
Muziekvereniging Crescendo 
bijna jarig!
RUINEN - 1 maart 2020 is het zover, dan bestaat muziekvereniging Crescendo uit 
Ruinen 100 jaar. Dat gaat de jarige vereniging groots vieren met veel leuke concerten en 
jubileumactiviteiten. De enthousiaste jubileumcommissie bestaande uit Bertha Meekhof, 
Albert Smit, Jacobien Verbaan, Grietje Zegeren, Geke Flinkert, Bertine Zegeren, Leanne 
Dunning en Bert Smit, hoopt dat alle activiteiten die ze organiseren, het maken van 
muziek bij Crescendo zullen promoten.

Zaterdag 29 februari a.s. wordt het jubileumjaar gestart met een muzikale reis door 
de tijd. Want in 100 jaar is er heel veel gebeurd op muzikaal gebied, voor Crescendo 
reden om je mee te nemen en deze reis samen te beleven. Er worden tijdens dit concert 
hedendaagse en muziekstukken uit het verleden gespeeld.

Een bijzonder onderdeel 
van dit concert is ‘Maestro’. 
Onder leiding van dirigent 
Leo Harmsen hebben IKC ’t 
Oelebröd directeur Martijn 
Plas, Radio Drenthe
presentator Hennie Kuijer en oud-dominee Georg Naber de afgelopen 
tijd een workshop dirigeren gevolgd, heel veel geoefend en zijn ‘op proef’ 
bij Crescendo geweest. Ze hebben zich inmiddels tot ware dirigenten 
ontwikkeld en zullen zaterdag 29 februari laten zien wat ze allemaal 
hebben geleerd. Ze dirigeren allen een bekend in het gehoor liggend stuk 
en daarnaast dezelfde mars. De Maestro’s worden beoordeeld door een 
deskundige jury en de geldprijzen die zij kunnen winnen mogen zij schenken 
aan een goed doel naar keuze. Sporthal de Marse, aanvang concert 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur.

De jubileumcommissie heeft op 21 juni een Muziekfeest op ‘t plein georganiseerd. Dit concert is tevens een reünieconcert waarvoor zich 
35 muzikanten hebben aangemeld. Tijdens dit concert zal ook de malletband, met maar liefst 23 oud-muzikanten, weer in actie komen.

Naast een jeugduitje, een feestavond en de jaarlijkse geraniumactie op 18 april, organiseert de vereniging op 31 oktober een NBTA 
majorette/twirl wedstrijd in sporthal De Marse. Hier zullen uiteraard de eigen majorettes van de vereniging ook aan deelnemen. Tijdens 
deze wedstrijd laten de meiden zien dat ze echt veel meer doen dan alleen voor een fanfare aanlopen. Zo doen ze wedstrijden in teams, 
maar zullen er ook duo en solo-optredens zijn. In de jubileumagenda staat op 13 december het concert ‘Crescendo and Friends’ 
genoteerd. Het is de bedoeling dat Crescendo er samen met alle koren, bandjes, muziekgroepen e.d. uit Ruinen een groot muzikaal 
feest van gaat maken. De defi nitieve invulling hiervoor volgt later dit jaar, de jubileumcommissie is nog druk bezig met het vormgeven 
van deze middag. Crescendo is met haar 100 jaar dan qua leeftijd misschien bejaard, maar nog altijd jong van geest. Lijkt het je leuk 
om mee te komen spelen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of kijk opwww.crescendoruinen.nl. De repetities vinden 
plaats op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur bij café Brinkzicht (Hees).
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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 

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



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.

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!

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

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

Setheweg 14-B | 7942 LB  Meppel 

T 06 212 045 34 



’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

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.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

FyXsio Fysiotherapie Ruinen. Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten.  Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie) 
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

Zondag  16 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zondag 23 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. E. Akkerman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H.C. van der Meulen

* De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maanden 
januari en februari gehouden in De Bron.

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 26 februari 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 18 februari 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie kadowinkel workshops en touristinfo 
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen 

GEVRAAGD
Ik ben op zoek naar iemand die een goedlopend 

schoorsteenveegbedrijf wil overnemen.
Inclusief professioneel gereedschap hiervoor en een 

vaste klantenlijst voor elk jaar vegen.
Dit in verband met pensioengerechtigde leeftijd en AOW.

Bel voor informatie en prijs: 06 461 57 881.

Inzamelingsactie voor Douwe Egberts 
punten wederom 
succesvol in De Wolden!
DE WOLDEN - De kerken in De Wolden hebben in december voor het tweede jaar 
meegedaan met de landelijke actie van de Voedselbanken en Douwe Egberts. Door 
het hele land werden in december DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts 
zet de ingezamelde punten om in pakken Aroma Rood en verhoogt dit aantal met 
15%. Dit betekent dat 400 ingezamelde punten al één pak koffie opleveren. Vorig 
jaar leverde deze actie zo’n 130.000 pakken koffie op voor voedselbanken in het 
hele land. 

