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RUINEN - Ons dorp Ruinen kent 
al weer een paar jaar het nieuwe 
Dorpshuis ’t Neie Punt aan de Jan 
Wierengaweg 109. Veel verenigingen 
die in het verleden gebruik maakten 
van de Tump, gebruiken nu met veel 
plezier Dorpshuis ’t Neie Punt voor 
de uitvoering van hun activiteiten. 
Er wordt gezongen door het Popkoor 
2000 en gekaart door de Bridgeclub. 
Ook hebben de senioren hier elke 
dinsdagmiddag koersbal en hebben we 
één keer in de maand het repaircafé. 
Deze mannen repareren om niet (of 
tegen een vrijwillige bijdrage) jouw 
kapotte apparaat. Elke dinsdagmorgen 
is er de digihulp voor personen, die 
handiger willen worden met mobiele 
telefoons of tablets.

Wij vinden het geweldig dat de 
Judovereniging Jigoro Kano onlangs de 
overstap heeft gemaakt van de sporthal 
naar ’t Neie Punt en bij ons hun trainingen 
houden. Het is een kleine club met grote 
ambities. Doordat ze bij ons oefenen, 
kunnen ouders door het glas goed naar 
de verrichtingen van hun kinderen kijken, 
zonder dat de training wordt verstoord. 
En voor de judovereniging betekent het 
tevens een forse besparing op kosten 
voor zaalhuur. Vanaf november worden 
er weer films gedraaid op vrijdagavond. 
Onze vrijwilligers van ’t Neie Punt 
voorzien met veel plezier de leden van 
de clubs van koffie/thee en drankjes. Elke 

vrijwilliger wordt regelmatig ingeroosterd 
om de bar of het buffet te bezetten. 
Dit doen zij met veel plezier en maken 
veel leuke contacten met de leden van 
de verenigingen. Maar door de vele 
activiteiten, die er zo langzamerhand 
zijn, hebben we handen tekort om onze 
verenigingen goed te bedienen. We 
missen nog een aantal vrijwilligers. Dus 
wanneer jij het leuk vindt om twee of drie 
keer per maand koffie/thee te schenken 
en/of bardienst te draaien, meld je dan 
aan bij ons Dorpshuis.

Het bestuur is trots op deze vrijwilligers. 
Ook is het bestuur blij dat er zo’n mooi 
Dorpshuis is en dat met medewerking van 
ZZWD en de gemeente De Wolden het 
Dorpshuis nog in lengte van dagen kan 
bestaan. En daarom zijn we op zoek naar 
vrijwilligers en een coördinator.

We zoeken o.a. iemand die onze 
vrijwilligers aanstuurt en contacten 
onderhoudt met de gebruikers van ons 
Dorpshuis en de vertegenwoordiger 
van ZZWD. Deze persoon is voor de 
vrijwilligers de spin in het web, heeft 
organisatorisch talent en is de spreekbuis 
voor onze gebruikers. Hij/zij is proactief 
en ondernemend. Hier staat een 
vrijwilligersvergoeding tegenover. Lijkt het 
jou een uitdaging om je in te zetten voor 
een actief dorpshuis, stuur dan een mail 
naar info@dorpshuisruinen.nl of bel met 
Hedwig Oude Hendriksman: 06-12248387.

Dorpshuis Ruinen
’t Neie Punt vol activiteiten

©Johan van den Berg



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.

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

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur  |  Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

Stilstaan bij een leven, 
verder vanuit herinneringen. 
Wassink Uitvaartverzorging is 
er voor u. En voor een afscheid 
dat verder helpt.

