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Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen

Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

Hoog Rendement glas 
Duurzaam en Voordelig 

Rune op de Bühne creëert 
wederom onrust
RUINEN - Het weekend van vrijdag 23 en zaterdag 24 januari a.s. staat weer in het teken 
van toneel in Ruinen. Rune op de Bühne houdt sinds jaar en dag in het vierde weekend 
van januari haar opvoering.  De vrijdagavond is wegens succes geprolongeerd ook in 
het 26e speeljaar. Op zaterdag is er traditiegetrouw een middag- en avondvoorstelling, 
aanvang 13.30 uur danwel 20.00 uur.

‘Het Onrustige Rusthuis’ gaat over een nieuw geopend verzorgingstehuis. Alles loopt 
nog niet op rolletjes, gelukkig zijn er dan ook nog maar een drietal bewoners aanwezig. 
Onder andere Olle Alle, die zijn kapitale boerderij heeft verkocht voordat hij het tehuis 
in ging, Driekus, een oude arme landarbeider, die nu een veel comfortabeler leven mag 
leiden dan voorheen in zijn krot. En tot slot Miep, die altijd zo vitaal was, tot twee weken 
voor de opening van het tehuis, waardoor ze met spoed ook een plekje heeft gekregen 
en zich nu heerlijk in de watten laat leggen.
Deze drie ouden van dagen kunnen rekenen op de constante zorg van de directrice, 
zuster Theadoramiena, Martha van de schoonmaakafdeling, klusjesman Tammo en 
dokter Boonstra. Het team is nog niet compleet, want er wordt nog druk gezocht naar 
een goede kok.

Genoeg ingrediënten voor diverse misverstanden, intriges, 
beschuldigingen, verwikkelingen en verkwikkelingen, onduidelijke 
relaties en Babylonische spraakverwarringen.

Steun lokale cultuur, geniet, ga een avondje uit en komt in groten 
getale naar Buitencentrum de Poort. Uw kaarten kunt u kopen bij 
Kapsalon Jantine en Kapsalon Manon. Na alle voorstellingen is 
er “Bal na” met op vrijdagavond muziek van de live band “Barre 
Barre” en op zaterdagavond de formatie “Duo Sonic”.

Wij wensen u 
een gezond en 
voorspoedig 

2020
www.ruunderwaopen.nl



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.

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

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!

TE HUUR IN RUINEN
Vakantiewoning
voor langere tijd

Voor inl. 06 209 500 81



’t Ruunder Waopen
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 - 0522-472930

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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

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

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 29 januari 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 21 januari 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 19 januari
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. G. Douma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. A.P. Heiner

Zaterdag 25 januari
‘t Neie Punt 18.30 uur Mw. G. Bijl

Zondag 26 januari
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Jeugddienst Ds. M. 
Paas-Veenstra
* De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maanden 
januari en februari gehouden in De Bron.



VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

OPRUIMING!
30% korting 

op de herfst/wintercollectie
Outletrekjes 

70% korting!

    Ingezonden
Beste bezorger,      
Rond de feestdagen ging mijn voordeurbel. Daar stond je, 
een jonge jongen die mij een gelukkig nieuwjaar wenste 
namens de bezorgers van De Wolder, Hoogeveensche èn het 
Ruunder Waopen. Wat ontzettend aardig vond ik dat! Eenmaal 
in de huiskamer vertelde ik het aan mijn vriendin en die vroeg 
enigszins achterdochtig of ik die jongen toch wèl een fooitje 
gegeven had?? Hoezo dat?!

Zij zei me dat dat eigenlijk wel de bedoeling was. Zoveel 
verdienen ze niet en jij krijgt de kranten elke week trouw in je 
bus. Wat voor weer het ook is...  ze had gelijk!

Ik wist dat niet. Had het niet bedacht... Sorry bezorger. Als ik je 
van de week weer zie fietsen maak ik het goed met je!! 
Goed weer gewenst!
Mevr. M.T.



