apocalyptische tekst over de verwachting van de Messias in de 
eindtijd…, een woord van de profeet Zacharia die ons oproept: “Word 
stil voor de Heer, al wat leeft, want hij komt uit zijn  heilige  woning  naar 
buiten.” (Zach. 2: 14) Het is nergens goed voor om te gestresst en 
lawaaierig aan kerst te beginnen!

Zaterdag 22 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt  
De jaarlijkse kerstviering in de grote zaal van ’t Neie Punt, met 
medewerking van het kerkkoor.

Maandag 24 december – 19.30 uur – d’ Olde Karke  
Kerstavonddienst in d’ Olde Karke te Echten, met medewerking van de 
Keizangers!! Van harte aanbevolen.

Maandag 24 december – 22.30 uur – Mariakerk  
Kerstnachtdienst, met medewerking met het kerkkoor en Klaas Waninge 
op de Steirische Harmonika. Aanbevolen!

Dinsdag 25 december – 10.00 uur – Mariakerk  
Kerstochtenddienst, met medewerking van het kerkkoor.

Vrijdag 28 december – 19.30 uur - Mariakerk
Boeiende Top2000dienst! Zie hier elders de toelichting!

KOM OOK NAAR DE
TOP2000DIENST

 

Vrijdagavond 28 december
in de Mariakerk

Aanvang: 19.30 uur
Thema: “Everybody Needs Somebody!”

Voor de vierde keer organiseren wij in de Mariakerk een spetterende 
Top2000dienst. Tal van liederen uit de Top2000 passeren weer de 
revue, met tal van inspirerende boodschappen rondom het thema: 

“Everybody Needs Somebody!” De liederen worden deels live gezongen, 
of gepresenteerd door DJ Bart Kiers. Daarnaast is er na de dienst 

gelegenheid voor ontmoeting bij een glas Glühwein en wordt het weer 
heel gezellig. Welkom! Of heb je soms zin, om op de valreep de dienst 
nog mee te helpen voorbereiden? Neem dan contact op met ds. Georg 

Naber, gnaber@hetnet.nl, tel. 0522-471543.

Zondag 30 december – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen Lucas 2: 33-40, over Jezus die vanuit de uithoek van het leven, 
de stal van Bethlehem, naar de meest heilige plaats in Israël wordt 
gebracht, de tempel in Jeruzalem. 
Ook daar wordt hij door mensen herkend als heel bijzonder!

Maandag 31 december – 19.30 uur – Mariakerk
Oudejaarsavonddienst. We mijmeren over de wisseling der tijden en doen 
met Psalm 90 tegen alle vergankelijkheid in, een beroep op de liefelijkheid 
van de Eeuwige.

Zondag 6 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Wij vieren Epifanie, de ‘verschijning’ van de Eeuwige en pakken nog 
een keer Kerst op, door Mattheus 2: 1-12 te lezen, over de ‘wijzen uit 
het Oosten’ die het mysterieuze kindje Jezus eren. Hoe komt dat toch 
dat zoveel mensen zonder specifi eke geloofsachtergrond zich toch 
laten fascineren door de God van Israël en de boodschap van het 
Christuskind? 

Zondag 13 januari – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor. 
Welkom!

DIACONIE
Na de viering van het 20-jarig jubileum van Basalt op 25 november, is 
een collecte gehouden voor kerstpakketten die de Mariakerk ook dit 
jaar weer uitdeelt aan inwoners van Ruinen, die een kerstpakket goed 
kunnen gebruiken. Als kerk waarderen we het zeer, dat Basalt spontaan 
heeft besloten om hun collecte voor dit doel te bestemmen. Deze collecte 
heeft maar liefst € 600,- opgebracht! Mede namens de inwoners die een 
kerstpakket van ons ontvangen, willen we Basalt hartelijk bedanken voor 
deze mooie gift. 
Diaconie Mariakerk Ruinen

NAJAARSACTIE 2018
In oktober hebben wij de najaarsactie gehouden, om de verwarming 
in de Mariakerk te kunnen verbeteren.  Wij zijn ons op dit moment aan 
het oriënteren wat het gaat worden door o.a. in verschillende kerken te 
kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij willen een ieder bedanken voor zijn 
fi nanciële bijdrage en houden u op de hoogte wat het gaat worden.
Kerkrentmeesters

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 7 januari a.s. in de 
consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

Zusterkring
Kerstviering op maandag 17 december: kerstliederen, kerstevangelie, 
verhalen, gedichten, kaarslicht, gezelligheid. We komen bij elkaar in 
De Bron, aanvang14.00 uur. Gasten die met ons mee willen vieren zijn 
hartelijk welkom. 

