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Volop sfeer en gezelligheid
in Ruinen

Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen
zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken
hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank
bankzaken@ruinen.veldsink.nl

RUINEN – Kerstmarkt, Versier je buurt en een rondrit van versierde en verlichte tractors,
het waren zomaar ingrediënten voor een sfeervol feestje in het dorp. En Ruinen had het
allemaal zaterdag 7 december jl.
De kerstmarkt op de Brink was goed
bezet met leuke kramen met daarin
alles wat je nodig hebt voor een ‘warme
kerst’. Voor de kinderen marshmallows
boven het vuurtje roosteren, o.a.
de smakelijke verse snert van Het
Wapen van Ruinen, heerlijke glühwein
in de kraam van Café Hees, de live
gebakken knieperties, de wijnen van
wijnhoeve Runa, oliebollen van bakker
Steenbergen, de prachtige klanken van
Christmas Carols door het in Dickens
stijl geklede koor en niet te vergeten
de kerststal met tientallen dieren
maakten het plaatje compleet. Ook in de winkels en horeca rondom de Brink was het
gezellig druk. Tijdens de markt werden de prijzen van versierde buurten bekend gemaakt.
Elk jaar worden buurten in Ruinen aangemoedigd de straten en huizen van kerstversiering
en verlichting te voorzien en kunnen zij een prijs winnen met ‘Versier je buurt’.
De winnaars waren ‘De Achterdiekers’ met het thema ‘Duurzaamheid, we ontkomen er niet
meer aan’. De jury was onder de indruk van de creaties van de buurt dat met dit actuele

T. 0522 – 472 528

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen
Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

thema o.a. kerstbomen had versierd met verschillende duurzame materialen. Ook de
persoonlijke rondleiding sprak aan. Nieuwkomer was dit jaar de Zwederaweg die hun buurt
prachtig had voorzien van sfeervolle kerstverlichting. Met de aanmoediging ‘alleen volgend
jaar nog een creatief thema’ kunnen ze alvast gaan nadenken hoe
ze de eerste prijs in de wacht gaan slepen. Ook de Zuides was
origineel. In plaats van kerstkaarten versturen, werden de kerst- en
nieuwjaarswensen in de boom gehangen.
De Achterdiekers waren niet alleen actief met het versieren van de
buurt, ze reden tevens in optocht door het dorp met hun verlichte
tractors en wagens en eindigden hun rit op de kerstmarkt, wat zeer
werd gewaardeerd door de aanwezige bezoekers. De organisatie
kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

Hoog Rendement glas

Duurzaam en Voordelig

Onafhankelijk Advies!
Hypotheken!
Verzekeringen!
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen
0522 - 472528
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen. 1e gesprek gratis!

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

www.hilkobakker.nl
Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

T 06 273 285 79

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur
workshops op afspraak
www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 15 januari 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 7 januari 2020, 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
Website: www.delaatste-eerruinen.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink – dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021 - www.kremeruitvaartzorg.nl
info@kremeruitvaartzorg.nl
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 - 0522472930
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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

112

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

0900–8844

Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 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

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
Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33
De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.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,
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet /
voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | 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 22 december Vierde Advent
PKN Mariakerk Ruinen 10.00 uur
Dhr. A. Metselaar, Hoogeveen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra
Maandag 23 december
’t Neie Punt 18.30 uur Mevr. Anneke Vermaas
Dinsdag 24 december –Kerstavonddienst
d’Olde Karke Echten 19.30 uur Dhr. A. Metselaar, Hoogeveen
De Wenning Pesse 20.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra
Dinsdag 24 december- –Kerstnachtdienst
PKN Mariakerk Ruinen 22.30 uur Ds. G.J.V. Solinger,
Koekangerveld
Zondag 25 december ––Eerste Kerstdag
PKN Mariakerk Ruinen10.00 uur Ds. J. Ros, Hoogeveen
M.m.v. Kerkkoor
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra
Zondag 29 december
PKN Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Douma, Beilen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Betselaar, Beilen
Dinsdag 31 december
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. M. Paas-Veenstra
Woensdag 1 januari 2020
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra
Zondag 5 januari
De Bron Ruinen 10.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst
Dienst door de kerkenraad
Zondag 12 januari
PKN Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. G. Bijl, Uffelte