Zomerdijk 9A  |  7942 JR Meppel  |  info@wassink-uitvaart.nl  |  www.wassink-uitvaart.nl

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider



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

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP
Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

Oud papier Pesse
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

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 471 212 / spoed 0522 472 878
apotheek 0522 473 389 | receptenlijn 0522 470 023

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 | 7963 BX Ruinen | tel. 0522 471 947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900 7900 790

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522 471 221 of 0528 371 291

Een gewonde ree gevonden?
Bel 24/7 de Valwildregeling tel. 06 192 405 55

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 uur: 0528 447 012.  Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl 
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 | 7941 CA Meppel |  www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522 257 173
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522 745 245

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness  | Groeneweg 2 | 7963 BX  Ruinen | tel. 0522-472400

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 | 7964 KP Ansen |  tel. 0522 471 022 
www.laurensvanvenrooij.nl

In2Dogs Hondenschool
De ervaren hondentrainers van In2Dogs helpen u bij de opvoeding, 
training en begeleiding van uw pup of puberhond
Antoinette Woldring, gediplomeerd kynoloog & kynologisch instructeur
Tolhuisweg 3 | 7963 PN  Ruinen | 06 50 60 75 17 | www.In2Dogs.nl

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet.
Alie Broekman, medisch pedicure | Huttenweg 12 Ruinen | tel. 0522 472 930

Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee | (p/a) Armweide 6 | 7963 RT Ruinen | tel. 06 462 463 06

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  | 7963 RL Ruinen
Tel. 06 261 729 17

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg 
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A | 7963 AA Ruinen | tel. 0522 473 217
www.dewoonmaat.nl | e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Brink 41 | 7963 AB Ruinen
Tel. 0522 472 528 | 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 820 218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Ossebroeken 11-i | 9411 VR Beilen | T. 0522-472061 | M. 06 554 612 46
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.nl

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 | 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  |  e-mail: info@evertluning.nl | www.evertluning.nl

Koos Hulzebos Administraties
Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers, 
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 | 7963 DL RUINEN | tel. 06  498 920 28
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys | Brink 19a | 7963 AA Ruinen
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More
Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl | www.moojet.nl

Kracht van kunst
Expositie Atelier | Kloosterstraat 10  | 7963 AH Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door  Antoinette Cremers 
T. 06 538 919 78  | info@antoinette-art.nl 

Grondsels Marke, winkel voor agro, kamperen en outdoor
Alles voor huis- en boerderijdieren, stal, tuin, elektrische accu-kruiwagens,
stalstrooisels, camper en kamperen, heel veel bordspellen, outdoor kleding,
werkkleding, schoenen, laarzen, klompen, ijzerwaren en nog veel meer.
Grondselweg 10 | 9418 TP Wijster | tel. 06 229 03 449 | 06 4999 6314
www.grondsels.nl | info@grondsels.nl

* 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



KIEK! JANS SCHULTING

gilde van vrijwillige molenaars
Molen De Zaandplatte stond 5 november in de feeststand!
Aanleiding was het 50-jarig jubileum van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. De vele bezoekers bekeken de molen en 
genoten van de geur van vers gebakken knieperties. Nog meer 
foto’s zien? Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting.

www.vleesservicedegraaf.nl

LUXE

GOURMET

SCHAAL

•Mini varkensschnitzels
•Mini filetlapjes
•Mini kogelbiefstuk
•Mini casselerrib

•Mini varkenshaassaté
•Mini kipfilet
•Mini slavink met spek
•Döner van ‘t spies

Gewicht van de luxe gourmetschaal (vers) ±1800 gram

te bestellen op

VERS

per schaal

€ 29,99
Leveringen mogelijk op de volgende dagen:
3 december, 23 december en 30 december

ALGEMENE LEDENVERGADERING

www.vvvoruinen.nl

Datum      donderdag 24 november 2022
Locatie  Café Hees
Aanvang  20.30 uur

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 2021
5. Jaarverslag secretaris
6. IJsbaan
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Pauze
11. Contributie
 Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar
 € 9 per persoon en € 15 per gezin 
12. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar:
 de heer J. Holverda en mevrouw S. Strijker
 Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:
 mevrouw J. Kappert en de heer J. Vlot 
 Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden voor 
 aanvang van de vergadering, mits deze kandidaatstelling
 wordt gesteund door tenminste vijf leden.
13. Evenementen voor het jaar 2022-2023
14. Rondvraag
15. Sluiting

UITNODIGING



ColumnVAN SANDER

Gea Leffers-Heeling na 45 jaar 
werken in de zorg met pensioen
RUINEN - Na 45 jaar in de zorg te hebben gewerkt stopte
Gea Leffers-Heeling haar werkzaamheden bij ZZWD om per 1 
november jl. van haar welverdiende pensioen te gaan genieten. Dat 
was voor de bewoners van ‘t Neie Punt, De Patrijs, De Fazant en de 
Korhoen een reden om iets leuks voor haar te organiseren en haar 
eens flink in het zonnetje te zetten. Tijdens het afscheid van haar 
collega's werd haar een bloemetje en een dinerbon aangeboden.

