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Popkoor 2000 zingt
het hoogste lied!
RUINEN - Met de nieuwe dirigent Jan 
Smale, laat Popkoor 2000 nieuwe 
geluiden horen. Deze zullen op 
17 december tijdens Karst met Cres-
cendo klinken en tijdens de kerstwan-
deling op Tweede Kerstdag tussen 
12.00 en 16.00 uur in het bezoekers-
centrum van Natuurmonumenten.

Ook organiseert Popkoor 2000 een 
Kerst Sing-in. Doe gezellig mee met een 
kerstrepetitie van Popkoor 2000. Ieder-
een is welkom voor een avondje samen 
zingen. Neem je buurman, buurvrouw, 
vriend of vriendin mee en maak woens-
dag 21 december a.s. om 20.00 uur 
deel uit van Popkoor 2000 in Dorpshuis 
’t Neie Punt in Ruinen! Deelname is 
gratis. Graag even aanmelden per mail: 
popkoorruinen@gmail.com zodat we 
genoeg stoelen klaar kunnen zetten.

In januari jaar start Popkoor 2000 een 
projectkoor. Een mooie kans om te 
ontdekken of zingen in dit koor iets voor 
je zou kunnen zijn. Aan de hand van een 
thema studeren we repertoire in. 
De repetities zijn op woensdagavond 
vanaf 20.00 uur in ’t Neie Punt. Het 
project wordt afgesloten met een 
avondvullend concert in ‘t Neie Punt op 
woensdag 8 maart 2023.

Nieuwkomers, liefst mensen die een 
bas-, tenor- of sopraanpartij kunnen 
zingen, zijn van harte welkom om mee 
te doen met de repetities in januari en 
februari. Hiervoor zal een kleine vergoe-
ding gevraagd worden. Meer informatie 
hierover vind je binnenkort op
www.popkoor2000ruinen.nl. 
Doe je mee? Meld je dan ook aan via 
popkoorruinen@gmail.com

©Aangeleverde foto

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Popkoor 2000 zingt het hoogste lied
• Kiek! door Jans Schulting
• Nieuws van Jigaro Kano
• Column van Sander
• Nieuws uit De Wolden
• Kerstgedicht door Janny Kok-Wolbers
• Kerstpuzzel
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is 
11 januari 2023
Aanleveren materiaal uiterlijk 
3 januari 2023, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Fijne Fee stdagen!



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 huidone� enheden 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 / � tness, 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

FEst der blasmusik
De Röhrkapel blies onlangs vrolijke noten op het ‘Fest der 
Blasmusik’ in De Meenthe in Steenwijk. Het muziekgezelschap 
uit Ruinen was een van de 20 blaaskapellen die op 5 podia 
doorlopend een concert gaven. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting.

waopenties

TE KOOP

Z.g.a.n. energiezuinig elektrisch verwarmingstoestel
       wandmodel 40 x 45 cm, merk Eldom 500 watt.

Prijs: € 90,00
T. 0522 473 228

VERLOREN

Verloren in de omgeving van Fyxsio - Meppelerweg
Wie heeft mijn oranje/zwarte badlaken gevonden 

met daarop de tekst:  ‘LABYELLOV 40 JR.’
Dit heeft grote emotionele waarde voor mij.

H. Spaans - Zuides 28 - Ruinen - T. 0522 470 033

Jans Schulting
FOTOGRAFIE

Een sprankelend
bijzonder en liefdevol 2023.

Vol met fotomomenten
die fantastisch en prachtig zijn!

www.eveneenfotomomentje.nl

Melden locatie carbidschieten
DE WOLDEN - Als u wilt carbidschieten moet u de 
locatie online melden bij de gemeente. Dit kan tot 
en met 15 december 2022. U mag carbidschieten 
in de periode van 31 december 2022 vanaf 10 uur 
tot 2.00 uur 1 januari 2023. 



ColumnVAN SANDER

             DE GROTE BOZE BETWETER

Geen kwartier blessuretijd, geen 
verlenging, geen penalty’s. Dit is mijn 
laatste schrijfseltje hier. Maakt u zich 
geen zorgen, er zijn geen tranen. Voor 
mij was het een feest u maandelijks te 
vermaken met trauma’s uit mijn jeugd, 
frivool proberen op te schrijven wat ik 
meemaak in mijn werk en daarbuiten of 
mijn zorgen te uiten. 