De actie in De Wolden is boven verwachting verlopen. Er werden maar liefst 
330.000 punten opgehaald. Dit aantal is goed voor 830 pakken koffie. Zo kan de 
voedselbank hun klanten de komende tijd een pak koffie verstrekken. Zij zullen 
daar erg blij mee zijn!

Diaconaal Verband De Wolden bedankt namens de kerken in De Wolden iedereen 
hartelijk die punten voor deze actie heeft ingeleverd.  

Op de foto: Tonie Mulder, voorzitter Voedselbank Meppel, neemt de in De 
Wolden ingezamelde DE-punten in ontvangst van Henk Vrijhof, voorzitter 
Diaconaal Verband De Wolden. 

Startende ondernemer in De Wolden, doe mee met de 
Business Voice Drenthe
DE WOLDEN - Business Voice Drenthe is het pitch evenement voor startende ondernemers die hun idee tot uitvoering willen brengen 
en een extra steuntje kunnen gebruiken.

In samenwerking met een tal van partners is de Business Voice Drenthe uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement waar jij als 
kandidaat de kans krijgt om jouw business-idee te pitchen voor vijf gevestigde ondernemers.
De jury zit op een stoel en ziet je, net als bij ‘The Voice of Holland’ niet, maar hóórt alleen jouw pitch! Als ze potentie horen en geloven 
in jouw pitch en je idee dan draaien zij hun stoel! De winnaar gaat er vandoor met een veelzijdig prijzenpakket en ondersteuning om het 
idee uit te werken tot een bedrijf. 

Niet alleen de jury speelt een rol, ook de gevulde zaal met veel belangstellende ondernemers en familie/kennissen kunnen tijdens de 
presentatie of na de show kritische vragen stellen om jou te helpen om verder te groeien. Wil jij meedoen met Business Voice Drenthe 
of plaatsnemen in het publiek? Kijk voor meer informatie op: https://businessvoicedrenthe.nl.

Doe mee met PMD
DE WOLDEN - U heeft thuis een zwarte container met een oranje 
deksel, de PMD container. Maar wat is nou eigenlijk PMD? PMD 
gaat om verpakkingen uit het huishouden. Vooral verpakkingen 
uit keukens en badkamer kunt u eigenlijk altijd in deze container 
aanbieden.

Feitjes en weetjes
Van uw ingeleverde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
(blik) en drankpakken worden nieuwe producten gemaakt. Zo 
sparen we grondstoffen en energie. En daarmee het milieu.

Plastic verpakkingen
80% van de plastic verpakkingen uit je huishouden wordt 
hergebruikt. Een deel daarvan wordt weer nieuwe verpakking; een 
deel wordt gebruikt voor andere toepassingen, zoals speelgoed, 
tuinstoelen, straatmeubilair, leidingen en buizen.
Metalen verpakkingen (blik)
90% van alle blikverpakkingen wordt hergebruikt. Het materiaal 
is grondstof voor nieuwe frisdrankblikjes, fietsen, vliegtuig- of 
treinonderdelen.
Drankpakken
85% van de ingeleverde drankverpakkingen wordt hergebruikt. 
Het materiaal is grondstof voor onder meer dakpannen, kranten, 
plastic flesjes en pennen. Lees meer over wat in de PMD container 
mag en recyclen op doemeemetpmd.nl.



Erfgoedlijst
Ooit zat ik op pianoles. Klein eigenwijs mannetje, elf jaar, 
dat dacht zonder enige vorm van trainingsarbeid of talent 
zoiets moeilijks te kunnen bespelen. Het duurde niet 
lang voordat ook mijn leraar openlijk begon te twijfelen 
aan mijn kansen om ooit Carré vol te krijgen. Ook op een 
uitverkocht buurtcentrum hoefde ik niet te rekenen. Het 
eindigde heel toepasselijk ‘in mineur’, maar ik hield een 
mooi inzicht over aan het avontuur.

Ik leerde dat het absoluut onmogelijk is om een piano 
op de juiste of reine manier te stemmen. In het Westen 
gebruiken we de ‘gelijkzwevende stemming’. Zwevend is 
een mooi woord voor ‘vals’, en gelijkzwevend betekent 
dat de tonen ten opzichte van elkaar allemaal even vals 
gestemd zijn. We hebben we het gevoel dat het zo hoort, 
dat een piano zo moet klinken. Maar dat is dus helemaal 
nergens op gebaseerd.

Het kan toch haast niet anders dat dit ook voor het leven 
geldt. We doen maar wat, hebben het gevoel dat het zo 
hoort. 