©Jans Schulting

             CORRIGERENDE TIK

Noem het een goede eigenschap of 
gewoon sullig: ik kan slecht liegen 
of iets stiekem doen. Mijn eerste 
poging tot afkijken bij een proefwerk 
aardrijkskunde werd afgestraft met 
een 1. Kennelijk was het niet erg slim 
om tijdens een inhaalmoment in een 
bijlokaal mijn boek open en bloot op de 
grond te leggen.

Mijn eerste keer in ’t geniep roken 
eindigde ook in een drama. Ik werd meteen door moeders 
betrapt op een avond op het schoolplein. De gil van 
verontwaardiging toen mijn moeder mij een Camel Blauw zag 
wegpaffen, staat nog in mijn trommelvlies gebrand. 
‘Sander! Dekker!’ 

En u weet net zo goed als ik; als vroeger je moeder de 
achternaam erbij zei, zat je diep in de problemen.

Soms maak je verkeerde keuzes, krijg je een tik op je vingers, 
moet je ervan leren en gaan we met z’n allen weer verder.
Dat principe zie ik vrijwel dagelijks voorbijkomen in rechtbanken 
door heel Nederland. 

Maar die corrigerende tik van rechters gaat nu ook steeds vaker 
naar mensen waarvan ik dacht dat die goed konden leren.
Naar onze gekozen volksvertegenwoordigers. Stikstof in de 
bouw, de verkoop van sigaretten, de opvang van vluchtelingen, 
het klimaat. Steeds vaker lijkt het alsof we geregeerd worden 
door rechtbanken.

Het laatje met problemen in Nederland puilt inmiddels uit, maar 
de berg onmacht en onwil er iets aan te doen bij het kabinet lijkt 
nog veel groter. Dus gebeurt er helemaal niets, tot een burger 
naar de rechter stapt en vraagt: voldoet de situatie eigenlijk wel 
aan de wet? En meer dan eens is de conclusie voluit nee. Weer 
een tik op de vingers.

En wat heeft men er in Den Haag op verzonnen? Ze noemen 
een probleem dan maar een crisis. Het doet voorkomen alsof 
zaken uit het niets zijn ontstaan, om maar af te leiden van het feit 
dat veel crisissen in Nederland wel degelijk het gevolg zijn van 
bewust beleid. 

De jarenlange onwil om stikstofproblemen tegen te gaan 
heeft geleid tot een boerenopstand. Het uitkleden van 
opvangcentra maakt dat we iets meer asielzoekers dan normaal 
niet kunnen opvangen en het alsmaar vooruitschuiven van 
klimaatoplossingen dwingt ons nóg pijnlijkere maatregelen te 
nemen dan ze destijds geweest waren. 

Maar ergens snap ik het. Impopulaire beslissingen nemen is niet 
leuk, laat staan makkelijk. Op de vingers getikt worden doet zeer, 
maar het is soms nodig. Iets doms doen kan gebeuren, maar leer 
er alsjeblieft van. 

Laat ik het zo zeggen. Ik gun onze premier mijn moeder die hem 
betrapt. ‘Mark! Rutte! Sta je nu weer Johan Remkes te bellen voor 
een nieuw nietszeggend rapport!? Blijf je weer buiten beeld 
als honderden migranten in de kou buiten liggen te slapen!? 
Met niks doen hebben mijn kleinkinderen straks een weinig 
rooskleurige toekomst! En nu rap aan de slag!’

Ik verzeker hem: leuk is niet, maar absoluut leerzaam…

Kleinschalig wolmarktje
RUINEN - Op zaterdag 26 november is er van 11.00 – 15.00 uur 
een kleinschalig wolmarktje op Benderse 17 te Ruinen, schuin 
tegenover het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Er zijn 
verschillende producten van wol van het Drentse heideschaap 
en andere schapenrassen verkrijgbaar.