Heb ik weer
In het ziekenhuis in Meppel duwt een oude madame 
haar rollator langs de wachtkamers. Dochterlief is voor 
de gelegenheid opgetrommeld als begeleider. Zonder 
haar zou alle informatie van dokter waarschijnlijk het 
thuisfront niet halen. ,,Ja, hoe zei die man dat ook 
alweer?” Dementieruis, noem ik dat. 

De wachtkamers zitten vol. De ene aandoening meer 
zichtbaar dan de ander, maar voor een jeukende oksel 
zit men er niet. Dat is zeker. 

,,Ach, dat heb ik weer he”, zucht het mensje. 

Ik hoor het haar nog zo zeggen. Tientallen voorbeelden 
van mensen met kwalen op je netvlies en nóg denken 
dat jij diegene bent die het moet overkomen. Dan vind 
je jezelf wel erg belangrijk. En zo ken ik er ook wel een 
paar.

Altijd als ik de snelweg op ga, staan er tien trekkers 
de boel te blokkeren. Altijd als ik moet koken, heeft de 
lokale COOP de ingrediënten niet in de schappen liggen. 
En altijd als ik zin heb in een gezellig avondje uit, zit er 
geen hond in de kroeg (allemaal constante factoren in 
het afgelopen jaar. Beste wensen nog).

Je focussen op de momenten waarop het tegenzit is 
geschiedvervalsing. De meeste zaakjes gaan gewoon 
‘normaal’, of zelfs goed. Over het algemeen blijft je dat 
niet bij, dus houd je jezelf alleen de momenten voor 
waarop het tegenzit. Als je doet alsof het jóú allemaal 
overkomt, maak je jezelf misschien iets te belangrijk. 
Door het om te draaien, bestaat er een kans dat je leven 
aanzienlijk minder zwaar wordt.

Maar ergens herken ik mijn eigen oma in de mevrouw in 
het ziekenhuis. Al staat de dood om de hoek of vergaan 
ze van de pijn, het liefst zijn ze hun eigen kinderen en 
kleinkinderen niet tot last. Ze cijferen zichzelf weg tot de 
dood hen scheidt. Want ‘ach, het valt allemaal wel mee’ 
of ‘wat ben ik toch ook een moeilijk mens he?’ 

Nee oma, we doen iets terug voor al die jaren. En 
eigenlijk nog te weinig ook.

Het vrouwtje in ziekenhuis waggelt verder en ik kijk naar 
mijn vriendin. Terwijl we aan het donderjagen waren, 
bezeerde ze zich. Hand en pink gebroken, dankzij mij. 

Shit. Heb ik weer.

Van Sander

Nieuwe dorpsvisie Ruinen 
RUINEN - Dorpsbelangen Rune werkt aan een nieuw dorpsplan 
voor Ruinen. In een dorpsplan wordt vastgelegd hoe we naar 
ons dorp kijken, welke wensen we hebben en wat er gebeuren 
moet. Of juist niet gebeuren moet natuurlijk. 

Het vorige dorpsplan is in 2011 gemaakt. Dit dorpsplan kunt 
u op de website van Dorpsbelangen Rune nog terugvinden. 
Veel hieruit is inmiddels echter gerealiseerd en een actualisatie 
is daarom gewenst. Temeer daar de gemeente in de loop van 
dit jaar een toekomstvisie voor de hele gemeente zal gaan 
formuleren. Uiteraard willen we graag dat sommige wensen 
en ideeën uit Ruinen in die gemeentelijke toekomstvisie 
meegenomen worden. 