Alleen krijg ik het idee dat we minder goed zijn gaan 
accepteren dat hoe we de dingen doen in Nederland of 
in Ruinen, echt waar, nergens op gebaseerd is. Het enige 
wat we kunnen doen is uitspreken dat we vinden dat 
iets ‘bij ons’ hoort. En Nederlandser wordt het niet: we 
stellen dan een lijst op. De lijst met immaterieel erfgoed. 

Tonknuppelen, krombroodrapen, spekkendikken bakken 
en Sesamstraat kijken. Het staat er allemaal op. Niet 
echt typisch Ruunders, denk ik dan.

Van mensen die van buitenaf in het dorp komen wonen, 
wordt weleens gerept dat ze niet ‘mee willen doen’ en 
dat je er weinig aan hebt in een dorp. Maar als alles wat 
wij doen berust op een gevoel van ‘zo doen wij dit hier’, 
dan is het toch niet gek dat iemand die is opgevoed met 
fi erljeppen of yoga daar helemaal niets van begrijpt. 

Wij in Ruinen doen het weer anders dan Ruinerwold 
of Koekange. Overal worden volstrekt idiote rituelen of 
gebruiken gebezigd. Maar wat onderscheidt ons nou 
echt van die andere dorpen?

Bij deze wil ik een beroep doen op iedereen die het leest: 
Wat hoort volgens jou nou echt bij Ruinen? Het mag 
groot zijn, het mag klein zijn. Maar wat verbindt ons? 

Laat het mij weten, dan komen we uiteindelijk met onze 
eigen Ruiner erfgoedlijst. Dan geven we de ‘nieuwkomers’ 
houvast en koesteren we tradities waar ook volgende 
generaties mee uit de voeten kunnen.

Van Sander

Kuj ’t even wachten?*
Drenthecursus in ’t Neie Punt in Ruinen

RUINEN - Het Huus van de Taol organiseert vanaf woensdag 
25 maart 2020 een Drenthecursus in ’t Neie Punt in Ruinen. 
U kunt zich hiervoor opgeven, er zijn nog enkele plekken vrij. 

In de Drenthecursus 
komen woorden en 
uitdrukkingen uit de 
omgeving aan bod, u 
leert de uitspraak en 
schrijfwijze van het 
Drents en er worden 
typisch Drentse 
gebruiken besproken. 

Het is een basiscursus over de Drentse taal, geschiedenis en 
cultuur. In elke les is er ook aandacht voor Drentse muziek en 
literatuur, kortom: 8 gevarieerde avonden. 

Woont u sinds kort in Drenthe of woont u er al heel lang? Jong 
of oud: iedereen is welkom bij de Drenthecursus! De voertaal 
bij de cursus is Drents, vaak is dat de eerste 5 minuten even 
wennen, maar daarna spreekt het vanzelf. 

Opgeven kan bij het Huus van de Taol (0593) 371010 of 
info@huusvandetaol.nl. 
*Gezegdes als Kuj ’t even wachten? komen ook aan de orde. 
Kuj ’t even wachten betekent Hebt u even tijd?

Zonnebloemgasten genoten 
van voorstelling
DE WOLDEN - Ongeveer dertig gasten van de Zonnebloem 
afdeling de Wolden bezochten zaterdag 1 februari jl. de 
toneelvoorstelling van toneelgroep UDI in Veeningen. Door 
vrijwilligers werden ze uit alle hoeken van de gemeente naar 
Veeningen gebracht. Daar werd door de spelers van UDI het 
blijspel “Een paar tinten vrolijker graag” opgevoerd. 

Het stuk speelde zich af in een modezaak, 
waarvan de eigenaresse het nogal hoog in haar 
bol had. Haar secretaresse werd met allerlei 
lastige karweitjes opgezadeld, er waren een 
paar schilders bezig die nog geen cent betaald 
hadden gekregen waardoor hun vrouwen verhaal 
kwamen halen en er werd een monsieur uit 
Parijs verwacht die de hele kledingcollectie zou 
kopen. Het waren de ingrediënten die leidden tot veel komische 
en hilarische taferelen. Het publiek genoot met volle teugen van 
de soms zeer ondeugende en pikante situaties. Na afl oop van 
het stuk vond de trekking van de verloting plaats, waarna rond 
kwart over vijf de zaal leegliep en iedereen huiswaarts keerde. 
De volgende activiteiten van de Zonnebloem zijn: op 11 maart 
een soepfeest in Oosteinde en op 9 april “Op adem komen met 
muziek”.
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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 28 februari 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Veertigdagentijd.

Op woensdag 26 februari –Aswoensdag- begint de veertigdagentijd. 
Ook bekend als de vastentijd. Gelovigen nemen veertig dagen de tijd om 
zich op Pasen voor te bereiden. De naam Aswoensdag is geboren uit de 
praktijk van de R.K. kerk. De katholieken  zijn gewend om op deze dag 
naar de kerk te gaan. Ze krijgen dan een kruisje van as op hun voorhoofd 
gedrukt door de pastor.