De producten zijn gemaakt door een groep enthousiaste en 
creatieve vrouwen, die hebben ontdekt welke inspiratie wol kan 
geven. Dat varieert van gevilte, gesponnen tot geweven wol en 
van basismateriaal (schone, onverwerkte wol) tot eindproducten, 
zoals vachten, kussens, vazen, schalen, kransen en bloemen.
Er is ruime keuze voor een Sint- en kerstcadeau.
Iedereen is van harte welkom.

©Aangeleverde foto



RONDE 

ACTIE
PRIJZEN

&VRIJDAG 25 NOVEMBER
ZATERDAG 26 NOVEMBER

Westerstraat 12  Ruinen  | T. 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

VERKOOP VAN 
LOCKDOWN LEFTOVERS

SHIRTJES  
BLOUSES

JASJES 
VESTEN

€10
per stuk

€30
per stuk

€20
per stuk

&

& BROEKEN

Vrijwilliger worden bij de leukste zorgaanbieder van Drenthe?

We kijken er naar uit 
om u als vrijwilliger

te verwelkomen!

BIJ ZORGCOLLECTIEF ZUIDWEST DRENTHE ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR U! 

Op het terrein van wonen, welzijn en zorg ondersteunen wij onze cliënten in hun dagelijks leven. 
Maar dat kunnen we niet alleen.

Voor locatie Ruinen zijn wij op zoek naar bevlogen vrijwilligers 

Als vrijwilliger bent u van grote betekenis door de oudere bewoners van het dorp een mooie dag 
te bezorgen. Voor diverse activiteiten zoals een wandeling maken, samen op de duofiets, creatief 
bezig zijn, bakken en koken, maaltijden bezorgen of rijden op de bus hebben wij bevlogen vrij-
willigers nodig. U kunt zich voorstellen dat u hiermee een grote rol speelt in het dagelijks leven 

van onze cliënten. Er zijn mogelijkheden voor individuele begeleiding of in een groep.
Beide even belangrijk en gezellig.

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u gelijk een kennismakingsgesprek plannen?

ZZWD is een zorgaanbieder in een plattelandsomgeving met woonzorglocaties 
in Zuidwest Drenthe en een thuiszorg en dagbestedingslocatie 

Mail naar vrijwilligers@zzwd.nl
of bel met Janneke Schieving
adviseur informele zorg en welzijn

T. 06 519 021 54 | maandag t/m donderdag
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KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 04 december 2022. 
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

UIT DE BRON
Laatste zondag voor advent 
Op zondag 20 november a.s. gedenken we hen die ons het 
afgelopen jaar ontvielen. Iedereen is daar van harte welkom. 
We hopen dat deze dag tot steun is voor hen die verlies van een 
dierbare te verwerken hebben.
In die dienst worden de namen genoemd van degenen die als 
lid verbonden waren aan de gemeente, maar ook een aantal 
mensen van wie de uitvaart vanuit de Mariakerk geleid werd. 
De nabestaanden kunnen dan een kaars aansteken voor hun 
dierbare overledene. 
Tegelijk komt in zo’n dienst veel meer verdriet boven. Daar 
hebben we oog voor en het is een fijne gewoonte om iedereen 
de gelegenheid te geven een kaarsje te kunnen aansteken. We 
hebben besloten om praktische redenen dat ná de dienst te doen. 
Aansluitend op de zegen is het even druk omdat mensen de kerk 
verlaten. Daarna blijft de kerk open tot 12.30 uur voor ieder die in 
alle rust een moment voor zichzelf wil en als je dat wil, een kaarsje 
aan te steken.
Ds. Mark Boersma

CURSUS VIEREN
Van harte welkom ook bij de Cursus Vieren, een reeks van
7 bijeenkomsten door het jaar heen. Deze serie bijeenkomsten 
is met name bedoeld voor mensen tussen de 18 en 40 die meer 
over het christelijk geloof willen weten. Maar ja, wat is leeftijd? 
De bijbehorende website http://www.cursusvieren.nl is nu 
online. Voor een indruk van het programma kun je daar terecht. 
Het is in ieder geval een hele afwisselende aanpak. Mocht 
je geïnteresseerd zijn, dan hoor ik dat graag. Op zondag 27 
november is er een startbijeenkomst in de Bron, aanvang
16.00 uur. Laat me even horen of je komt: 06 519 011 44 of 
mark.boersma@pkn-ruinen.nl
Daarna hopen we de bijeenkomsten bij mensen thuis te kunnen 
houden. Het eerste programma gaat over advent.