Anderen zullen mij in de loop van de 
afgelopen drie jaar misschien gaan ontwijken. Heb je hem weer, 
met z’n commentaar. Met zijn ‘gezeik’, misschien wel. Dat staat 
iedereen natuurlijk vrij. Maar ik moet zeggen dat ik door de jaren 
heen heb geleerd dat het niet altijd wordt gewaardeerd als je 
voor je mening uitkomt. Zelfs niet in een gastvrij dorp als Ruinen, 
want dat vind ik het absoluut.

Het heeft ook niet zo zeer met het dorp te maken, maar meer 
met een giftiger wordend meningenklimaat, waarin met name 
tegenstanders van welke zaak dan ook hard blijven schreeuwen, 
zonder echt te luisteren. 

Als het nu gaat over boeren, stikstof, wolven, vlaggen, 
vluchtelingen, bierprijzen, cryptomunten of Pokémon-kaarten: 
de stille meerderheid kijkt wel uit als ze zien wat er mensen 
gebeurt die er een afwijkende mening op nahouden. 

Ik ben in dit paarse vlak over meerdere zaken goed tekeer 
gegaan. Het Koningshuis, wetenschapsontkenners, 
drugscriminelen, de afbrokkelende lokale politiek, sociale media 
die teren op het uitserveren van nepnieuws. Er was een klein 
aantal boze bellers zelfs. Er waren stemmen rondom mij in de 
kroeg, die smiespelden over mijn ‘linkse mening’, wat dat ook 
maar mag zijn. 

En altijd dacht ik: waarom ben je niet blij met iemand zoals ik? 
Iemand die af en toe eens probeert tegen de haren in te strijken. 
Die je kennis laat maken met de kant van de zaak waar je het 
niet mee eens bent. Die je een klein spiegeltje voorhoudt. Er zijn 
landen waar je er een enkeltje strafkamp in Siberië voor krijgt, 
hier mag het gelukkig nog wel.

Omarm kritiek. Ik heb geprobeerd dat ook zoveel mogelijk te 
doen. Graag zelfs. Discussies over wezenlijke thema’s mogen 
gerust eens hard gevoerd worden. Zonder wrijving, geen glans. 
Maar van álle zaken waar ik op deze plek over van leer heb 
getrokken, ben ik voor het verguizen van de afwijkende mening 
het meeste bang.

Dan heb ik het niet over de mensen die gedegen weerwoord 
krijgen op achterlijke statements en ‘Je mag ook niks meer 
zeggen!’ roepen. Nee, ik heb het over het bij voorbaat wegzetten 
van mensen als ‘linkse idioten’, of door ze toe te spelen dat ‘als 
ze het hier niet bevalt, ze maar moeten ophoepelen’. Zo werkt 
niks in dit land. En zo moet het in Ruinen en omstreken ook niet 
werken.

Commentaar leveren, zonder bang te hoeven zijn voor 
represailles, is het grootste goed dat wij hebben. En je hóéft 
er niets mee te doen. Zeer zeker niet. Maar van gewoon eens 
luisteren, is nog nooit iemand ziek geworden. 

Genoeg gezeurd. Het is goed zo. Ik trek er eentje open. Of twee. 
Op 2023. Het was mij een genoegen.
Groeten, de grote boze betweter.

Instaptoernooi judovereniging 
Jigoro Kano groot succes
RUINEN - Voor de nieuwkomers was het even wennen, maar al 
snel zat de sfeer er goed in op de wedstrijdmatten in sporthal 
De Marse. Het Sinterklaastoernooi van judovereniging Jigoro 
Kano in Ruinen was dit jaar namelijk een instaptoernooi 
waarbij ook introducés na een paar proe� essen konden 
ervaren hoe het is om wedstrijdjes te judoën. 