Waarom een kruisje van as? Zoals veel zaken in de kerk heeft ook het 
kruisje van as een speciale betekenis. As doet minstens twee belangrijke 
dingen:
- Schoonmaken (vroeger werd met as gewassen).
- De grond vruchtbaar maken
 (nieuw leven mogelijk maken).

In de Bijbel kunnen we lezen, dat mensen as op hun hoofd strooiden 
als ze iets verkeerds hadden gedaan en er spijt van kregen. Met het as 
op hun hoofd lieten ze zien: “Ik wil van die vervelende dingen af. Ik wil 
met een schone lei beginnen (schoonmaken)”. Tegelijk vroegen ze ook 
om kracht om een nieuw leven te kunnen beginnen en om de verkeerde 
dingen niet meer te doen. Dit had te maken met de andere belangrijke 
functie van as. Boeren brandden hun akker schoon, want de as van de 
oude stoppels op het land maakte de grond vruchtbaar voor een nieuwe 
oogst (nieuw leven).

Het kruisje van as, dat op Aswoensdag op het voorhoofd van gelovigen 
wordt gedrukt, betekent: “Je bent maar een mens met je goede en je 
minder goede kanten. Let op! Je kunt altijd opnieuw beginnen. Daarmee 
begint een tijd van bezinning: Veertigdagentijd of vastentijd. Was 
vastentijd vroeger vooral niet of minder eten en drinken. Tegenwoordig is 
het meer een tijd van bezinning. Er worden vastenacties gehouden, die 
mensen laten nadenken over onrechtvaardige verhoudingen in de wereld. 

Belangrijke vragen in dit verband zijn:
- Waarom hebben wij zoveel en zijn er mensen, die bijna niks hebben?
- Welke gevolgen heeft onze consumptie voor het milieu? 
- Hoe kunnen we werken aan een rechtvaardiger economie?

Deze vragen geven voldoende stof tot nadenken. Dit nadenken dient als 
een impuls tot handelen. Anders dan we gewend waren. Een steun voor 
anders handelen vormen de projecten in de ontwikkelingslanden, die met 
geld van de vastenactie kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen 
geknakte mensen weer opstaan.
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 weken!

Zaterdag 21 maart – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt.
Iedeeen is hartelijk welkom. Mevrouw Anneke Vermaas gaat in deze 
dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maand februari nog 
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 16 februari – 10.00 uur- De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat voor in de dienst.

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

Zondag 01 maart – 10.00 uur –Mariakerk
Ds.G. Solinger uit Koekangerveld gaat in de dienst voor.

Zondag 08 maart– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. D. Van Veen uit Assen gaat in de dienst voor.

Zondag 15 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor.

Gemeente-avond van 22 januari in de Bron
Op 22 januari jl. werd een gemeente-avond gehouden om leden en 
belangstellenden te informeren over diverse onderwerpen die op het 
ogenblik aan de orde zijn in onze gemeente. Bert van Zanten heette 
allen welkom en meldde dat Henk Kok en Henk Vrijhof zich hebben 
teruggetrokken uit de kerkenraad. Na de opening door ds. G. Venhuizen 
vertelde Anke van Vuren, voorzitter van de Commissie RIJKeR, over 
de visie en missie van deze samenwerking tussen de gemeenten 
Ruinerwold, IJhorst-de Wijk, Koekange en Ruinen. Daarna werd 
het beleidsplan 2020-2024 behandeld. Naar aanleiding van enkele 
opmerkingen wordt de tekst aangepast. Dit beleidsplan kunt u vinden 
op de website van de gemeente: www.pkn-ruinen.nl onder het kopje 
“diversen”. U kunt hierop reageren tot 12 maart 2020.
Vervolgens stelde Dick van der Ouw de beroepingscommissie voor 
en vertelde over de advertentie, die met de 2 andere gemeenten van 
RIJKeR, geplaatst wordt in Woord en Weg.
Tenslotte bracht Wim Laarman ons op de hoogte van het onderzoek naar 
het gebruik van het kerkelijk erf.



KERKRENTMEESTERS
Aktie Kerkbalans 2020
Begin februari houden wij de Aktie Kerkbalans 2020 en zult u de 
enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers zullen hierna de 
envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande jaren het geval was. 
Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse Gemeente Ruinen 
zult steunen. Het geld dat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans 
komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.