In Memoriam: Leida Muthert-van de Poll
* 4 januari 1924                                                            † 8 november 2018

Op donderdag 8 november moesten wij afscheid nemen van Leida 
Muthert-van de Poll, in haar vijfennegentigste levensjaar. Geboren in 
Hilversum groeide ze op in Den Haag, waar haar vader als onderdirecteur 
werkte bij de Twentsche Bank. Ze ging er naar school en slaagde 
daar voor het gymnasium. Ze werd directiesecretaresse bij Verkade 
en daarna als eerste Chef van de receptie in het American Hotel in 
Amsterdam, in die tijd een zeer opmerkelijke functie voor een vrouw! 
In die jaren leerde ze Jan Willem Muthert kennen, directeur van het 
restaurant van dierenpark Artis. Hij was haar grote liefde die veel later 
bekroond werd met de geboorte van hun dochter Kiki. Inmiddels waren 
ze verhuisd naar de Torenakker in Ruinen waar Jan Willem overleed 
en Leida op negenenveertig jarige leeftijd achterbleef met Kiki die toen 
zeven jaar was, en is daar met heel veel plezier blijven wonen tot haar 
vijfentachtigste. Leida was een uiterst lieve en zorgzame moeder en 
de band tussen haar en Kiki was zeer hecht. Ook werd zij actief als 
ambtenaar van de burgerlijke stand en vele jaren is zij scriba van de 
kerkenraad geweest van wat toen nog de Hervormde gemeente te 
Ruinen was. Ze vervulde ook de ambten van ouderling en diaken, haalde 
jaarlijks geld op voor de solidariteitskas en heeft in de Mariakerk zelfs 
ook enkele keren als preeklezer op de kansel gestaan om een zieke 
predikant te vervangen. Leida was een talenwonder, ze sprak vijf talen 
en leerde op haar vijfenzeventigste nog Italiaans en las alles wat los en 
vast zat. Ze hielp graag mensen bij het invullen van formulieren en bij het 
vervaardigen van verzoekschriften en sollicitatiebrieven en gaf met veel 
plezier bijles aan kinderen.
 
Ze genoot van de omgang met mensen, urenlang kon zij gezellige/
serieuze gesprekken voeren met vriendinnen en familieleden tijdens de 
thee of hangend aan de telefoon. Ze bleef altijd het goede in mensen 
zien, maakte zelf nooit met iemand ruzie en kon erg goed bemiddelen! 
Dankbaarheid voerde de boventoon in haar leven. blij met kleine dingen 
waar ze veel vreugde aan beleefde, luxe had ze niet nodig om gelukkig 
te zijn. Een vaste uitspraak van haar was dan ook “Ik heb niets anders in 
te leveren dan Dankbaarheid en lege briefjes.” Op haar eigen onvervalste 
manier verspreidde ze veel vreugde en licht om zich heen, wat er voor 
zorgde dat ze een grote uitgebreide kring van mensen om zich heen had 
die van haar hielden. Wij zullen haar daarvoor blijven eren en wensen 
Kiki en Arie veel sterkte toe zonder hun bijzondere moeder die een grote 
leegte achterlaat. “Wil je geluk op aarde vinden, open dan tot geven 
je hand, tot toegeven je gemoed en tot vergeven je hart!”, aldus Leida 
Muthert…

           Hoeveel deuren we ook achter ons dicht doen, 
                                            er blijft altijd een voor ons open.
                                                                          -Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren



Fijne Kerstdagen en 
een Voorspoedig 2019

Ariën en Elly Verbeek
Karelspad 53 | 7963 DK  Ruinen
E info@dewidt.nl
I www.dewidt.nl

vof

Wij wensen iedereen een fijne kerst en 
een voorspoedig en gezond 2019 toe

Roelof en Anja Beukinga

Per 1 januari 2019 hebben wij onze 
tandartspraktijk overgedragen aan 

TANDARTS L.P. SCHILDER

Vanaf dat moment heet de praktijk 
TANDARTSPRAKTIJK RUINEN

Wij blijven wel als medewerker 
aan de praktijk aan 

de Groene Weg verbonden



Prettige Feestdagen
    en een goed 2019!

Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
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vanaf700,-

Ingang wasstraat is aan de 
Wethouder Klunderstraat



glas
schilder
afbouw advies

t

Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

brinkhof advies
Achterma 11 7963 PM Ruinen

Tel.: 0522 - 47 25 66
l b i kh f@brinkhofadvies.nl

Tel.: 0522 - 47 25 66

E-mail: b rinkhof@brinkhofadvies.nl
ln.seivdafohknirb.www  :etisbeW

Prettige Feestdagen
    en een goed 2019!
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Kerstbuffet 2018

Wij wensen u �jne feestdagen
en een voorspoedig 2019

STOTIJN NOTARIAAT & MEDIATION NEEMT NIEUWE 
VESTIGING IN RUINERWOLD IN GEBRUIK.
Dijkhuizen 7, Ruinerwold. Bij veel inwo-
ners van Ruinerwold staat nog vers in 
het geheugen dat hier hun Gemeente-
huis was gevestigd. Het oorspronkelijke 
pand werd hier in 1849 als eerste ge-
meentehuis van Drenthe gebouwd. 

In 1903 werd het min of meer herbouwd 
en vergroot. Sinds de gemeentelijke her-
indeling heeft het pand zijn functie als 
gemeentehuis verloren. Tegenwoordig is 
het als ‘Businesscentrum Het Raadhuis’ in 
gebruik bij meerdere bedrijven en stich-
tingen. Toen er dit najaar kantoorruimte 
rechts aan de voorzijde bij de entree vrij-
kwam en notaris Johan Stotijn hierover in 
gesprek raakte met de eigenaar van het 
gebouw, hakte hij de knoop door om naar 
deze plek te verhuizen. Al in 2016 besloot 
Stotijn notariaat & mediation de dienst-
verlening wat dichter bij de klanten uit 
Ruinerwold en omgeving aan te bieden en 
vestigde het notariskantoor zich hier op 
het bedrijventerrein De Hoge Akkers. De 
locatie Dijkhuizen 7 heeft met haar trap-
geveltjes en markante uurwerk een karak-

teristieke uitstraling. Bovendien heeft het 
een prominentere en herkenbare plek in 
het dorp, direct aan de rotonde. Bezoe-
kers kunnen parkeren aan de overkant van 
het gebouw. 

De openingstijden van het full-service no-
tariskantoor blijven in Ruinerwold voorals-
nog op dinsdagmiddag van 13:00 tot 17:00 
uur en op vrijdagochtend van 8:30 tot 
12:30 uur. Vanzelfsprekend blijven klan-
ten welkom op onze vestiging in de Wijk. 
Daar zijn we van maandag tot en met vrij-
dag van 08:30 tot 17:00 uur geopend. Op 
dinsdag bovendien van 17:00 tot 20:00 
uur. Er is behoorlijk wat animo vanuit Rui-
nerwold, Ruinen en de omgeving. Mensen 
vinden het toch wel prettig om dichter bij 
huis met ons om tafel te gaan. Ook voor 
ouderen is het een uitkomst, dat merken 
we. We zijn en blijven graag een notaris-
kantoor dat voor iedereen toegankelijk en 
bereikbaar is, ook wat ligging betreft.

Meer informatie www.stotijnnotariaat.nl  Foto’s: André Weima Fotografie ©

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.



Prettige Feestdagen
    en een goed 2019!

Trimmerije “Marije”
Marije Vos

www.trimmerijemarije.nl
06-43932848

Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen

06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten Hoveniersbedrijf

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN



Wij zoeken een gastvrije chauffeur voor het 
‘s ochtends thuis ophalen en ’s middag thuis 
brengen van onze klanten naar  de  
dagactiviteiten in dorpshuis ‘t Neie Punt  
in Ruinen. Heb jij affiniteit met ouderen en 
gun jij hen graag een plezierige dag?  
Reageer dan snel! 
Vrijwilligerswerk is dankbaar werk!  
 
Bel voor meer informatie met  
Janneke Schieving, adviseur informele zorg,  
Tel.nr. 06-51902154 of mail naar 
j.schieving@zzwd.nl. 

Nabij  

Vertrouwd 

Gastvrij 

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) is de meest complete zorgaanbieder van de regio, kijk op www.zzwd.nl 

 

 

 

 

 

In de wintermaanden hanteren wij een   

speciaal  tarief op binnen schilderwerk  

Meer informatie op www.lensenschilders.nl    

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

Besparen met  

Dubbel Glas ! 