Judotrainer Rezin van der Kamp leidde het informele toernooi in 
met een korte uitleg over de regels en de Japanse judo-termen. 
Daarna konden in totaal zo’n 30 judoka’s, zowel beginners als 
gevorderden, hun krachten meten op de mat. Het eerste uur was 
speciaal voor beginnende judoka’s en voor introducés.
Zij kregen uitleg en begeleiding om te leren hoe een judowedstrijd 
is opgebouwd

Het is namelijk goed opletten op de commando’s van de 
scheidsrechter en de puntentelling: hajime (begin), mate (stop), 
waza-ari (7 punten), ippon (10 punten). Het tweede uur was het tijd 
voor pittige judowedstrijden tussen gevorderde judoka’s van de 
oranje t/m de bruine band. Voor de beginners was dit leuk om naar 
te blijven kijken en van te leren! Omdat het een informeel toernooi 
betrof zijn er per poule wel eerste, tweede en derde plaatsen 
benoemd, maar alle deelnemers gingen naar huis met een mooie 
medaille en natuurlijk een zakje pepernoten.

©Arda van Dam

©Arda van Dam
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Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u fijne feestdagen
en een liefdevol    (t)huis in 2023

glas
schilder
afbouw advies

brinkhof advies
Achterma 11 ● 7963 PM Ruinen ● tel. 0522 47 25 66

brinkhof advies onderdeel van Brinkhof glas- en schilderwerken bv

E brinkhof@brinkhofadvies.nl ● W www.brinkhofadvies.nl

Wij wensen u pre� ige kerstdagen

     en een voorspoedig 2023!

Rietdekkersbedrijf de Boer
Huttenweg 10 ● 7963 RK Ruinen
Tel. 0522 471173
rietdekkersbedrijfdeboer@live.nl

Wij wensen jullie fi jne feestdagen!

Ariën en Elly Verbeek
Karelspad 53 | 7963 DK Ruinen
Kantooradres:
Ossebroeken 11-i | 9411 VR Beilen
T. 0522 472061 | M. 06 554 612 46

fijne kerstdagen en 
een voorspoedig 2023

Consultancy & Accountancy

T. 06 273 285 79

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

Fijne 
feestdagen!



* Verwarming* Water
* Gas
* Sanitair* Zink- en koperwerken* Onderhoud CV-ketelVoor de Broeken 13 | 7963 PT RuinenT 0522 47 12 29 | M 06 21 28 76 46E info@hoorninstallatiewerken.nl

wenst iedereen prettige kerstdagenen een gelukkig 2023!

Wij wensen u een goed gekapt en gelukkig 2023!

ANJA & MANON
anjabenning@haarstudioechten.nl ● www.haarstudioechten.nl

Zuidwoldigerweg 14 ● 7932 PP Echten ● Tel. 0528 - 251477

Technisch Installatiebedrijf

Prettige kerstdagen      en een gezond 2023

Geuzinge 16a ● 7963 RN Ruinen ● tel. (0522)  471927

Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen

06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

WIJ WENSEN U

FIJNE FEESTDAGEN

A   T   E   L   I   E   R

prettige feestdagen

Hooidijk 1 ● 7964 KP Ansen ● 0522 471 022

www.laurensvanvenrooĳ .nl

Gezellige
Kerst

en een

Gezond
Nieuwjaar!



Een fantastisch
gemodeleerd 2023

Trimmerije ‘Marije’

Marije VosT. 06 439 32 848www.trimmerijemarije.nl

Gezellige
Kerst

en een

Gezond
Nieuwjaar!

wenst iedereen prettige kerstdagen

en een schoon en streeploos 2023!

Echtenseweg 13a | 7909 HV Hoogeveen

slagter
TECHNIEK

Wij wensen u
       gezellige feestdagen!

Fijne feestdagen

en alle goeds voor

2023!

HUTTENWEG 12  | 7963 RK RUINEN | 0522 - 472 930

Pedicuresalon
Alie Broekman

MEDISCH PEDICURE

en alle goeds voorFijne feestdagen

en alle goeds voor

2023!