Tot nu toe wordt gedacht aan de volgende thema’s: 
- Huisvesting 
- Voorzieningen en ondernemen 
- Sport 
- Wegen, bestrating, stoepen, bereikbaarheid 
- Meedoen in de samenleving 
- Toerisme en recreatie 
- Natuur 
- Duurzaamheid 

Bij de leden van Dorpsbelangen Rune is inmiddels 
geïnventariseerd wat de ideeën en wensen zijn. Maar ook de 
inbreng van andere belanghebbenden wordt op prijs gesteld. Op 
basis van alle ingebrachte ideeën wordt een concept dorpsplan 
gemaakt. Verwacht wordt dat dit in februari of maart met de 
leden van Dorpsbelangen Rune besproken kan worden. Doel is 
dat er voor de zomer 2020 een nieuw- en actueel dorpsplan is. 

Alle inwoners van Ruinen worden uitgenodigd hun wensen en 
ideeën te melden. Dat kan per mail via info@dbrune.nl maar als 
u dat liever op een andere manier doet kan dat natuurlijk ook.

Tuinvogels tellen bij 
Bezoekerscentrum
RUINEN -  Bij de vogelvoedertafel in de tuin van Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld is het gezellig druk. Koolmezen, pimpelmezen, 
merels, vinken, groenlingen, roodborstjes en nog veel meer 
tuinvogels strijden om de lekkerste zaden en vruchten die 
vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben opgehangen.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling in het weekend van 25 en 
26 januari a.s. staan gidsen klaar met verrekijkers en telescoop 
om samen met bezoekers vogels te tellen. Iedereen is van harte 
welkom om tussen 13.00 en 15.30 langs te komen en samen de 
meest opvallende en kleurrijke vogels te bewonderen.

Vogelspeurkaart
Ook voor kinderen is het extra leuk om tijdens deze middagen 
vogels te komen tellen. Als ze lid zijn van OERRR krijgen ze een 
leuke vogelspeurkaart cadeau. Met een beetje geluk zijn alle 
vogels op de speurkaart te vinden. Meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in 
Ruinen is geopend van woensdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Foto: Natuurmonumenten – Dick van Egmond
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Predikant:  Vacant.   
Ondersteuning pastoraat: Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
     Tel: 06-51370604
  Inloopspreekuur: elke vrijdag 13:00 uur
  tot 14:00 uur in De Bron
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
  Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster:  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 31 januari 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden Mattheüs 6: 33 Nieuwe Bijbel Vertaling

Het geciteerde Bijbelgedeelte is een gedeelte van een 
verhaal. Een spiegelverhaal, dat Jezus zijn hoorders 
voorhoudt! Hij ziet mensen werken en zich aftobben. Zij 
worden helemaal in beslag genomen door de zorgen om 
voedsel, kleren, consumptiegoederen etc. Hun gedachten 
worden bepaald door zorgen om het dagelijks bestaan.

Genoemde zorgen maken het bestaan niet vrolijker! 
Mensen worden immers bepaald bij zaken, die ze niet 
hebben en toch willen hebben. Feitelijk hebben zij geen 
oog voor wat zij hebben, maar oog voor wat zij niet 
hebben! Dus gefi xeerd op: “Ik heb tekort aan ...”

Fixeren op datgene wat je niet hebt, maakt niet creatief. 
Fixeren op “ik heb tekort aan” blijkt een doodlopende weg. 
De oproep van dit Bijbelgedeelte is: “Bekijk eens wat je 
hebt gekregen en ga daar creatief mee om”.

Natuurlijk wil Jezus niet vertellen, dat mensen niet voor 
hun brood hoeven te werken of hun bedrijf niet goed 
moeten managen. Daar gaat het Hem niet om. 
Hij ziet, dat mensen helemaal in beslag genomen worden 
door de dagelijks beslommeringen. Die komen elke dag 
als gast aan tafel en zetten de toon voor het gesprek aan 
de keukentafel.

Zulke gasten moeten niet lang gesprekspartners blijven. 
Zij genereren namelijk geen energie, maar vreten energie. 
In alle sectoren van de maatschappij blazen deze 
energievreters hun partij mee. In het Bijbelgedeelte richt 
Jezus de aandacht op andere zaken. Zaken, die de geest 
krachten kunnen geven om te kunnen leven. Zaken, die 

de kern van het leven raken. Wie daar energie in steekt 
zal een ander - misschien wel beter- levensstijl kunnen 
ontwikkelen.