VERHUUR

nauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Persone

WINKELN
De Sunterklaosdrokte is nog mar net achter de rogge of de
winkels staot al vol mit karstspullen. De neringdoonden bint
er as de kiepen bij um te laoten zeen det de “mooiste dagen
van het jaor” er ankoomt. Het lek wel of ze ien de nacht det
de Goedheiligman mit zien roetveegpieten naor Spanje is
vertrökken alle peperneuten vot edaone hebt; de etalages
staot vol schitterdende karstspullen. Aj er gien “nee”-sticker
op eplakt hebt dan zit de postbussen vol mit folders waorien
aj lezen kunt det er van alles te koop is veur de feestdagen.
Een dag of wat loopt de neringdoonden het vuur uut de sloffen
umme alles klaor en gaar te kriegen. Dagen det de kassa s op
volle toeren dreejt en de bakkers en slagers s aoms kreunend
ien de stool valt onder het slaken van kreten as “veur mij heuft
het gien karstdagen meer te worden”. Want de ervaring hef
eleerd det nao de koopdrokte de weken koomt van de lege
portemonees.

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Wilt u tijd over
houden voor zaken die u
wel leuk vindt?

Jannewari is niet de maond van duur gebak of exclusieve
vleisschöttels. Nao spitsuur de komkommertied. Waorop
meensen een stuk maond overholt as t geld op is. En die paar
dagen, daor mut de neringdoonden dan hard veur warken.
Zeker is det de bakkers en de slagers en de cateraars graag
zagen det eerste karstdag ien meert völt en de tweejde ien
september; gespreid wark/gespreid verdeenen.
Meensen probeert gekoop te kopen; det is een beettie een
sport en daorumme wordt folders drok elezen. Bij de ene is de
kalkoen haoste te geef, de aander lat weten det zien winkel wel
dreej euro van de koejak of hef edaone en bij éne fruitsalade
kreej een tweejde veur de helfte van de pries. Het kán niet op.
Wees sociaal..koop lokaal.. laas ik ien een adverteensie. Det
is de variant op Koop toch in den vreemde niet wat het eigen
dorp u biedt.
Het dee mij deenken an een reize die wij ies mit een club
emaakt hebt naor zo’n butterfahrt; gien idee of het nog bestiet
mar dan lag er een grote boot ien de haven van Delfziel. Een
boot waor aj kunden eten en drinken en ook daansen. Ie
betaalden een tientie entree mar kregen an het ende op het
teunen van oen entree bewies een ﬂesse jonge jenever mit
naor huus. De trossen lös en de meziek gunk speulen; dreej
uur op een boot dan kreg een meense honger. De keuken
gunk lös en bakken vol bratwurst mit kledder gungen ien de
hongerige halsgaten. Er mus verdeend worden an boord.
En aj dan de territoriale wateren uut evaren waren dan gunk
de grote winkel onderweg lös en dan kuj zunder btw kopen.
Ien die winkel stiet van alles wat aj niet neudig bint. Mar ja..as
oe de dikke plakken sukelao en grote deuzen bonbons, botter,
draank, luxe parfums veur kleine priessies onder de neuze
edrokt wordt dan wordt een meense hebberig. Grote tassen
wordden vol edrokt mit spul waor alleman wel zunder kan.
Een van oonze kameraoden keek zien ogen uut van zoveule
hebberigheid. Hij vreug an een Grönninger die mit zien zeuntie
van een jaor of zesse mitreisde of e wel ies vaker mit gunk
“twaaj maol op zo’n zundag” was het antwoord. “Dan kuj mit
zo’n kiend toch beter ies een dag naor de dierentuun gaon”
adviseerde mien kameraod. Hij kreeg een antwoord det mij
nog vake ien t zin schöt as ik kooplustigen mit grote tassen zie
sjouwen.. “Dierentoene? Most ook betaoln..mar kiegst gain
aop mit naor hoes” Ik weense alleman mooie dagen en een
gezond neejjaor. En as de boeren de beveurraoding niet stille
legt..mit de feestdagen een beste tasse mit bosschoppen.

Wat wij voor u kunnen doen
Administratie
Jaarrekeningen
Prognoses en rapportages
Belasting zaken
Starters ondersteuning
Werkwijze
U geeft aan wat uw voorkeur is
en wij passen ons hierop aan.
Zoer Administratie
Blankenstein 110
7943 PE Meppel

(0522) 480118
info@zoeradministratie.nl
www.zoeradministratie.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

WAOPENTIES
Aangeboden
Set WINTERBANDEN incl. VELGEN
Banden: CONTINENTAL 205/55 R16 91 H; In zeer goede staat
Profieldiepte: 2 stuks 7½ mm plus 2 stuks 8 mm. Stalen VELGEN:
6½ Jx 16 H2 ET 39 Steek: 5 x 110 Naafgat 65,1 mm
Info: 0522 473073