Verwarming Mariakerk
Eind vorig jaar hebben wij de gasverwarming in de nok van de kerk 
vervangen en zijn er infraroodstralers geplaatst.
Wij zijn tot deze keus gekomen door bij verschillende leveranciers die 
hier ervaring mee hebben in gesprek te gaan. Deze leveranciers gaven de 
suggestie voor Infraroodverwarming en naar aanleiding hiervan zijn wij bij 
verschillende kerken gaan kijken hoe deze vorm van verwarming beviel. 
Unaniem waren ze tevreden. Het voordeel is dat ze direct verwarmen op 
de plaatsen waar de stralers hangen, dus op plek waar de mensen zitten. 
Het voordeel is tevens dat ze geen geluid maken. Dit was namelijk een 
groot nadeel bij de “oude” verwarming.
Helaas werkt de nieuwe verwarming nog niet. De reden is dat de 
elektriciteitskabel niet meer toereikend was en vervangen moest worden. 
Dit is al aangevraagd in september 2019 maar helaas nog niet uitgevoerd. 
Om deze reden worden de zondagsdiensten dan ook tot maart in De 
Bron gehouden. Wij houden u op de hoogte.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 24 februari komen we om 14.00 uur bij elkaar in De 
Bron. We gaan met elkaar ‘aan de wandel’. Klaas Koopman en zijn 
echtgenote zijn langeafstandswandelaars en met hen mogen we genieten 
van hun indrukken van het bijzondere Twentepad. Ook als je geen lid bent 
van de Zusterkring ben je welkom om eens kennis met ons te maken.

Een nieuwe dominee?? Daar wordt aan gewerkt!!
Zoals u wellicht niet is ontgaan, is dominee Georg Naber beroepen bij een 
andere gemeente en daarmee ontstond in Ruinen een vacature. Om in die 
vacature te voorzien is er vanuit de Mariakerk een Beroepingscommissie 
(BC) samengesteld, die afgelopen november voor het eerst bij elkaar is 
geweest. Hieronder leest u een kort verslag van de stappen die deze 
commissie tot nu toe (eind januari 2020) heeft gezet. 
De commissie bestaat uit: Ada Platen, Chris te Hennepe (secretaris), 
Dick van der Ouw (voorzitter), Errit Sietzema (2e voorzitter), Margriet 
Middelbrink en adviseur Gerard Venhuizen.
Deze leden zijn door de kerkenraad benaderd om in de BC zitting 
te nemen. De eerste opdracht is om in januari een vacaturetekst 
voor een nieuwe dominee in Ruinen klaar te hebben. Daartoe is het 
noodzakelijk om duidelijk te krijgen waar we nu als gemeente staan 
en waar we als gemeente naar toe willen. Omdat partnergemeenten 
Ruinerwold en IJhorst ook een vacature hebben, wordt er gekeken naar 
samenwerkingsmogelijkheden in deze sollicitatieprocedure.
De vragen die centraal komen te staan tijdens de bijeenkomsten zijn:
- welke gemeente willen we zijn? (ideaal)
- wat is onze identiteit?
- hoe belangrijk vinden we kerkgang?

Tijdens een van die bijeenkomsten wordt geconstateerd dat ook een 
deel van de actievere leden bijna niet in de kerk komt. Wat gebeurt 
hier? Hoe kan dat? De startdienst van afgelopen september wordt 
genoemd als voorbeeld van een geslaagde kerkdienst. Mensen waren 
enthousiast, de dienst was door een grote groep voorbereid, dat zorgt 
voor saamhorigheid. We hebben veel verschillende onderdelen rond een 
thema gemaakt en de gemeente heeft daardoor actief meegedaan. Dat 
werd gewaardeerd, maar krijgt nog geen vervolg. Wat verlangen we dan 
op dat terrein van een nieuwe dominee? We zoeken dus een inspirator, 
een toeruster, die de gemeente kan aansturen. 
Al pratend komen we toch weer terug op het belang van die actieve 
groep. De actieve groep als motorblok. En wie wordt dan de choke op 
ons motorblok?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze vacaturetekst zich onderscheidt 
van de andere? De mooie omgeving wordt genoemd, de Mariakerk, de al 
eerder genoemde actieve groep..... Dit leidt uiteindelijk tot de pakkende 
kop: Wij zoeken de I voor onze TDI-motor. En dan in de advertentietekst 
verder die letter i uitwerken tot: inspirator, idealist, injector, illustrator, 
inventor, iedereen is welkom, enz. En misschien zelfs een afbeelding van 
een motor er bij afdrukken, zodat duidelijk wordt dat er hier in Ruinen 
iets in beweging gezet moet worden. De gezamenlijke vacaturetekst 
verschijnt medio januari in het blad Woord en Dienst. Hier komt dan in te 
staan dat je op de site van de Mariakerk meer info kunt vinden over onze 
vacature.