Hoe moet dit vorm krijgen? Bijvoorbeeld door: ‘Niet 
meer stil staan bij je tekorten, maar zoeken naar de 
gerechtigheid van Gods koninkrijk’. Eigenlijk een zoeken 
naar Gods wil en die in praktijk brengen. 
Wie Gods wil begrijpt en doet, zal anders tegen het leven 
aankijken. Zal ook ander gespreksstof krijgen met partner, 
collega of buurman. 

Deze gesprekken geven voeding. Dus energie! Dit geeft 
weer moed om creatief met de gegeven mogelijkheden om 
te kunnen gaan. 
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 25 januari – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt.
Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw G. Bijl uit Uff elte gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maanden 
januari en februari gehouden in de Bron.
Deze diensten zijn niet te beluisteren via internet of op cd, 
omdat de apparatuur in de Bron daarvoor niet geschikt is.



Zondag 19 januari – 10.00 uur- De Bron
Ds. G. Douma uit Beilen gaat voor in de dienst

Zondag 26 januari – 10.00 uur uur - De Bron
Ds. G. Venhuizen.uit Nijensleek gaat voor

Zondag 02 februari – 10.00 uur –De Bron
Ds.H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor

Zondag 09 februari– 10.00 uur – De Bron
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor

Zondag 16 februari – 10.00 uur – De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat in deze dienst voor

Zondag 23 februari – 10.00 uur- De Bron
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor

Gemeente-avond op 22 januari in de Bron
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

De kerkenraad houdt op 22 januari een gemeente avond 
om de leden te informeren over de verschillende zaken die 
in onze gemeente spelen. Zoals: de commissie RIJKeR, 
het beleidsplan 2020-2024, de beroepingscommissie en 
het onderzoek naar het gebruik van het kerkelijk erf en de 
gebouwen. 

Nu onze gemeente vacant is, is er een 
beroepingscommissie ingesteld om een nieuwe predikant 
voor onze gemeente te zoeken. Deze zal voor 0,5 ft. aan 
onze gemeente verbonden worden..
Het beleidsplan treft u aan op de website van onze 
gemeente: www.pkn-ruinen.nl

KERKRENTMEESTERS

Uw nalatenschap geeft toekomst aan de Mariakerk

Als u de Mariakerk ook na uw overlijden een toekomst 
toewenst, kunt u PKN-Ruinen erfgenaam maken van (een 
deel van) uw nalatenschap. U moet dit wel in uw testament 
vermelden. U kunt op verschillende manieren PKN Ruinen 
erfgenaam maken. Het kan met een legaat, maar het kan 
ook op andere manieren. Uw wens staat centraal. Als u 
daarover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw 
notaris. Ook kunt u met het College Kerkrentmeesters 
hierover contact opnemen op telefoonnummer 
06-53180179.

PKN Ruinen is een ANBI instelling en betaalt over 
nalatenschappen en giften daardoor geen belasting, het 
volledige bedrag komt dus ten goede aan de doelstelling. 
Ook kunt u aangeven waarvoor uw nalatenschap 
aangewend dient te worden, voor onze monumentale 
kerkgebouw of voor een andere doelstelling.

ZUSTERKRING

Op maandagmiddag 27 januari a.s. komen we voor de 
eerste keer in het nieuwe jaar bij elkaar. Wil je een verhaal 
of een gedicht voorlezen? Breng het mee! Er is tijd voor 
spelletjes bingo met leuke prijsjes. We toasten op 2020 en 
maken er een gezellige middag van.

Plaats: De Bron
Aanvang: 14.00 uur

ALPHA
Uitnodiging

Op dinsdagavond 28 januari a.s. hopen we van 
start te gaan met onze 41e interkerkelijke Alpha 
Hoogeveen en omgeving !!!