Start herinrichting de Kaamp
RUINEN - Woensdag 4 december jl. is aannemer Buning begonnen
met de laatste fase van het Centrumplan Ruinen. In deze laatste
fase wordt het parkeerterrein van de Kaamp opnieuw ingericht.
Hoe komt het er uit te zien
Het huidige parkeerterrein op de Kaamp is deels versleten en de
parkeerplekken zijn te klein, ze voldoen niet meer aan de huidige
eisen. Tijd voor een herinrichting die past bij de vernieuwde
Brink. De Kaamp wordt het centrale parkeerterrein voor de
boodschapper en toerist waardoor de parkeerdruk op de Brink
wordt ontlast. De verbinding tussen de Brink en het nieuwe
parkeerterrein is al gerealiseerd, het parkeerterrein wordt nu
aangepakt zodat Ruinen in het nieuwe jaar klaar is voor het nieuwe
toeristisch seizoen.
Aan de hand van ontwerpsessies met omwonenden en
belanghebbenden is een nieuwe inrichting voor het parkeerterrein
bedacht. Deze nieuwe inrichting moet de het parkeergemak
bevorderen. Daarnaast is er veel aandacht en zorg besteed
aan een groene inpassing van het parkeerterrein en komen er
laadpalen voor elektrische auto’s. Het parkeerterrein krijgt één
centrale ontsluiting. Deze aansluiting moet de verkeersveiligheid
verbeteren, de huidige twee ontsluitingen komen te vervallen.
Winkels bereikbaar
We proberen de overlast voor aanwonende en weggebruikers
zo veel mogelijk te beperken. We doen dit onder andere door
de herinrichting van de Kaamp op te delen in zes verschillende
bouwfases. Elke bouwfase duurt ongeveer 2 tot 3 weken en
tijdens elke bouwfase blijft een aanrijroute en een deel van het
parkeerterrein toegankelijk voor verkeer.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen. 1e gesprek gratis!

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
T 0522 - 47 25 28
W www.veldsink.nl
E ruinen@veldsink.nl

Wij willen al onze klanten bedanken voor de samenwerking van het afgelopen jaar
en hopen u ook in het nieuwe jaar weer van dienst te kunnen
zijn met al uw bankzaken, verzekeringen en hypotheken.

Team Veldsink De Wolden RegioBank wenst u
fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!
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Vacant.
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Tel: 06-51370604
Inloopspreekuur: elke vrijdag 13:00 uur
tot 14:00 uur in De Bron
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Anserweg 7, tel. 0522-470204
06 -51508695
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 03 januari 2020 bij
k.vlietstra@gmail.com

MEDITATIE

De overgang van oud naar nieuw‘Wat nemen we mee?’
Wanneer u of jij deze woorden leest, is het jaar 2019 bijna
voorbij. Het jaar 2020 komt in zicht. Een nieuwe periode.
Eigenlijk is elke dag een nieuwe periode. In deze nieuwe
periode treedt een mens binnen. Deze mens is niet nieuw.
Hij of zij neemt alles van de vorige periode mee. Dit kan
heel belastend zijn. Hoe kan een mens zich bevrijden van
de last van vroegere tijden? Een mogelijk antwoord kan
het volgend verhaal zijn, dat een goede vriend mij gaf. Dit
verhaal draagt de titel “Zand en steen”.
Dit verhaal vertelt over twee vrienden, die door de
woestijn liepen. Op een moment, tijdens de reis, kregen
ze ruzie en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.
Degene, die geslagen werd, was gekwetst. Zonder iets
te zeggen schreef hij in het zand: “Vandaag sloeg mijn
beste vriend mij in het gezicht” Zij liepen verder totdat zij
een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen.
Degene, die was geslagen, raakte vast in de modder en
dreigde te verdrinken. Zij vriend redde hem. Nadat hij was
bijgekomen, schreef hij op een steen: “Vandaag redde mijn
beste vriend mijn leven”
De vriend, die had geslagen en zijn beste vriend had
gered, vroeg hem: “Nadat ik je had geslagen, schreef je in
het zand en nu schrijf je op een steen. Waarom?
De andere vriend antwoordde: “Als iemand ons pijn doet,
moeten we het in het zand opschrijven, waar de wind van
vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds
doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar
geen wind het ooit kan uitwissen”. Ik vind dit een prachtig
spiegelverhaal, dat mensen van veel ballast kan bevrijden.
Kort samengevat ziet het ‘zakspiegeltje’ er als volgt uit:
“Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede
ervaringen in steen te graveren”
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 –
14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4
Ruinen. U bent daar van harte welkom.