We vinden als BC dat er iedere zondag een dienst in de Mariakerk moet 
zijn. Omdat de nieuwe dominee hier in Ruinen maar een halve baan 
krijgt, zal dat waarschijnlijk betekenen dat we zelf (als kerkenraad, als 
gemeente, als.....) ervoor moeten zorgen dat we 1 of 2 van de diensten 
per maand zelf moeten leiden/organiseren. Hoe gaan we dat doen? Ook 
dat is belangrijk om met de nieuwe dominee af te stemmen. 
Op woensdag 22 januari jl. heeft de BC de gemeenteleden geïnformeerd 
over welke stappen er inmiddels zijn gezet en is de vacaturetekst 
getoond. Deze tekst kunt u zelf ook bekijken op de site van onze kerk: 
www.pkn-ruinen.nl 

De sluitingstermijn om op de vacature te reageren is 29 februari a.s. 
Daarna gaat de BC verder met de gesprekken met sollicitanten. En 
hopelijk hebben we dan gauw weer een dominee voor onze kerk hier in 
Ruinen.

Ruinen, 27 januari 2020
Namens de BC, 
Chris te Hennepe (secretaris)

In memoriam Dirk Dekker 

Op donderdag 2 januari is in zijn eigen vertrouwde omgeving Dirk Dekker 
rustig ingeslapen. 
Dirk werd geboren in 1929 in Ruinen, Een tijd waarin het leven sober, 
eenvoudig en overzichtelijk was.  
Zijn vader stierf toen hij vier was, zijn moeder moest toen de kost gaan 
verdienen. Daardoor was hij veel bij een zuster van zijn moeder: Annigje 
Meekhof en haar man Jan Coelingh, zijn tweede vader en moeder. 
Na de mulo kwam hij te werken op de Zuivelfabriek, van kantoorbediende 
klom hij op naar boekhouder. 
Hij trouwde met Jantien Wever. Zij kregen drie dochters en drie zonen. 
Dirk voelde zich sterk verantwoordelijk voor het gezin. Hij volgde in de 
avonduren opleidingen en stelde hoge eisen aan zichzelf en ook wel aan 
zijn kinderen. 

Vanaf 1971 tot en met augustus 1989 was hij werkzaam in de 
bejaardenzorg, waar hij opklom van administrateur tot directeur, eerst in 
het woonzorgcentrum De Weyert in Dwingeloo en later in De Westerkim in 
Hoogeveen. Hij kon met enthousiasme vertellen over zijn werk en dat hij 
beide organisaties financieel gezond heeft gemaakt en gehouden. 
Dirk was een man die goed kon luisteren en ook graag zijn adviezen gaf. 
Hij gaf graag leiding en hield ook graag de regie over zijn eigen leven. Het 
was voor hem zeer moeilijk dat hij in zijn laatste periode moest inleveren 
op zijn zelfstandigheid, zijn onafhankelijkheid. 

Zijn gezin had een heel centrale plaats in zijn leven. 
Toen zijn vrouw overleed na een lang ziekbed ervoer Dirk die periode van 
zijn leven als een tijd van bewust in het leven staan. In die periode heeft 
hij ook de kracht van God ervaren om het verdriet te kunnen dragen. 

Hij verzette veel werk voor de kerk en was tot op hoge leeftijd betrokken 
bij het kerkelijk gebeuren. Hij kwam in het College van Notabelen, zij 
kozen de kerkvoogden. Later is hij zelf 25 jaar kerkvoogd geweest. Hij 
heeft ook als assistent-accountant gewerkt bij het Controlebureau van 
de Hervormde Kerk. Het kerk-zijn, kerkelijk gemeente-zijn, was verweven 
met zijn leven. 

Op de rouwkaart staat de tekst die hij zelf gekozen heeft: 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.

Hij ervoer God als Geest en dat misschien ….na de dood zijn geest zou 
blijven, opgenomen in de geest van God. ‘Maar’, zo zei hij, ‘ik weet het 
niet, het blijft een geheim…’ Op 8 januari hebben we Dirk herdacht en 
hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
Met een hartverwarmende groet, Anneke Vermaas

Spreuk van de maand

Kleinigheden kunnen een groot effect hebben.
Wanneer je op straat tegen iemand glimlacht, dan wordt die glimlach 
doorgegeven en kan het de dag veranderen van meerdere mensen.

                          -Juliana Margulis

Redactie Om de Ruiner Toren





Geslaagde fi theidstest voor senioren in Ruinen
DE WOLDEN - Op maandag 27 januari vond de fi theidstest voor senioren in Ruinen plaats. Ruim 100 inwoners lieten zich testen op hun 
fi theid.

Fittest voor senioren in Ruinen
Volledig gezondheidsadvies
Middels diverse medische en fysieke testen hebben de deelnemers een indruk gekregen van hun fi theid. Er werd onder andere BMI, 
suikerwaardes, conditie, lenigheid, kracht en coördinatie gemeten.