ADVENT
Op de vier zondagen van advent willen we elke zondag een kaars 
aansteken, zodat er 18 december vier adventskaarsen staan 
te branden.Ik zoek kinderen of jongeren, die op één van die 
zondagen de kaars wil aansteken aan het begin van de dienst.
Een prachtige traditie!

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag spreekuur in de Bron, 
Kloosterstraat 4,  van 13.00–14.00 uur. 
U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
De kerkdiensten zijn ook online zijn ze te volgen via de website: 
www.pkn-ruinen.nl

Kerkdienst in ’t Neie Punt
Zaterdag 26 november 18.30 uur
Kerkdienst in de benedenzaal van ‘t Neie Punt.
De voorganger is mw. T. Braam, de organist is dhr. Hogeveen.

Diensten in de Mariakerk
Zondag 20 november, 10.00 uur ds. Mark Boersma
Dienst van gedenken m.m.v. het kerkkoor
Zondag 27 november Eerste Advent, 10.00 uur
drs. B. Wiegman, Assen
Zondag 4 december Tweede Advent, 10.00 uur
ds. Mark Boersma
Het muziekteam onder leiding van Rosalie Vrijhof, verleent 
medewerking aan de dienst. Er is ook kindernevendienst voor de 
kinderen van de basisschool. Dat doen we elke eerste zondag, 
behalve in januari, dan de tweede zondag!
Zondag 4 december kinderdienst vanuit de kerk naar de Bron
Zondag 11 december Derde Advent, 10.00 uur
ds. G. Venhuizen, Nijensleek
Zondag 18 december Vierde Advent, 10.00 uur
ds. T.J. Braam uit Wittelte

Noteer alvast op de kalender of in de agenda
Vrijdag 23 december kerst-kerkdienst om 18:30 uur met 
medewerkingen van het kerkkoor. Voorganger is ds. M. Boersma.

NAJAARSACTIE
In de komende weken gaat de traditionele najaarsactie weer van 
start. Wij maken voortgang met de
definitie van de veranderingen in de kerk en de extra aanbouw. 
Voor de aanbouw kunnen we het
meubilair van De Bron gebruiken, maar voor de kerk zullen we 
nieuwe stoelen nodig hebben.
Wij willen de opbrengst van de actie dit jaar dan ook 
bestemmen voor de aanschaf van nieuwe stoelen.

HERINNERING
Heeft u uw toegezegde vrijwillige bijdrage al  voldaan?

NIEUWSBRIEF
Elke maand komt er een digitale Nieuwsbrief uit van onze kerk. 
Deze Nieuwsbrief kunt u ook op papier ontvangen als u niet 
beschikt over een mailadres.
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet en wilt u deze toch graag 
ontvangen, mail of bel dan naar Klarie Lensen: 
k.vlietstra@gmail.com of tel.  0522-472039

SPREUK VAN DE MAAND

  “Niets in het leven hoeft gevreesd te worden.
   Het hoeft alleen begrepen te worden.”
        -Marie Curie
Redactie Om de Ruiner Toren



●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●

●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●

●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●

●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●

●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●

●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN● 
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.

●NANOBEHANDELINGEN●

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504

www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

Dijkhuizen 90 ● Ruinerwold ● T. 0522 481 629 ● hair-professionals.nl

Verliest u haar door bijvoorbeeld alopecia of een chemokuur?
En bent u op zoek naar een haarwerk of pruik?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

HAARWERK NODIG?

www.vleesservicedegraaf.nl

€ 10,99 elders € 14,99
€   9,99 elders € 13,99
€   8,99 elders € 11,99
€   7,99 elders € 13,99
€ 10,99 elders € 17,99
€ 11,99 elders € 15,99

Procureurrollade
Kipdijvleesrollade
Varkensfiletrollade
Kipfilet 2x500 gr.
Kipdöner
Ambachtelijke kipschnitzels

prijzen per kilo

AAN

BIEDING!