Investeren in hoog rendement 
dubbele beglazing levert al 
gauw een voordeel op van  

€ 200,- per jaar 
Voordelen van dubbele beglazing 

-forse besparing stookkosten 
-geluidsisolerend 
-waarde verhoging woning 
-verbetering energielabel 

Profiteer nu van subsidie op Hoog Rendement GlasProfiteer nu van subsidie op Hoog Rendement Glas 

En bespaar op uw energiekosten  !En bespaar op uw energiekosten  ! 
Vraag vrijblijvend een offerte aan:Vraag vrijblijvend een offerte aan: 

05220522-0522-26 26 44 of info@lensenschilders.nl26 26 44 of info@lensenschilders.nl 

Wij wensen u Sfeervolle Feestdagen  



Kerstbomen pronken 
bij bezoekerscentrum 
Dwingelderveld
RUINEN - Bezoekerscentrum Dwingelderveld haalt dit jaar alles uit de 
kast. Tijdens de donkere dagen is het natuurcentrum aan de Benderse 
22 in Ruinen versierd met zelfgemaakte vilten kerstballen, honderden 
lichtjes en metershoge kerstbomen. Als de zon ondergaat beginnen 
de lichtjes rondom het gebouw te branden. 

Op het voorplein staat een vijf meter hoge kerstboom te schitteren. 
Bij binnenkomst in het bezoekerscentrum worden bezoekers blij 
verrast met een kerstboom versierd met gevilte kerstballen, -sterren 
en –fi guren. Deze creaties zijn gemaakt door vrijwilligers van 
Natuurmonumenten. De wol die gebruikt is, is afkomstig van het 
Drentse Heideschaap dat op het Dwingelderveld graast. 

Wie de kerstsfeer wil beleven in het Dwingelderveld kan van 
woensdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur langs komen 
in Ruinen. Tijdens de kerstvakantie is het bezoekerscentrum dagelijks 
geopend, met uitzondering van eerste kerstdag en oudjaarsdag. Op 
tweede kerstdag is het bezoekerscentrum onderdeel van de jaarlijkse 
Ruiner Kerstwandeling. Tijdens de jaarwisseling zijn er afwijkende 
openingstijden. Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld. Foto: natuurmonumenten

Nestkasten bouwen in De Boerhoorn
ZUIDWOLDE - Op donderdagochtend 27 december kunnen kinderen aan de slag met activiteiten voor de vogels. 
Iedereen vanaf 6 jaar is welkom om onder begeleiding van vrijwilligers van de Natuurvereniging Zuidwolde nestkasten, vetbollen en 
pindasnoeren te komen maken. Ook kunnen uilenballen uitgeplozen worden om te bekijken wat vogels zoal eten.

De activiteiten zijn tussen 9.30 en 12.30 uur in ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde. Deelname is gratis, ook voor 
begeleidende (groot)ouders. Wel graag zelf een hamer, nijptang en (lichte) accubuur (bits hoeft niet) meenemen.

Symposium ‘Sterke Vrouwen, 
vrouwen die het verschil 
maken”
DE WOLDEN - Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert het 
Netwerk Land van de Reest een symposium “Sterke vrouwen, 
vrouwen die het verschil maken.” De zichtbare en de onzichtbare 
sterke vrouwen zullen centraal staan op deze dag. Het symposium 
zal gehouden worden in de Havezate, Dorpsstraat 78 in de Wijk.

Het programma begint met een inleiding door Froukje Idema, 
daarna zijn er 5 activiteiten, waaruit een keuze kan worden 
gemaakt: Time- en energiemanagement, de kracht van verhalen 
vanuit de literatuur en eigen ervaringen met sterke vrouwen, 
interview met oma,dochter en kleindochter, presentatie van een 
panel van vier vrouwen, die zelf een bedrijf hebben opgezet en 
twee sportvrouwen en één kunstenaar, die vertellen hoe zij in hun 
wereld omhoog geklommen zijn. Als laatste onderdeel is er een 
feestelijke afsluiting van de dag.

Ook vrouwen die niet lid zijn van het netwerk zijn welkom!
Aanmelden en/ of meer informatie? Kijk op de website 
www.vrouwennetwerk-landvandereest.nl
Bron: Stichting Welzijn de Wolden.



Woensdag 26 december2e kerstdag

KERSTBUFFET
Vanaf 17.30 uur presenteren wij weer een lekker kerstbu� et

De prijs hiervan is € 29,50

Zaterdag 5 januari 20.00 uur

CAFÉ-QUIZ OVER 
HET JAAR 2018!