Alpha is een zoektocht naar de betekenis van 
het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel 
mensen gaandeweg ontdekken wie God voor 
hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en 
luisteren naar wat God ook in 2020 nog te 
zeggen heeft. 

Aan Alpha doen mensen mee met een diversiteit 
aan achtergronden en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. 
Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk 
geweest of doen dat heel trouw en toch….
Veel christenen die meedoen, ervaren Alpha als 
een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon 
leuk en gezellig!

U/jij bent hartelijk welkom!!!

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ‘ 06-51600684 (appen kan ook)
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Spreuk van de maand

              Ik wens je groot geluk in kleine dingen
                         -Bond Zonder Naam

 
Redactie Om de Ruiner Toren



Wij treden op in: Buitencentrum De Poort 
                     Kloosterstraat 12,  Ruinen

                            Vrijdagavond 24 januari 2020 
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur 
‘Bal na’ met livemuziek van Barre Barre 
- 
Zaterdagmiddag 25 januari 2020 
Aanvang 13.30 uur - zaal open 12.30 uur 
‘Bal na’ 
- 
Zaterdagavond 25 januari 2020 
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur 
‘Bal na’ met livemuziek van Duo Sonic

MATINEE VOORSTELLING

Voorstelling 
2020

Voorverkoop kaarten: 
Kapsalon Jantine  Tel. 0522-472059 - Kapsalon Manon  Tel. 0522-472146

  Speeldata EXTRA 
VOORSTELLING

Sponsoring ontwerp:

Voorstelling Epaper:(www.boomrvrijdag
Vanaf 17.00 - 21.00 uur

zaterdag
Vanaf 17.00 - 21.00 uur

zondag
Vanaf 17.00 - 21.00 uur

dinsdag t/m donderdag van 16.00 - 21.30 uur

Prijs per persoon, inclusief ijsbuffet

€ 13,50 Volwassenen
€  7,80 tot 12 jaar

€ 13,50 Volwassenen
€  7,80 tot 12 jaar

€ 13,50 Volwassenen
€  7,80 tot 12 jaar

Nieuwjaars/winterbuffet!

Geldig t/m 31 maart 2020

Bibliotheken De Wolden 
bieden opnieuw twee gratis 
computercursussen aan 
DE WOLDEN - Klik & 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
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. 

Bibliotheek Ruinerwold 
Klik & Tik, de computercursus 
voor beginners, is op 
vier achtereenvolgende 
dinsdagochtenden. 

De start is op dinsdag 4 februari van 10:00 – 12:00 uur. 

Klik & Tik, de tablet is ook op vier achtereenvolgende 
dinsdagochtenden. De start is op dinsdag 10 maart van 
10:00 – 12:00 uur. Digitaal spreekuur, iedereen met vragen over 
het gebruik van de computer, laptop, printer, tablet, e-reader 
en smartphone kan terecht bij het digitaal spreekuur. Alleen op 
afspraak op dinsdagmiddag in de even weken. 
Bel met 088-0128445. 

Bibliotheek Zuidwolde 
Klik & Tik is op vijf 
achtereenvolgende 
maandagochtenden.
De start is op maandag 17 
februari van 9:30 tot 11:30 uur. 

Bibliotheek Ruinen en 
Bibliotheek De Wijk 
Klik & Tik is inmiddels gestart 
in Bibliotheek Ruinen en 
Bibliotheek De Wijk. 

Heeft u belangstelling? Meld u 
zich dan aan bij de betreff ende 
bibliotheek. Bij voldoende 
aanmeldingen starten we een 
nieuwe cursus. 

Digisterker – Aan de slag met je DigiD 
Digisterker – Aan de slag met je DigiD is op vier achtereenvolgende 
maandagmiddagen.