Fijne feestdagen

en alle goeds voorFijne feestdagen

en alle goeds voor
en alle goeds voorFijne feestdagen

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
T.   (0522) 470 506 
M. (06) 558 686 16

www.rluning.nl | info@rluning.nl

gezellige kerstdagen
en een gezond nieuwjaar

toegewenst!
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KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 31 december 2022. 
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

UIT DE BRON
Vieringen onderweg naar kerst
Het is advent en inmiddels komt kerst dichtbij. Wat � jn om het 
nu eindelijk weer eens ‘gewoon’ te kunnen vieren, zonder de 
beperkingen van de afgelopen jaren! Op vrijdag 23 december 
is de viering in het ‘t Neie Punt, met daarbij ook de muzikale 
medewerking vanuit ons kerkkoor.
Kerstnacht vieren we in Echten, 19.30 uur en in Ruinen, 22.30 uur.

Acoustic Christmas met Janneke Lubbinge en Michael Scheper

Tijdens de kerstnachtdienst in de Mariakerk treden deze nieuwe 
inwoners van Ruinen op als gitaar- en zangduo.  Natuurlijk is er 
ook ruimte voor samenzang, maar wat gaaf dat deze twee goede 
muzikanten van de partij zijn en een mooie variatie aan liederen 
zullen laten horen, zoals Lights of Magdala en Feliz Navidad.

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 in de Mariakerk zijn ook online te volgen via de 
website: www.pkn-ruinen.nl

Diensten in de Mariakerk
Zondag 18 december, 10.00 uur
voorganger is ds. T.J. Braam uit Wittelte - Vierde Advent
Zaterdag 24 december, 22.30 uur
voorganger is ds. Mark Boersma- Kerstnachtdienst
Zondag 25 december, 10.00 uur
voorganger is ds. Mark Boersma- Eerste Kerstdag
Het kerkkoor verleent medewerking  
Zondag 01 januari, 10.00 uur,
voorganger is ds. Mark Boersma. Na de dienst 
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Bron (er is geen kinderdienst)
Zondag 08 januari, 10.00 uur
voorganger is ds. T.J. Braam uit Dwingeloo- Kindernevendienst 

‘t Neie Punt
Vrijdag 23 december is er kerstkerkdienst om 18.30 uur in de 
benedenzaal van ‘t Neie Punt m.m.v. het kerkkoor.

De voorganger is ds. M. Boersma, predikant te Ruinen.
Naast de bewoners van ‘t Neie Punt en de aanleunwoningen zijn 
ook overige belangstellenden van harte welkom.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje thee of ko�  e te 
drinken.
Echten
Zaterdag 24 december, 19.30 uur, Kerstavonddienst in
d’Olde Karke, voorganger is pastor A. Metselaar uit Hoogeveen

VERKOOP COLLECTEMUNTEN
Collectemunten voor het eerste kwartaal  kunnen op maandag
2 januari gekocht worden. Van half zeven tot half acht ‘s avonds in 
de consistorie.

SAMEN BOUWEN AAN DE MARIAKERK
Dit jaar hebben we veel gezaaid: wat willen we wel in de kerk 
kunnen doen, wat hoort er niet in thuis. Als we de Bron dichter 
bij de kerk willen halen, waar moet hij dan komen en welke 
vorm moet hij krijgen. Vele vormen zijn langsgekomen, van een 
moderne structuur op het oude koor tot een orangerie. Veel 
mensen hebben hun bijdrage geleverd om die duidelijkheid te 
krijgen. De laatste maanden, gedwongen door de hoge gasprijzen 
(de kerk verstookt ca 3000 m3/jaar!) hebben we meer de nadruk 
gelegd op de mogelijkheid om de kerk zo snel mogelijk van 
het gas af te halen. Vloerverwarming met aardwarmte biedt die 
mogelijkheid. Dit is is een ingrijpende maatregel. Dit maakt het 
nodig ook de andere maatregelen in de kerk (multifunctionaliteit, 
meer comfort) te bekijken.  De wens voor betere toiletten en 
een keukentje zien we als maatregelen die door het nieuwe 
ontmoetingscentrum en de kerk gedeeld kunnen worden.
En bij dit alles moeten we een ruwe kostenschatting maken om te 
zien wat we wel en niet kunnen veroorloven.
Wij denken dat we nu een pakket gede� nieerd hebben, dat aan 
de meeste eisen voldoet, In zijn eenvoud past bij de kerk en 
bij ons dorp en die veel extra activiteiten mogelijk zal maken: 
zomermuziek aan de brinkkant van het nieuwe ontmoetings 
gebouw en een stilte/kloostertuin aan de oostkant. We hopen dat 
met een beetje vrijwilligers help bij de afbouw en de tuinaanleg, 
het mogelijk zal zijn onze wensen te realiseren. We zijn daarom 
met de volgende fase, het vergunningen traject, gestart.