Vervolgaanbod
Na afl oop van de test werden de testresultaten en de behoeftes van de deelnemers met de adviseurs besproken. De adviseurs keken 
welk sport- en beweegaanbod aansluit op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Bijna de helft van de geteste deelnemers 
hebben aangegeven mee te willen doen met één of meer proefl essen in het vervolgaanbod.

Ruinen positief gezond
Ook was de projectgroep Ruinen Positief Gezond aanwezig 
om met de deelnemers in gesprek te gaan over persoonlijke 
behoeftes op het gebied van gezondheid en welzijn. Wat heb 
je nodig om met fysieke of mentale beperkingen om te gaan? 
Hoe kom je aan meer sociale contacten? Hoe vind je (vrijwilligers)
werk? Woon je prettig en veilig? Hoe kom je rond en welke 
idealen wil je bereiken?

De fi theidstest werd georganiseerd door de sportfunctionaris 
van gemeente De Wolden i.s.m. Huisartsenpraktijk Ruinen, Icare, 
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, Stichting Welzijn de Wolden, 
dorpshuis ’t Neie Punt en Prima Life. Bij deze willen wij alle 
vrijwilligers en de studenten van AlfaDoet bedanken voor hun 
inzet om deze fi theidstest tot een succes te maken.

Voor meer informatie over het sport- en beweegaanbod in Ruinen 
kunt u contact opnemen met sportfunctionaris Gerdo van Dalen 
via telefoonnummer 06-52580764 of 
e-mail: gerdo.van.dalen@dewoldenhoogeveen.nl.

Tijdelijke huurders in 
jouw buurt?
DE WOLDEN - Lege loodsen en andere panden, vooral op het 
platteland, kunnen criminelen aantrekken. Zij verbouwen deze 
bijvoorbeeld tot drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes 
voor xtc en amfetaminen.

Drugslabs hebben meer impact op een buurt of bedrijf dan je 
denkt. Een laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een 
grote kans op ontploffi  ng. Gevaarlijk afval wordt achtergelaten of in 
de buurt gedumpt. Gebouwen of gebieden worden onherstelbaar 
aangetast.

Daarbij geeft de aanwezigheid van criminelen in de buurt een 
onveilig gevoel. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare 
mensen betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en 
geweld tot gevolg. Werk je eenmaal mee aan een drugslab dan 
kom je er niet meer uit. Als verhuurder van een pand ben je zelfs 
medeplichtig aan het witwassen van crimineel geld. Houd je buurt 
veilig en meld vermoedens anoniem.

Signalen van drugslabs

Vaak kan een klein signaal al duiden op criminaliteit:
- activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
- onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
- een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak
- jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën of IBC
 1.000 liter containers
- afgeschermde deuren of ramen (met purschuim)
- afzuiginstallaties via het dak
- overmatige beveiliging met camera’s

Je kunt ook andere signalen melden:
- afvoer van drugsafval via het riool of mestkelders
- huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet
 betalen
- huurders die zich niet identifi ceren en afspraken niet vastleggen
- onbekende tussenpersonen die zaken regelen
 (verhuurmakelaars, notarissen)
- onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website)
- aanwezigheid van motorbendes

Melden helpt!
Heb je vermoedens dat bij jou in de buurt een drugslab is? Meld 
het bij meldmisdaadanoniem.nl/0800-7000.

Afbeelding: De Wolden



www.crescendoruinen.nl

1920- 2020 
100 JAAR 

MUZIEKVERENIGING 
CRESCENDO

29 februari  

JUBILEUM 
CONCERT 

 met maestro 
dirigenten 

 

In Sporthal De Marse 
20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 

Entree 5,-  Kinderen t/m 12 jaar gratis entree

Duizend soorten-expositie in Bezoekerscentrum Dwingelderveld
RUINEN - De fototentoonstelling ‘de 1000 soorten van de wereld van OERRR’ laat zien hoe rijk de natuur in de tuin van Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld is. Van boerenwormkruid tot bijenwolf, van ijsvogel tot levendbarende hagedis… meer dan 1.000 verschillende planten- 
en diersoorten hebben vrijwilligers van Natuurmonumenten geteld.

De expositie is vanaf 14 februari a.s. tijdens openingsuren van het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in Ruinen te zien. De 
verwondering van vrijwilligers De tuin rondom het bezoekerscentrum is een explosie van kleuren, geuren en geluiden. Toen vrijwilligers 
gingen noteren wat ze allemaal tegenkwamen, bleken er uiteindelijk meer dan 1.000 soorten planten en dieren te leven. De bijenwolf 
bijvoorbeeld, een wesp die bijen vangt en verlamt! Of het boerenwormkruid waarmee je wol kunt verven.