De start is op maandag 20 januari van 13:30 tot 15:30 uur.
De locatie (Bibliotheek Ruinerwold, De Wijk of Zuidwolde) wordt 
later bepaald. 

Dit hangt af van de aanmeldingen. 
Informatie en aanmelding voor de cursussen: 
www.bibliotheekzuidwolde.nl of 088-0128290.



Koninklijke onderscheiding voor 
Jan Schenkel 
RUINEN - Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite van de Stichting 
Historie van Ruinen, maandagavond 6 januari jl. In HCR Kuik, is 
Jan Schenkel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Namens Gemeente De Wolden was burgemeester Roger de 
Groot vergezeld door wethouder Gerrie Hempen aanwezig om de 
bijbehorende versierselen op te spelden.

Jan Schenkel is een actieve Ruiner vrijwilliger. Hij is al 35 jaar 
vrijwillig molenaar en bestuurslid van de Stichting Vrienden van 
de Ruiner Molen de Zaandplatte. De afgelopen jaren is Jan tevens 
actief voor de Stichting Historie van Ruinen. Maar ook anderen 
zoals Veilig Verkeer Nederland, De Drentse Historische Vereniging 
en de Drentse Molenstichting konden op de belangeloze inzet 
van Jan Schenkel rekenen. Het bijzondere vrijwilligerswerk is 
opgevallen en daarvoor is Jan Schenkel koninklijk onderscheiden. 

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsvisite kreeg het publiek van 
Thomasvaer en Pieternel het wel en wee van 2019 in Ruinen en 
de goede nieuwjaarswensen aangeboden. De muziek werd deze 
avond verzorgd door Hennie Kuier en Bart Kiers, maar ook het team 
van Steenbergen brood & banket had een leuk lied ingestudeerd 
en voorzag het publiek van lekkere oliebollen. 

Foto’s: ©Jans Schulting

Vrouwen van Nu van De Wolden organiseert een inspiratiemiddag
DE WOLDEN - In het kader van de Internationale Vrouwendag organiseren de gezamenlijke afdelingen Vrouwen van Nu van De Wolden 
een inspiratiemiddag: ‘Verbinden en versterken’. Deze middag wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2020 in Buitencentrum De Poort in 
Ruinen. Aanvang 12.30 uur. 

Het evenement is niet alleen voor leden van Vrouwen van Nu, maar ook voor zussen, dochters, buurvrouwen en vriendinnen, om met 
elkaar een leuke middag te hebben. Kortom voor álle vrouwen. Na een muzikale ontvangst en koffie/thee met wat lekkers, kun je 
deelnemen aan 2 workshops naar keuze (uit 8!). Met een gezellige afsluiting om, onder het genot van een drankje en borrelhapje, na & 
bij te praten. Spreekt het je aan? Geef je dan snel op en vergeet je vriendin of buurvrouw niet. 

Uiterste aanmelddatum: 1 februari 2020. 
Geef 3 workshops of lezingen van je voorkeur aan. Het aantal deelnemers per workshop of lezing is beperkt. Vol is vol. 

Er zijn 8 verschillende workshops: 

1.  Rosemary de Souza: Bewegen, dans en zang 
2. Manon Overdijk: Zorgformule Knarrenhof 
3. Elsbeth Kruidhof: Kleur je zelfvertrouwen 
4. Sietske Osinga: Het kind in jezelf 
5. Kobie Kijk in de Vegte: leest voor uit eigen werk 
6. Femke Anne Kaldenberg: samenwerken in creativiteit en verbondenheid (handlettering) 
7. Rianne Hakkers: speeddaten 
8. Korie Homan: sportvrouw & hindernissen 

Je kunt mailen naar vrouwendagdewolden@gmail.com onder vermelding van je naam of bellen met 0522-470160 of 06-44587345. 
Voor meer informatie kun je ook kijken op de website van de Vrouwen van Nu afdeling Ruinen 
www.vrouwenvannu.nl/ruinen/vrouwendag-de-wolden-7-maart-2020



Buurtteams De Wolden beschikbaar in bibliotheken
De WOLDEN - De buurtteams De Wolden zijn vanaf januari in de bibliotheken van Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde te vinden. 
Wekelijks is gedurende een dagdeel een buurtwerker aanwezig voor vragen en ideeën die inwoners hebben op het gebied van wonen, 
welzijn, zorg en veiligheid.