Doen jullie ook weer mee? 
Opgave in groepjes van max. 6 personen

Zondag 13 januari 14.00 uur

OPEN RUINER 
POKERKAMPIOENSCHAP

Kun jij goed blu� en??

Zaterdag 19 januari 20.00 uur

MUZIEKQUIZ 
TOP 2000! 

Dit is een andere quiz dan onze reguliere quizzen. Dit is 
een muziekquiz over de Top 2000 en u begrijpt het al, met 
alleen muziek gerelateerde vragen. Hoe gezellig kan het 

zijn! Opgave in groepjes van max. 6 personen. Met buren, 
collega’s, familie, vrienden, sportclubje etc.

Zondag 20 januari

OPEN RUINER 
KLAVERJAS 

EN JOKEREN 
KAMPIOENSCHAP

Inschrijving vanaf 13.30 uur
Start om 14.00 uur

Zondag 3 februari 14.00 uur

GEHAKTBALLENWEDSTRIJD
Het duurt nog eventjes, maar deze zondag wordt er in Café 
Hees weer gestreden…. De deelnemers gaan weer fanatiek 

aan het gehaktballen draaien, bakken, braden enz.  Wie 
wordt er dit jaar winnaar van de gehaktballenwedstrijd? 

Vindt u het leuk om even te komen kijken? Dat kan. U kunt 
namelijk via het scherm in het café alle perikelen in de 

keuken volgen!

Tot ziens in 2019!!!

Gelukkig Nieuwjaar!

Merry Christmas Everybody!

Vanaf 17.30 uur presenteren wij weer een lekker kerstbu� et

Het Duo Cibeles en fl uitiste 
Fiona van der Marel in de 
Mariakerk in Ruinen
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, dwarsfl uit. 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. 

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. 

Fiona van der Marel begon op 10-jarige leeftijd met dwarsfl uitles 
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.

Hersengym
RUINEN - Uitslagen 6 december jl.:
1.Taxi Rudi 132 pnt.  2. Jordaan 118 pnt.  3. Smitties 114 pnt.
Publieksprijzen: Martine Kuijer, Gina van Laar, Roel Hoornstra.
De volgende wedstrijdavond donderdag 17 januari 2019.

Welke dame uit Ruinen is 
haar grijze jasje kwijt?

Inlichtingen: Zuides 26
Tel. 472 970 of 06 512 978 13

OPROEP



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.

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
9.30-17.00 uur, zondag op afspraak

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.

Kerstzaalvoetbaltoernooi VV Ruinen 
22 december 2018 t/m 4 januari 2019
www.vvruinen.nl

DECEMBER/JANUARI
Woensdag 19 december Kerstmarkt
14.00 uur ’t Neie Punt

Zaterdag 22 december Kerstloterij met Hans Meurs
21.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 22 december Snertwandeling Dwingelderveld
10.30-13.30 uur Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 22 december Volle maan Huifkartocht
19.00-21.00 uur Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen

Maandag 24 december OERRR Natuurontdektocht
14.00-15.30 uur Jonge gezinnen-voor ouders en
 kinderen 4 t/m 8 jaar
 Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen

Woensdag 26 december Kerstwandeling 50e editie
Start tussen 10.00-14.00 uur Bij Buitencentrum De Poort

Vrijdag 28 december Top2000 dienst
19.30 uur Mariakerk

Zaterdag 29 december Schemer Huifkartocht
16.00-18.00 uur Dwingelderveld
 Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen

Woensdag 2 januari Gezinshuifkartocht
13.00-15.00 uur Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 5 januari Café-Quiz over het jaar 2018
20.00 uur Café Hees/Brinkzicht 

Maandag 7 januari Nieuwjaarsvisite Stichting
20.00 uur Historie van Ruinen
 Hotel Café Rest. Kuik,
 Brink 15, Ruinen

Zondag 13 januari Open Ruiner
14.00 uur Pokerkampioenschap
 Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 19 januari Muziekquiz Top 2000
20.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Zondag 20 januari Duo CIbeles met fl uitiste
15.30 uur Fiona van der Marel
 Mariakerk Ruinen
 www.muziekindemariakerk.nl

Zondag 20 januari Open Ruiner Klaverjas- en
13.30 uur inschrijven Jokerenkampioenschap
14.00 uur start Café Hees/Brinkzicht
   

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