Plaatsing 14 december 2022
Inleveren uiterlijk dinsdag 6 december a.s. 17.00 uur

Nu alvast reserveren?
info@ruunderwaopen.nl

KERST EN/OF NIEUWJAARSWENS?

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij 
een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl

je niet meer weet wat 
je net gelezen hebt?

alz...
wat 

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Geef nu voor meer 
onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

Scan de code en 
doneer 

gemakkelijk online!



advertorial Nieuws van EHBO ruinen

Wassink Uitvaartverzorging
blijft vernieuwen
RUINEN - Met veel trots staat het bestuur van 
begrafenisvereniging De Laatste Eer Ruinen naast 
medewerkers van Wassink Uitvaartverzorging uit Meppel.
‘Want dit is onze nieuwe zorgbus’, vertelt Linda Bult, 
uitvaartbegeleidster/ bedrijfsleidster van Wassink. ‘Deze 
zorgbus vinden we een geweldige aanvulling op onze 
service. Ons Zorgteam kan nu effectiever werken, heeft 
alle hulpmiddelen bij zich om de overledene “de laatste 
verzorging” te kunnen bieden en te zorgen voor de opbaring.’ 

Op de foto: 
Jan Mansier en Theo Slagter bestuursleden, Marco Winter en 
Linda Bult Wassink Uitvaartverzorging

‘Het verzorgen van een overledene is ècht een vak dat je 
professioneel moet uitvoeren en waar tegenwoordig veel bij komt 
kijken. Het vereist de nodige opleiding en ervaring, maar ook goed 
materiaal. Dat hebben we nu allemaal beschikbaar, dus ook voor 
de leden van “De Laatste Eer Ruinen’, zegt Linda.

Voorzitter van de Begrafenisvereniging Ruinen, Jan Mansier, is 
dan ook erg tevreden. ‘Wij werken al jaren tot volle tevredenheid 
met Wassink Uitvaartverzorging samen. Wassink is een van de 
weinige uitvaartbedrijven in de omgeving die echt alles zelf in huis 
hebben. Dat betekent dat niets extern hoeft worden ingehuurd, 
ook geen personeel. Korte lijntjes en tevreden familie, dat vinden 
wij belangrijk’, aldus Mansier.

‘Wassink heeft een professionele verzorgingsruimte, kistenopslag, 
eigen vervoer etc. Er wordt volop geïnvesteerd in goede mensen 
en materiaal en daar profiteren onze leden ook van. Onze leden 
kunnen dus rekenen op kwalitatief hoogwaardige uitvaartzorg. 
Daar hebben onze leden voor gekozen en daar doen we het dus 
voor als vereniging.’

Open Huis
Wassink Uitvaartverzorging heeft op zaterdag 19 november een 
Open Huis. Naast de diverse sprekers, is er ook gelegenheid om de 
medewerkers te ontmoeten en uiteraard de zorgbus te bekijken. 
Meer informatie volgt op: www.wassink-uitvaart.nl

Info
Voor vragen m.b.t de begrafenisvereniging kunt u contact 
opnemen met Jan Mansier 06-13 08 61 83.

©Aangeleverde foto

Wat doet EHBO Ruinen?
RUINEN - De EHBO-vereniging in Ruinen bestaat momenteel 
uit 34 leden. Deze zijn onderverdeeld in actieve en niet-actieve 
leden. De actieve leden zitten gedurende het jaar enkele 
EHBO -posten bij verschillende evenementen. Het bestuur 
van de EHBO-vereniging bestaat uit 5 leden met elk hun eigen 
taak.

Zo hebben we een evenementencoördinator waar de aanvragen 
voor de verschillende EHBO-posten binnenkomen. Elk half jaar 
maakt de evenementencoördinator een vrijwilligerschema en 
verdeelt deze posten onder onze actieve leden.  Een van ons heeft 
ook de taak om de herhalingscursussen te coördineren daarnaast 
is ze ook betrokken wanneer er een EHBO-basiscursus van start 
gaat. Verder hebben we natuurlijk ook een voorzitter, secretaris en 
penningmeester.