De buurtwerkers horen graag wat er leeft en denken mee. Waar nodig verwijzen ze door naar de juiste instantie of andere lokale 
initiatieven of activiteiten. Inwoners kunnen zonder afspraak voor een gesprek of een kop koffi  e bij de buurtwerkers terecht. Vanaf 6 
januari a.s. zijn ze op de volgende dagen en tijdstippen aanwezig:

- Bibliotheek Ruinen, maandag 13.00-16.00 uur
- Bibliotheek Ruinerwold, dinsdag 13.00-16.00 uur
- Bibliotheek de Wijk, donderdag 09.00-12.00 uur
- Bibliotheek Zuidwolde, donderdag 13.00-16.00 uur

Hulp bij digitale overheidsdiensten
De dienstverlening sluit aan bij het Informatiepunt Digitale Overheid dat vanaf 2020 in de bibliotheken van de vier kernen in De Wolden 
een plek krijgt. De bibliotheekmedewerker is het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen over de diensten van onder andere het 
UWV, DUO, Belastingdienst en SVB. Inwoners kunnen zo geholpen worden om de juiste informatie te vinden op de websites van deze 
overheidsinstanties of te worden doorverwezen binnen de eigen gemeente.

Buurtteams centraal aanspreekpunt
De keuze om beschikbaar te zijn in de bibliotheken past bij de doelstelling van de twee buurtteams die vanaf 2018 in De Wolden actief 
zijn. In de buurtteams zijn vertegenwoordigd Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, politie, Actium, GGZ Drenthe en Cosis. Ze zijn het 
centrale aanspreekpunt voor wat voor vragen of meldingen dan ook. Inwoners kunnen niet alleen klachten en zorgen bij de buurtteams 
kwijt, maar ook ideeën voor verbeteringen of nieuwe initiatieven. Met de praktische dienstverlening wil de gemeenteproblemen en 
vragen van inwoners zo vroeg mogelijk signaleren en erger voorkomen.

Nieuwjaarsconcert met veel 
Volksmuziek 
RUINEN - Op zondagmiddag 19 januari 2020 geeft de Stroomdalkapel 
een nieuwjaarsconcert samen met het fantastische mannenkoor 
Ruunder Basalt uit Ruinen, in het Buitencentrum De Poort in Ruinen. 

De bekende Stroomdalkapel uit Zeegse speelt hoofdzakelijk Tsjechische 
volksmuziek van zowel Böhmische als Mährische aard, en staat onder 
leiding van kapelmeester Barteld Luning. De Böhmische muziek, uit de 
landstreek Bohemen, is over het algemeen wat rustig en romantisch van 
aard, terwijl de Mährische muziek uit de landstreek Moravië meer vrolijk 
van karakter is; om kort te gaan: gewoon gezellige volksmuziek. 

Ruunder Basalt is ooit opgericht door een aantal mannen die het leuk 
vonden om één avond per week met elkaar te zingen. Het repertoire 
veranderde langzaam van de bekende zeemansliederen tot algemeen, 
populair genre. Ruunder Basalt bestaat uit 27 zangers en drie 
muzikanten onder de artistieke leiding van dirigent Dick van der Ouw. 
Ruunder Basalt geniet vooral in de omgeving van Zuidwest Drenthe 
een behoorlijke bekendheid en overal waar het koor optreedt, wordt 
het met enthousiasme ontvangen. Men heeft voor elke gelegenheid een 
passend repertoire. Bij elk optreden straalt Ruunder Basalt veel plezier, 
ontspanning en enthousiasme uit. 