We willen jullie, gemeenteleden en dorpsgenoten uitnodigen 
voor zaterdagavond 7 januari van 7 tot 9 uur  in twee sessies van 
een uur, waarin we de plannen toe zullen lichten en we jullie 
naam als mogelijk vrijwilliger voor de afbouw/tuin hopen te 
mogen noteren. Goede feestdagen, een goed uiteinde en hopelijk 
tot ziens op 7 januari. 

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

  “Het beste middel om jezelf te leren kennen
   is proberen een ander te begrijpen”.
  -André Gide, Frans schrijver en Nobelprijswinnaar

Redactie Om de Ruiner Toren



Bestaria Ruinen

Wij wensen u a� en

pre� ige kerstdagen en een 
gelukkig 2023

   Fam. Pijper
  en medewerkers

Mr. Harm Smeengestraat 5 | Ruinen
T. 0522 47 17 84 | www.bestariaruinen.nl

22 december 8.30 - 17.30
23 december 8.30 - 20.30 
24 december 8.30 - 17.30
30 december 8.30 - 20.30
Oudejaarsdag 8.30 - 12.00

Zo & Ma:          Gesloten
Di, Wo & Vr: 08.30 - 17.30
Do: 08.30 - 20.30
Za: 08.30 - 14.00

Wij wensen u fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2021

Het team van Kapsalon Manon
wenst u fijne feestdagen en een

gezond en gelukkig 2023

19 december  10.00-17.00
20 december    8.30-17.30
21 december    8.30-17.30 
22 december    8.30-20.30
23 december    8.30-17.30
24 december    8.30-17.00
31 december    8.30-12.00

Manon | Maureen | Linda | Sharon

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

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

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

notariaat & mediation
StotijnOok in 2023 zijn wij u graag 

weer van dienst!

U BENT OOK WELKOM IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN RUINEN!



Gezellige
Kerst

en een

Gezond
Nieuwjaar!

Meppelerweg 14 | 7963 RW

www.bouwservicebertdegroot.nl

Wij wensen u fi jne feestdagenen een voorspoedig 2023!

by Conny

Uw schoonheidsspecialiste

Conny van den Berg

wenst u fi jne feestdagen

Achterma 15 | 7963 PM Ruinen | 06 109 686 33

De huid is uw visitekaartje!

Wij wensen u gezellige kerstdagen en een fleurig 2023!Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)T: 0528 24 19 86 - E: info@hilkobakker.nlwww.hilkobakker.nl

Wij wensen 

iedereen

een voorspoedig

en schilderachtig 2023 toe!

Hees 32 ● 7963 PB Ruinen ● tel. 0522 472 820

AUTOBEDRIJF

Voor de Blanken 55 - 7963 RP Ruinen
tel. 0522 - 47 2525 - b.g.g. 06 542 933 08

www.autobedrijfwestera.nlWij wensen u         fijne feestdagen!



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

DAAROM GEVEN WIJ

20%
KORTING

IN DECEMBER

decembermaand =
FEESTMAAND

W e s t e r s t r a at  1 2  |  R u i n e n  |  0 5 2 2  4 7  3 2  4 0

www.boetiekdesmederije.nl

G e w i j z i g d e  o p e n i n g s t i j d e n
i n  d e c e m b e r  e n  j a n u a r i  g e o p e n d

va n  9 . 3 0  t o t  1 7 . 0 0  u u r

L e t  o p !  g e s l o t e n  t u s s e n  K e r s t  e n  O u d  &  N i e u w !

Samen vechten  
tegen kinderkanker!

Doneer 
nu



Gezellige
Kerst

en een

Gezond
Nieuwjaar!