Wat we de afgelopen jaren helaas veel zien is dat er grote 
terugloop is van leden binnen onze vereniging. Dit vinden wij erg 
jammer, zeker gezien onze betrokkenheid vele evenementen in 
en rond Ruinen. Daarom hebben we besloten om de komende 
periode de EHBO-vereniging bij de inwoners van Ruinen en 
omgeving onder de aandacht te brengen. In de hoop uw aandacht 
te trekken en zo naast meer bekendheid te genereren ook mensen 
enthousiast te maken voor de EHBO.

Bestuur stelt zich voor
Het bestuur een doet in de komende periode een voorstelrondje. 
Erwin Fortuin, voorzitter en Ilona v/d Vegt, cursuscoordinator, 
trappen af.

Wat doet een EHBO vereniging eigenlijk? 
‘De vereniging zelf doet natuurlijk niet zoveel we organiseren 
geen evenementen hebben geen wekelijks terugkerende 
oefenavond zoals bijvoorbeeld toneel, muziek of de verschillende 
sportverenigingen. Toch zijn we bij veel activiteiten in het dorp 
betrokken door ‘post te zitten’.  

Waarom vindt het bestuur het belangrijk om juist nu meer 
aandacht te besteden aan de EHBO vereniging?
‘We zien dat er steeds vaker een beroep gedaan wordt op de 
EHBO -vereniging. De regelgeving wordt strenger waardoor er 
bij steeds meer activiteiten en evenementen EHBO-vrijwilligers 
gevraagd worden. Daarnaast zien we dat het aantal actieve leden 
steeds meer terugloopt, door verhuizing, leeftijd maar ook omdat 
er steeds vaker een beroep gedaan wordt op ons als vrijwilliger.’

Ilona: ‘Ik heb een EHBO diploma gehaald omdat ik veel betrokken 
was bij kinderactiviteiten. Toen ze me hebben gevraagd om 
naast actief lid ook bij het bestuur te komen heb ik eigenlijk niet 
getwijfeld. Het is voor elke vereniging belangrijk om een voltallig 
bestuur te hebben.’

Informatie of EHBO-er worden?
Mocht u meer willen weten wat u als EHBO-er kunt betekenen voor 
onze verenging of wilt u graag een EHBO diploma halen. Informeer 
gerust een u kunt ons altijd mailen via voorzitter@EHBOruinen.nl 

RUINEN



KERKDIENSTEN

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 30 november 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 22 november 2022, 17.00 uur
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl

Redactie &
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 20 november
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Dienst van gedenken m.m.v. kerkkoor
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 26 november
‘t Neie Punt 18.30 uur mw.. T. Braam

Zondag 27 november
Mariakerk 10.00 uur drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 4 december
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Kinderdienst vanuit de kerk naar de Bron
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 11 december
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 18 december
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

E sportcafedemarse@gmail.com | T 06 222 052 82

DE DRENTSE
ROCK & ROLL

SENSATIE 

AANVANG 22.15 UUR 

ENTREE € 5,00 

WE ZIEN JULLIE GRAAG IN ONS SPORTCAFÉ DE MARSE!

Ingrid en Wilco

25 NOVEMBER 2022

LIVE
IN HET SPORTCAFE

Meester Harm Smeengestraat 54 | 7963 BZ Ruinen

VRIJDAG



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

Met de QR-code of de handige app ben je snel op de hoogte van de 
activiteiten- en evenementenagenda in  Zuidwest Drenthe. 