Aanvang concert 14.00 uur, entree € 12,50 aan de zaal €10,00 bij 
reservering. Reserveren kan via tel. nr. 06 295 185 00 of 0592 542206

Internationaal eetcafé Ruinen winnaar Raspaard
RUINEN - De winnaar van het ‘Raspaard’ dit jaar is: Internationaal eetcafé Ruinen. Gefeliciteerd!

Dit initiatief bestaat nu een kleine 2 jaar. In ‘t Neie Punt in Ruinen wordt 1x per maand gekookt door 4 Syrische dames. Zij maken ieder 
een gerecht, waar zij ook zelf de boodschappen voor doen. Inwoners uit Ruinen en omstreken komen af op dit maandelijks exotisch 
eetfestijn. Volgens de deelnemers is het altijd verrassend en heel lekker. Alma van Laarhoven coördineert dit allemaal. Het mooie van dit 
initiatief is dat de Syrische vrouwen zo een eigen plek hebben gecreëerd in het dorp.



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. 
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 9.30-17.00 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.

JANUARI/FEBRUARI
Zondag 19 januari Zaalvoetbaltoernooi voor alle keten in
Vanaf 13.00 uur De Wolden  
 Sporthal de Marse Ruinen

Zondag 19 januari Open Ruiner Kampioenschap
 Klaverjassen & Jokeren  
Vanaf 14.00 uur Inschrijven vanaf 13.30 uur
 Café Brinkzicht

Zondag 19 januari Nieuwjaarsconcert Stroomdalkapel &
14.00 uur Ruunder Basalt 
 Buitencentrum de Poort
       
Vrijdag 24 januari ‘Het Onrustige Rusthuis’ toneel door
20.00-23.00 uur ROB, bal na met Barre-Barre
 Buitencentrum de Poort

Zaterdag 25 januari Workshop vachtvilten in
10.00 uur ‘t Dwingelderveld
 Schaapskooi Achter ’t Zaand,
 Lhee (Dwingeloo)

Zaterdag 25 januari ‘Het Onrustige Rusthuis’ toneel door
13.30-16.30 uur ROB
 Buitencentrum de Poort

Zaterdag 25 januari ‘Het Onrustige Rusthuis’ toneel door
20.00-23.00 uur ROB, bal na met Duo Sonic
 Buitencentrum de Poort

Zondag 26 januari Demonstratie etsen door Harm Echten
13.00 uur (op pad met kinderen)
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 1 februari Laarzenexcursie Kloosterveld
14.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
 Benderse 22 Ruinen

Zondag 2 februari Bestaria Koppel Dart Toernooi
13.00 uur Buitencentrum de Poort

Zondag 2 februari Wie maakt de lekkerste gehaktbal?
14.00 uur Café Brinkzicht

Zaterdag 8 februari Laarzenexcursie Kloosterveld
14.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zondag 9 februari Volle Maan Huifkartocht,
18.00 uur ga mee met de huifkar bij opkomende
 volle maan
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 15 februari Laarzenexcursie Kloosterveld
14.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Dinsdag 18 februari Gezinshuifkartocht bos en hei
13.00 uur Dwingelderveld
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Woensdag 19 februari Oerrr Wildwandeling voor kinderen 9-12
16.00 uur jr. Dwingelderveld 
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Vrijdag 19 februari Gezinswandeling met de nachtwachter 
18.30 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
    
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.

Hersengym Ruinen
RUINEN – De uitslagen 19 december jl. waren:
1. Smitties 122 pnt. 2. Taxi Rudi 118 pnt. 3. Armweide 1 en DLJO 
beide 112 pnt.
Publieksprijzen: Wim Nijland, Hansfried Broos.
De volgende wedstrijdavond donderdag 16 januari 2020, aanvang 
20.00 uur in ‘t Neie Punt, Ruinen.



PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