Bij de diensten

Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze
kerkelijke gemeente in de komende vier weken!
Maandag 23 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Kerstviering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt.
Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in de dienst voor.
Dinsdag 24 december – 19.30 uur Kerstavonddienst in
d’Olde Karke in Echten.
Dhr A. Metselaar gaat in de dienst voor.

Muzikale begeleiding van Klaas Waninge, Gert van de
Vinne en Tineke Stekelenburg
De nacht voorafgaande aan de kerstdagen. Een bijzondere
nacht. Rond 00.00 uur zou het water in de putten in
wijn veranderen. Dieren zouden ﬂuisteren met elkaar,
en wie dat dan stiekem aﬂuistert, tja, daar komt het niet
goed mee, vandaar dat je ook zo weinig getuigen vindt.
Het is ook wel een heel bijzonder verhaal wat wordt
verteld, in die kerstnacht, als het om Jezus gaat. Een
gewoon bouwvakkersgezin, zou je nu kunnen zeggen,
SpiekerJozef mit Marrije, zou je in Drenthe zeggen, en
die krijgen een kind. Wat voor kind? Een bijzonder kind!
Wat zingen de Engelen ervan? En het werd niet geboren
in een kraamkliniek - nu in Hoogeveen gesloten en
toen nog niet bekend - en ook niet in de herberg, waar
genoeg ervaren vrouwen aanwezig waren om de moeder
te ondersteunen. Het werd geboren in een stal. Wat
vertelt ons die plek? U bent van harte welkom om deze
kerstnachtdienst mee te maken. Lid van een kerk is niet
nodig. We zingen vertrouwde liederen, die ons vroeger al
blij maakten, en voegen er een paar minder bekende aan
toe. Die zal Klaas Waninge ons leren met zijn Steierische
Harmonica. Gert van der Vinne en Tineke Stekelenburg
begeleiden op keybord-orgel en dwarsﬂuit. Voorganger is
pastor en trommelslager Albert Metselaar. Gewoon even
langskomen. Albert Metselaar

Zondag 22 december – 10.00 uur- Mariakerk
Vierde Advent Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de
dienst voor.
Dinsdag 24 december- 22.30 uur –KerstnachtdienstMariakerk Ds. G.J.V. Solinger uit Koekangerveld gaat
voor.
Kerstnacht: Tussen sentimenten en denken.
Als oude dominee weet ik dat kerstnacht een speciaal
publiek trekt. Mensen op zoek naar een oud gevoel. Dat
gevoel zal ruimte krijgen omdat wij de oude vertrouwde
kerstliederen gaan zingen. Komt allen tezamen, Stille
Nacht en Ere zij God. Bovendien is er tijd voor een
optreden van het Blokﬂuit trio Bloknoot. Zij spelen oude
Engelse en Nederlandse kerstliederen bijv. Christmas
brings joy en Midden in de winternacht. In de prediking wil
ik spreken n.a.v. een beeld van August Rodin met de titel
“ De Denker”. Er valt nl. ook heel wat na te denken over
Kerstmis, want als wij zingen. Stille nacht, heilige nacht,
wat bedoelen wij dan met heilig. Ik hoop dat u zult komen!
ds G.J.V.Solinger
Zondag 25 december – 10.00 uur –Eerste Kerstdag
Ds.J. Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Het kerkkoor verleent zijn medewerking.
Zondag 29 december– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. G. Douma uit Beilen gaat in de dienst voor.
Zondag 5 januari – 10.00 uur – De Bron
Nieuwjaarsbijeenkomst
De kerkenraad zal de dienst verzorgen,
Na aﬂoop van de dienst kunnen we de nieuwjaarswensen
uitwisselen onder het genot van koﬃe of thee met
nieuwjaarsrolletjes.
Zondag 12 januari – 10.00 uur- Mariakerk
Mevrouw G. Bijl uit Uffelte gaat voor in deze dienst.
Zondag 19 januari- 10.00 uur – Mariakerk
In deze deze gaat ds. G. Douma uit Beilen voor.