                       Wij wensen u gezellige feestdagen 

              en vooral een gezond 2023

	
							Uitvaartzorg		

Gea	van	Sleen

   
      

   
     

    
          06-29 04 73 09 

	 	
																				gvansl

een@outlook.com
				

				Sluisgracht	25,	7
941	BW	Meppel				

													www.uitva
artzorggeavanslee

n.nl

We wensen iedereeneen fi jne kerst eneen gelukkig nieuwjaar toe!Familie Zhu en collega’s van
RESTAURANTNI HAO RUINENWesterstraat 52 - 7963 BD RuinenWWW.NIHAORUINEN.NL

Prettige Ke
rstdagen en

 een

gezond en 
gelukkig 2

023

www.booyschilderwerken.nlglas- en schilderwerken

Univé Samenwenst u fijnefeestdagen!

Pedicurepraktijk

Voeties
wenst u
fi jne feestdagen



●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?

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij 
een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl

WINTERWEKEN
Veilig de winter in met Wemmenhove!

Accu’s, wisserbladen 

en remonderdelen 

tijdens de actieperiode

 EXTRA SCHERP geprijsd!

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27
wemmenhoveautos.nl

GRATIS 
WINTERCHECK!

Uw auto wordt GRATIS gecontroleerd op 24 wintergevoelige punten:

o.a. accu, banden, remmen, verlichting, wisserbladen etc.



Vrijblijvende inloopavond bij  
Fotoclub De Wolden
Dinsdag 17 januari 2023, 19.30 uur

RUINEN - Boeit fotogra� e jou ook?... Of wil je meer leren of 
juist jouw kennis delen?
Kom dan geheel vrijblijvend naar onze inloopavond op 
17 januari 2023, aanvang 19.30 uur in ’t Neie Punt aan de Jan 
Wierengaweg 109 te Ruinen (zaal E/F).

FotoClub De Wolden is een club van en voor enthousiaste 
amateurfotografen die meer uit hun hobby willen halen en elkaar 
hierin als fotograaf uitdagen. FotoClub De Wolden bestaat op dit 
moment uit 16 leden en wil dit aantal graag uitbreiden.

De clubleden komen in principe 2x per maand bijeen. Dit kunnen 
de eerste (1e) en derde (3e) dinsdagavond van de maand zijn, maar 
ook op een zaterdag- of zondagochtend om gezamenlijk ergens te 
gaan fotograferen. De avondbijeenkomsten starten om 19.30 uur 
en eindigen ca. 22.00 uur. De bijeenkomsten op een zaterdag- of 
zondagochtend variëren per activiteit.

Kijk op www.fotoclubdewolden.nl

Op de inloopavond willen wij een indruk geven wat de Fotoclub 
inhoud en doet. Voor de pauze behandelen wij een stukje foto-
techniek en na de pauze worden door leden gemaakte foto’s van 
hetzelfde thema besproken.

P.S. de ko�  e is vanavond tijdens de pauze geheel gratis.

©Aangeleverde foto

©Aangeleverde foto

Schildering van maar liefst
11 meter prijkt aan de muur bij 
sporthal De Marse in Ruinen
RUINEN - Eind Augustus hebben zo’n 20 jongeren gewerkt 
aan een grote schildering van maar liefs 11 meter voor aan 
de muur bij sporthal De Marse in Ruinen. Dit deden ze samen 
met kunstenares Vera Vos en de gemeente/het buurtteam. 
Van typische dingen uit Ruinen tot aan verschillende sporten 
die in de sporthal worden gedaan, de omgeving Ruinen en 
duurzaamheid/toekomst zitten verwerkt in de schildering. 

Het kunstwerk hangt alweer een tijd aan de muur, maar op 
8 december om 15.00 uur is het werk nog o�  cieel geopend door 
wethouder Albert Haar. Ook mochten alle jongeren die mee 
hebben geholpen, de schildering die dag nog signeren met hun 
naam. 

©Gemeente De Wolden

De Wolden start met Uniek 
Sporten Uitleen
DE WOLDEN - Vanaf nu is Uniek Sporten Uitleen beschikbaar 
voor inwoners van De Wolden. Wat is Uniek Sporten Uitleen en 
waarom zou je hier gebruik van willen maken?

Sport en bewegen houdt je � t. En het geeft plezier. Maar welke 
sport past het best bij jou? En waar vind je de benodigde 
sorthulpmiddelen? Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen 
met een fysieke beperking binnen sporthulpmiddelen kunnen 
uitproberen. Scan de QR-code en bekijk wat de mogelijkheden zijn.