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.  1 november t/m 31 
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
In de schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00-17.00 
uur.  Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor 
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk. Kijk op
www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Schaapskudde Ruinen 
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

Korenmolen de Zaandplatte 
Geopend voor publiek. U bent van  harte welkom om de molen 
te bezichtigen. Zaterdag 9.30-13.00 uur. Toegang gratis. Diverse 
meelproducten te koop en een grote sortering 2e hands 
boeken voor slechts € 1 per stuk.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen
 T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
Info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag 11.00-17.00 uur, dinsdag  13.00-17.00 uur
zondag gesloten

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur - www.opfietsavontuur.nl
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Activiteiten ‘t Neie Punt
Repaircafé eerste maandag van de maand 14.00-16.00
Judo iedere dinsdag   17.00-18.00
Bridge iedere dinsdag   19.15-22.15
Digitaal spreekuur René Stout iedere dinsdag 10.30-12.00
Koersbal iedere dinsdag   14.15-16.00
Fotoclub 1e en 3e dinsdag van de maand 19.30-22.30
Schilderclub iedere woensdag  10.00-11.30
Popkoor iedere woensdag    20.00-22.30
Yoga iedere donderdag                  10.30-11.45 en 19.30-21.00
Judo iedere vrijdag   17.00-19.00

Wij zien jullie graag bij een van onze activiteiten  
 

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
26 november 09.00-12.00 uur -  Inleveren Wolddijk 31 
Oosteinde. Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium en rvs.
Wasmachines, drogers, oude TV, computers, laptops, 
elektrische gereedschappen, elektrisch huishoudelijke 
apparaten, fietsen, elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten 
en diepvriezers. Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

OP JACHT

De jacht was wèer lös en Luuks mug gèèrn op jacht 
gaon. Maor hij kun geweldig schroeten. Hij had altied 
veul scheuten en nog veule mèèr zeen. ’s Aovunds 
gung e geregeld bij ’t dörpscafé an. Vanzölf kwamen er 
wèèr dikke verhalen. Hoe mèèr borrels, hoe mèèr Luuks 
scheuten had. “He’j vandaag nog wat scheuten?”, weur 
er vraogd. “Ja jong”, zee e, “en ik heb vandaag wal 100 
knien zien in de bos!”.
 “100?? Luuks, dat liekt mij wal wat veul toe.”
“Nou ’t waren er zeker wal 50!!”
 “Nee toch, Luuks?” Mar Luuks die ’t nog niet op gaf, zee: 
“Echt waor, er was wal veul geritsel in de bos ……”!!

  - Janny Kok-Wolbers

Hersengym in ‘t Neie Punt
Uitslagen

RUINEN - Op 3 november jl. was er weer Hersengymnastiek in 
‘t Neie Punt. Dit zijn de uitslagen:

1. Smitties, JAR, De Akkers allemaal    124 punten
4. Armweide 1   122 punten
5.  Taxi Rudi    116 punten
Publieksprijzen: Betsy Mulder en André Henneveld
 
De volgende wedstrijdavond is donderdag 24 november a.s., 
aanvang 20.15 uur in ’t Neie Punt. Publiek is welkom.

19 november - Intocht Sinterklaas
19 november - CafeQuiz Café  Hees
25 november - Trekhawk Sportcafé De Marse
26 november - Huisje aan zee - Toneel Ansen
3 december - Gooi in de Bak Café  Hees
10 december - Kerstmarkt in de Heerlyckheid
17 december - Karst met Crescendo en vriend’n
26 december - Kerstwandeling Ruinen
27 december - Start Kersttoernooi VV Ruinen
27 december - Rohrkapel-Achterma 22



SCHENKINGEN DOEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!
notariaat & mediation
Stotijn

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 
GEREGELD

altijd scherp!NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN RUINEN!

VERHUUR  |  REPARATIE  |  OCCASIONS  |  BEDRIJFSWAGENS  |  WASSTRAAT
PROFESSIONEEL POETSBEDRIJF  |  APK-KEURINGEN  |  AUTO-LEASE 

� � �
� � � � � � �

BETROUWBAAR VAKMANSCHAP

REPARATIE, 
ONDERHOUD 
& APK

Reparatie en onderhoud van alle merken, ook hybride en elektrisch met 
behoud van fabrieksgarantie. Ons team van ervaren monteurs werkt 
vanuit één doel: u zo goed mogelijk weer op weg te helpen.

Ook uw adres voor apk, onderhoud en reparatie van campers 
en bedrijfswagens.

NIEUW!

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

Familiebedrijf sinds 1945