KERKRENTMEESTERS

Wij willen in de toekomst bij enkele diensten in de kerk
gebruik maken van de beamer. Wij zijn daarom op zoek
naar iemand die ons wil helpen dit technisch uit te voeren
en de computer wil bedienen om dit op de beamer te
presenteren. Alles is aanwezig echter de kerkenraad
beschikt niet over voldoende kwaliteiten om dit te doen.
Wij zoeken ook nog een vrijwillige koster die een keer in de
maand kan helpen bij de zondagse kerkdiensten. Lijkt het
u leuk ons hierbij te helpen wilt u dan contact opnemen
met Henk Kok tel. nr. 06-22411862

COLLECTEMUNTEN

De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 6 januari
a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZUSTERKRING

Maandag 16 december is de Kerstviering

Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis
koﬃe voor de voedselbanken! In december worden door
heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe
Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken
Douwe Egberts Aroma Rood koﬃe en verhoogt het aantal
pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken
in 2020 wekelijks pakken koﬃe uitdelen aan mensen die
het hard nodig hebben. Meedoen? Heel graag!
Vorig jaar was deze actie In Ruinen een groot succes.
Daarom doen we dit jaar ook weer mee. We hopen dat u
uw gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade haalt
en deze wilt schenken aan de voedselbanken! De punten
kunnen, voor of na de kerkdiensten op zondag, worden
ingeleverd in de Mariakerk. Er staat een doos links op de
tafel als u de kerk binnenkomt. U kunt ook uw punten in de
bus doen bij Margriet Middelbrink, Kerkdijk 1c in Ansen of
bij Henk Vrijhof, Westerstraat 20 in Ruinen.
Het maakt het tellen voor ons een stuk gemakkelijker
als u de punten gesorteerd inlevert, dus alle
4-waardepunten bij elkaar, elke 10-waardepunten bij
elkaar enzovoorts.
Waarom koﬃe?
Koﬃe is een schaars product voor voedselbanken, omdat
het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’.
Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt
buitengewoon gewaardeerd.
Kennismaken met TVG. In Assen kan dat!
De cursus Theologische vorming en verdieping
gemeenteleden en geïnteresseerden (afgekort
TVG) in Assen houdt een open cursusmorgen voor
belangstellenden. Een informatieve, driejarige cursus die
een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof,
de Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen
in de praktijk van alledag. Vanaf september tot en met
april hebben we iedere dinsdagmorgen tussen 09.00 –
12.15 u. cursus behalve in de schoolvakanties. Elk jaar
bieden we de volgende kernvakken aan: Oude en Nieuwe
Testament/ Kerkgeschiedenis/Geloofsvragen (Dogmatiek)/
Zingevingsvragen (Ethiek) en de Praktijkvakken zoals
Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat. De toegevoegde vakken
voor Assen dit cursusjaar zijn: Kerkmuziek/Kerk en kunst/
Jodendom/Niet-christelijke religies/Filosofie/Christelijke
spiritualiteit/ Medische ethiek rondom ‘Voltooid leven’/
Kerkelijk actueel/Godsdienstsocio-logie en Contextueel
pastoraat. Op dinsdagmorgen 7 januari 2020 is er onze
Nieuwjaarslezing voor zowel cursisten, geïnteresseerden,
oud-cursisten als voor onze docenten. Prof. Dr. Marjo
Buitelaar van de RUG zal ons toespreken over haar
onderzoek naar de tocht in en rond Mekka: de hadj als één
van de zuilen van de islam. Wat bezielt mensen om dit te
doen? Is dit een spirituele tocht in je zelf als een soort van
pelgrimage? Hoe leeft men verder na deze hachelijke en
toch ook wel gevaarlijke onderneming? Hoe raakt het ons
als christenen anno 2020?
Waar?
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijd?
Inloop vanaf 09.30 u. Aanvang: 10.00 u.
Meer info? Familie Levenga, tel. 06-1410 1512,
tvgassen@gmail.com
Website?
Zie onder www.tvgassen.nl
Welkom?
Er zijn geen kosten aan deze activiteit
verbonden.
Gasten zijn van harte welkom en koﬃe/thee met iets
lekkers staat klaar!
Spreuk van de maand
Je wordt niet sterk door nooit te vallen.
De kracht waarmee je opstaat telt.
Vanaf de grond ontstaat de held.
~Nelson Mandela~
Redactie Om de Ruiner Toren