Reden genoeg om er een speciale expositie aan te wijden. Zelf ontdekken? Doe de natuurquiz om je kennis over deze planten en dieren 
te testen. Maar je kunt ook de tuin bezoeken of een wandeling door het Dwingelderveld maken om te kijken of je zelf nóg meer soorten 
kunt vinden.

OPRUIMING!
LAATSTE RONDE MET 
KORTING TOT 70%



FEBRUARI/MAART
Woensdag 12 februari Bingo voor jong en oud
14.30-15.45 uur ’t Neie Punt
Zaterdag 15 februari Laarzenexcursie Kloosterveld
14.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 15 februari Schrobbèler Quiz
20.30 uur Café Hees
Zondag 16 februari Open Dag
20.30 uur Vakantiepark De Wiltzangh,
 Witteveen 2 Ruinen
 Neem een kijkje op de camping of bezoek een
 van de bungalows
 De koffie met lekkernij staat voor je klaar
Maandag 17 februari Oerrr Ontdektocht Dwingelderveld 
14.00 uur voor jonge gezinnen met kinderen 4 t/m 8 jaar
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Dinsdag 18 februari Gezinshuifkartocht bos en hei Dwingelderveld
13.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Dinsdag 18 februari Oerrr Schependag: Vilten met wol
13.00 uur Ontdek alles over schapen, lammetjes en wol
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Woensdag 19 februari ‘t Neie Punt; De Jonge Onderzoeker.
14.30 – 15.45 uur Gratis inloop
 Knutselen en frutselen.
 We maken “iets van niets”.
 Er liggen allerlei materialen klaar en
 jij bepaalt wat je wilt maken.
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Woensdag 19 februari Oerrr Wildwandeling voor kinderen 9-12 jr.
16.00 uur Dwingelderveld 
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Donderdag 20 februari Oerrr Diersporendag:
13.00 uur braakballen pluizen en kijk wat uilen
 allemaal eten
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Vrijdag 21 februari Gezinswandeling met de nachtwachter 
18.30 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 22 februari Open Huis
10.00-14.00 uur Niezinghoeve, Hees 30 Ruinen
Zaterdag 22 februari Muziekbingo
20.30 uur Café Hees
Zondag 23 februari Demonstratie etsen door Harm Echten
13.00 uur Kom kijken naar de kunstwerken van
 Harm Echten
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Dinsdag 25 februari Gezinshuifkartocht bos en hei Dwingelderveld
13.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Woensdag 26 februari Timmerclub de Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur We gaan figuurzagen. Met een handzaag maar
 ook met een elektrische figuurzaag.
 Pennenbakje met dierenfiguren
 ’t Neie Punt, opgave
 dejongeonderzoeker@gmail.com
Donderdag 27 februari Oerrr Diersporendag
13.00 uur braakballen pluizen en kijk wat uilen allemaal
 eten Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Donderdag 27 februari Dwingelderveldlezing over wilde planten
19.30 uur Cruydt-Hoeck heeft de droom meer
 biodiversiteit te creëren met bloemrijke
 vegetaties voor plant, dier en mens
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Vrijdag 28 februari Kaartspel Tachtingen
20.00 uur Café Hees
Zaterdag 29 februari Jubileumconcert Muziekvereniging Crescendo
20.00 uur Sporthal de Marse – zaal open 19.30 uur
Zaterdag 29 februari Laarzenexcursie Kloosterveld
14.00 uur Trek je laarzen aan en ga mee op
 ontdekkingstocht in het kloosterveld
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
Vrijdag 6 maart ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Kookclub. We gaan lekkere stamppotjes
 maken
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Maandag 9 maart ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Techniekclub. Het thema is deze keer
 “hefbomen” Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Maandag 9, 16 en 
23 maart ’t Neie Punt, Wijncursus
19.30 – 22.00 uur Vinoloog Karel de Boer neemt je in 3 avonden
 mee in de boeiende en diverse wereld van
 wijn. Je leert bewuster proeven en je eigen 
 voorkeuren beter kennen en onderbouwen.
 Opgave: info@dorpshuisruinen.nl
Dinsdag 10 maart ’t Neie Punt, Muziekmiddag.
14.30 uur De Brinckzanghers uit Havelte
 Komt allen!!!!!!!!
Zaterdag 14 maart ’t Neie Punt, NL-Doetdag.
14.30 uur We gaan een groot insectenhotel maken
 voor in de tuin van het dorpshuis.
 Wie wil er meehelpen?
Zondag 15 maart Krokusconcert
14.30 uur De gezamenlijke Ruiner koren verzorgen een
 muzikale middag in de Mariakerk te Ruinen,
 kerk open 14.00 uur
Woensdag 25 maart ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmeren. We gaan een insectenhotel maken
 voor jezelf. Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

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.

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.
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Beter zien en gezien worden? 

Kom langs voor de 
licht- en zichtcontrole!

Maak nu een afspraak!