Sander Dekker, de nieuwe
columnist
RUINEN - Vanaf de eerste uitgave van het nieuwe jaar 2020, zal
Sander Dekker eens per maand een column in ’t Ruunder Waopen
gaan schrijven. Menig inwoner van Ruinen zal Sander kennen
als ‘Ruiner’ en van zijn betrokkenheid bij diverse verenigingen en
activiteiten in het dorp. En het zal veel mensen natuurlijk niet zijn
ontgaan, want onlangs ging de jonge, freelance journalist ‘landelijk’
en was hij te gast in DWDD en samen met een collega bij Beau om
te vertellen over de ontwikkelingen van het gezin in Ruinerwold, dat
jarenlang in afzondering leefde en zo buiten het zicht bleef van alle
instanties.
Binnenkort leest u dus ‘Van Sander’ in ’t Ruunder Waopen.
Een nieuw decennium, een
nieuw geluid.
Met alle voorzichtigheid zou je
mij een betrokken inwoner van
Ruinen kunnen noemen. Iemand
die maar moeilijk ‘nee’ kan
zeggen. Als bestuurslid doe ik het
een en ander voor Dorpsbelangen
Rune. En naast teamleider
zijn van Ruinen 2, doe ik in de
weekenden ook geregeld een
poging tot voetballen (maar, als ik
mijn teamgenoten moet geloven,
is dat een kansloze zaak). En
hier en daar zet ik mij in voor de
toneelavonden op de Brink en die
van de SOR. Ik vergeet vast iets,
maar ook dát doe ik regelmatig.
Mijn naam is Sander Dekker, zelfstandige en student in de
journalistiek/schrijverij. Van mijn 25 levensjaren heb ik er eentje niet in
Ruinen gewoond, ik ging dat jaar vreemd met de stad Groningen.
In vergelijking met veel van de lezers van ‘t Ruunder Waopen heb
ik dus een nietig hoopje levenservaring. Toch zal ik vanaf 2020
maandelijks een ‘stukkie’ in dit blad gaan schrijven. Over wat ik zie,
lees, meemaak en stiekem ook over wat ik vind. Helaas wel in het
dialect dat ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) heet. Ik ben het
Drents net zo machtig als het Koreaans, het Kantonees én het Swahili.

Nieuwjaarsvisite door
Historische Vereniging
Ruinen
RUINEN – De Historische Vereniging van Ruinen
houdt op maandag 6 januari a.s. de jaarlijkse
Nieuwjaarsvisite in Hotel-Café-Restaurant Kuik aan
de Brink. Kaartverkoop is op 4 januari 2020 in Het
Pasmanshuus, Oosterstaat 16 van 10.00 tot
12.00 uur

Mannen gezocht die
mee willen zingen tijdens
bevrijdingsconcert

Door Meppeler Mannenkoor op 25 april 2020 in de
Mariakerk te Ruinen
RUINEN - In april 2020 is het 75 jaar geleden dat de
dorpskernen in De Wolden na de Tweede Wereldoorlog
zijn bevrijd. Dat gaan we vieren! Op zaterdag 25 april
2020 zal het Meppeler Mannenkoor een speciaal
bevrijdingsconcert geven in de Mariakerk in Ruinen
waarin o.a. ook kinderen een rol zullen spelen.
Het Meppeler Mannenkoor bestaat uit 35 zangers
en voor deze gelegenheid wil het koor extra
mannen oproepen die het leuk vinden om met dit
bevrijdingsconcert mee te zingen. Dit is dus een mooie
gelegenheid om kennis te maken met het zingen in een
mannenkoor. En vergis je niet, je kunt beter zingen dan
je denkt!

Hierbij wil ik kort gezegd hebben dat wat ik schrijf is voorbehouden
aan mij en aan mij alleen. Probeer de schrijfsels los te zien van de
verenigingen en andere zaken waar ik bij betrokken ben.
Tot slot, dat kan immers nooit uitblijven, wil ik iedereen een piekﬁjn
einde van 2019 toewensen. We gaan elkaar zien, spreken én lezen in
het nieuwe jaar. En steek af en toe de kop boven het maaiveld uit, dan
zie je nog eens wat.
Sander

Kerstconcert Mannenkoor De
Geuzingers & muziekvereniging
Crescendo
RUINEN - Zondag 22 december a.s. geven De Geuzingers &
Crescendo samen een kerstconcert bij Café Brinkzicht (Hees) in
Ruinen. Zij zullen deze middag de bekende maar ook minder bekende
kerstwerken ten gehore brengen. Beide verenigingen zullen alleen
voor u optreden, maar een groot deel van het programma zullen zij
gezamenlijk uitvoeren. Daarnaast zal er deze middag ook nog een
solo-optreden zijn. Wees welkom! Aanvang van het concert is 15.00
uur en de toegang is gratis.

Foto: Karin Rozeboom

Meld je aan en kom meezingen bij de repetities vanaf
half januari en ervaar hoe leuk het is om in een koor te
zingen. Als je zin hebt om lid te worden van het koor
na dit concert kan dat, maar hoeft niet. Je hebt dus
geen verplichtingen. Als je geen noten kunt lezen, leren
we het je. Denk niet dat je niet kunt zingen, want onze
dirigent Roelof Bosma haalt het beste in je naar boven.
Wij zingen sinds kort vanaf tablets, dus als je die hebt
neem die dan mee. Als je die niet hebt regelen wij er
een, maar je kunt ook zingen van papier.
Repetities vinden plaats op donderdagavond van
19.30 tot 22.00 uur en zullen worden gehouden op
lokaties in De Wolden en ook in Meppel in onze Scola
Vocalis op Oosterboerweg 11.
Meer info op de site Meppelermannenkoor.nl en je
kunt je aanmelden door te mailen naar secretariaat@
meppelermannenkoor.nl of door te bellen met Jan
Roelof Remmelts 06-13493647.

Besparen met
Dubbel Glas !
Investeren in hoog rendement
dubbele beglazing levert al
gauw een voordeel op van

€ 200,- per jaar

Profiteer nu van subsidie op Hoog Rendement Glas
En bespaar op uw energiekosten !
Vraag vrijblijvend een offerte aan:

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

Voordelen van dubbele beglazing
-forse besparing stookkosten
-geluidsisolerend
-waarde verhoging woning
-verbetering energielabel

Wij wensen u Sfeervolle Feestdagen
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

OOK IN 2020 ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar !

Stotijn

notariaat & mediation

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

T: de Wijk 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

Zoekt u nog een jurk of blouse
voor de feestdagen?

Nu met 10%
FEESTKORTING!

n
8

Brink 1 Ruinen
info@restaurantluning.nl

www.restaurantluning.nl
Wij wensen iedereen gezellige feestdagen toe
en een voorspoedig 2020!
Beide kerstdagen geopend
Voor meer info raadpleeg onze site of bel 0522-47 12 38

WWW.KLINKHAMERRECLAME.NL

23 en 24 december
27 december geopend vanaf
28 december
Oudejaarsdag

8.30 - 17.30
13.00 - 17.30
8.30 - 14.00
Gesloten

Zo & Ma:
Di, Wo & Vr:
Do:
Za:

Gesloten
08.30 - 17.30
08.30 - 20.30
08.30 - 14.00
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Trimmerije “Marije”
Marije Vos
www.trimmerijemarije.nl
06-43932848
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Fijne Kerstdagen
Kerstdagen en
en
Fijne
een Voorspoedig
Voorspoedig 2020
2019
een
Ariën en Elly Verbeek
Karelspad 53 | 7963 DK Ruinen
E info@dewidt.nl
I www.dewidt.nl

vof

dinsdag 31 december 2019

OLIEBOLLENVERKOOP
NATUREL - KRENT/ROZIJN 8 VOOR € 5,00 | APPELBEIGNETS € 1,25

Schoolstraat 3 - Oosteinde
Verkoop van 9.00 uur tot 17.00 uur
Ik wens u een gezond en gelukkig 2020!
Hilko Drost
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Boeve Afbouw nieuwe sponsor VV Ruinen 3
RUINEN– Met ingang van dit voetbalseizoen is Boeve Afbouw de nieuwe shirtsponsor van Ruinen 3. Afgelopen zondag 8 december
werden de nieuwe tenues formeel overhandigd aan de spelers. Boeve afbouw werd daarbij vertegenwoordigd door Jaitse Holverda.
Boeve afbouw is gevestigd in Lemelerveld en bestaat sinds 1865. Sinds de oprichting is Boeve Afbouw uitgegroeid tot een
allround afbouwbedrijf met landelijke dekking. Daarbij richten zij zich op zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie in de woning- en
utiliteitsbouw. Het werk bestaat uit onder andere dekvloeren leggen, scheidingswanden plaatsen, stukadoors- en schilderwerk,
gevelisolatie en zelfs decoratieve afwerking.
Met de nieuwe tenues lopen de mannen van het 3e elftal er weer op en top bij. En het leverde direct een mooie overwinning op.

Foto: vv Ruinen
Bij de foto: De spelers en begeleiders van het 3e elftal op een frisse zondagochtend. Voorzitter Bert Mulder overhandigt bloemen aan
Jaitse Holverda (werkzaam bij Boeve afbouw én speler van Ruinen 3)

Wintercontrole
voor optimale zekerheid!
- check op winterpunten
- combi met bandenwissel?
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PCA: Gewoon Goed!

LID VAN

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Telefoon: 0528-371227

www.wemmenhove-peugeot.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november 2019 tot 1 april 2020 woensdag
t/m zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de schoolvakanties is
het Bezoekerscentrum dagelijks van maandag t/m zondag geopend van
10.00 - 17.00 uur. Op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn bezoekers
tevens welkom van 10.00-17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
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 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum
NP Dwingelderveld, Benderse 22
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.

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Groepen kunnen op afspraak altijd het Pasmans Huus bezichtigen. Bel
voor het maken van een afspraak: 0522-472631 of 0522-472485.
Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees
TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.3017.00 uur.
’t Neie Punt
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 uur. Neem
uw eigen tablet, telefoon of laptop mee.
’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van
14.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij
internetten.
’t Neie Punt
Mocht u, om welke reden dan ook het kwartaalblad ‘Neie Punten’ niet
ontvangen, dan kunt u altijd een exemplaar ophalen bij ’t Neie Punt,
Galerie Femke Anne of Marskramer Luten.

DECEMBER/JANUARI

Vrijdag 3 januari
8.30 uur

Einde Kerstzaalvoetbaltoernooi vv Ruinen
Sporthal de Marse Ruinen www.vvruinen.nl

Woensdag 18 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker.
14.30-15.45 uur
Timmerclub
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Maandag 6 januari
20.00 uur

Nieuwjaarsvisite door
Historische Vereniging Ruinen
Café Restaurant Kuik

Woensdag 18 december KERSTMARKT IN ’T NEIE PUNT
Zaterdag 21 december
9.00 uur

Start Kerstzaalvoetbaltoernooi
VV Ruinen t/m 3 januari 2020
Sporthal de Marse Ruinen
www.vvruinen.nl

Zaterdag 21 december
10.30 uur

Snertwandeling
Start Bezoekerscentrum,
Benderse 22 Ruinen
Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 21 december
21.00 uur

Kerstloterij m.m.v. Hans Meurs
Café Hees/Brinkzicht

Zondag 22 december
15.00 uur

Kerstconcert
door Muziekver.
Crescendo & Mannenkoor de Geuzingers
Zaal Hees, Ruinen

Maandag 23 december
14.00-15.30 uur

OERRR Natuurontdektocht Jonge Gezinnen
Start Bezoekerscentrum Benderse 22
Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Dinsdag 24 december
13.00-15.00 uur

Huifkartocht onder deskundige leiding,
over de heide van het
Dwingelderveld.
Een leuke tocht van zo’n 2 uur voor
alle leeftijden
Start Bezoekerscentrum Benderse 22
Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zondag 19 januari
Vanaf 13.00 uur

Zaalvoetbaltoernooi voor alle keten in
De Wolden		
Sporthal de Marse Ruinen
Groepen min. 5 en max. 12 personen
Aanmelden voor 19december:
maschakonterman@welzijndewolden.nl
				
Vrijdag 24 januari
‘Het Onrustige Rusthuis’ toneel door
20.00-23.00 uur
ROB(Rune op de Bühne)
Buitencentrum de Poort
Zaterdag 25 januari
13.30-16.30 uur

‘Het Onrustige Rusthuis’ toneel door
ROB(Rune op de Bühne)
Buitencentrum de Poort

Zaterdag 25 januari
20.00-23.00 uur

‘Het Onrustige Rusthuis’ toneel door
ROB(Rune op de Bühne)
Buitencentrum de Poort

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.

Donderdag 26 december Kerstwandeling Dwingelderveld
Starten tussen 10.00-13.00 uur
Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen
Vrijdag 27 december
13.00-15.30 uur

Winter van OERR: activiteit voor kinderen
een mooie voederplank en lekkere snacks
maken voor de vogels
Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen
Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Vrijdag 27 december
14.30 uur

’t Neie Punt. Luxe-bingo met een hapje
en een drankje
Gezellige middag voor iedereen!

Donderdag 31 december Oudjaarsfeest Ruinen
Vanaf 12.30 uur
Locatie: de Kaamp, nabij COOP

Fijne feestdagen!

OP WEG NAAR EEN MOOI EN GEZOND 2020!
OOK IN HET NIEUWE JAAR STAAN WIJ VOOR U KLAAR
Zonder zorgen, veilig de weg op met
alle service van uw lokale autobedrijf
Wij blikken terug op een prachtig eerste jaar
in ons nieuwe pand. Een uitbreiding van het
team, samenwerking met kwaliteitspartner
BOSCH, een eigen carwash, leen- en huurbus
én gratis elektrische auto als vervangend
vervoer. Het was niet mogelijk geweest
zonder u als klant. Hartelijk dank voor al uw
vertrouwen!

Eddy & Jesse
NIEUW - LEASEPROF
Autobedrijf de Jong is sinds kort gecertiﬁceerd partner van LeaseProf. Dat betekent
dat u óók bij ons terecht kunt voor onderhoud en reparatie van uw zakelijke
leaseauto. Lokale service conform de fabrieksspeciﬁcaties van uw auto!

Voor de Blanken 4D | 7963 RP Ruinen
Tel. 0522 472888 | info@dejong-ruinen.nl
www.dejong-ruinen.nl