Gezellige
Kerst

en een

Gezond
Nieuwjaar!

Wij wensen u: 

Fijne feestdagen en 

een voorspoedig nieuwjaar!

wenst u Fijne Feestdagen
Het Nieuwe Raedthuys • Brink 19a • Ruinen • 06 498 920 28

www.kooshulzebosadministraties.nl

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27wemmenhoveautos.nl

Wij wensen u 
fijne feestdagen

 en een 
gezond en veilig 2023!

Merry Christmas & Happy New Year

www.boetiekdesmederije.nl

www.lensenschilders.nl

WIJ WENSEN U

SFEERVOLLE FEESTDAGEN



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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 11 januari 2023
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 3 januari 2023, 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

KERKDIENSTEN

KARSTNACHT
OP DE RUNER HEI
In de sterheldere Karstnacht
Holdt de scheuper de wacht
Er worden laompies geboren
In de varte slat de Runertoren

’t Is nog precies zoas jaoren verleen
Toen er een ster in Bethlehem scheen
Die wees de herders de weg naor ’t kind
Waor ze ’t in doeken in ’n krubbe vindt

Nou is er ’n nachtdienst in de Runerkark
Mar de scheuper hef in de stal zien wark
Mörgen mugt de mèènsen komen kieken
Nou zal hij niet van de schaopen wieken

Schaopen die met Rune verbunden bint
Het heideveld waor ze de ruumte vindt
Een elk komp er gèèrn op � ets of te voet
Het ruukt er zo zuver, het döt je zo goed

Loat wij er an warken dat dit blef bestaon
Steun de kudde dan zal het wal gaon
Zodat elk en iene hier van geniet
Rune met schaopen, een prachtig gebied

   Janny Kok-Wolbers

De redactie van ‘‘t Ruunder Waopen wenst 
iederee n ee n gezond, gelukkig en mooi 2023

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

Vrijdag 23 december - Kerstkerkdienst
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. M. Boersma, m.m.v. kerkkoor

Zaterdag 24 december  - Kerstnachtdienst
Echten 19.30 uur Pastor A. Metselaar 
Mariakerk 22.30 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 20.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 25 december - Kerstdienst
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 1 januari 2023 
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Na de dienst Nieuwjaarsbijeenkomst in de Bron
(er is geen kinderdienst)
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 8 januari 2023
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





WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.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 � etsavontuur - www.op� etsavontuur.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  
 

Hersengym in ‘t Neie Punt
Uitslagen

RUINEN - Op 24 november jl. was er weer Hersengymnastiek in 
‘t Neie Punt. Dit zijn de uitslagen:

1. De Akkers         122 punten
2. Smitties en Armweide 2     allebei 116 punten
4. Jordaan en De Esto’s              allebei 112 punten
Publieksprijzen: Ank Hengeveld, Han Kijk in de Vegte.
 
Volgende wedstrijdavond donderdag 12 januari 2023,
aanvang 20.15 uur in ’t Neie Punt.

17 december- Karst met Crescendo en vriend’n De Marse
21 december- Kerst Sing-In Popkoor 2000 ‘t Neie Punt
26 december- Kerstwandeling Ruinen
27 december- Start Kersttoernooi VV Ruinen
27 december- Röhrkapel-Achterma 22
   9 januari- Nieuwjaarsvisite Historie van Ruinen Hotel Kuik

KERSTpuzzel

mail je oplossing voor 31-12-2022 naar info@ruunderwaopen.nl
 uit de goede oplossingen verloten wij een

DOE MEE 
EN WIN!

   1. De 1e letter van het evenement op 17 december
   2. De 2e letter van de straat waar Boetiek De Smederije is gevestigd 
   3. De 4e letter van de muzikanten uit Ruinen die graag blazen
   4. De 10e letter van de bedrijfsnaam aan Dijkhuizen 90 Ruinerwold
   5. De 2e letter van het notariaat gevestigd in Het Nieuwe Raedthuys
   6. De 1e letter van de club die op 17 januari een inloopavond houdt
   7. De 5e letter van het bedrijf dat u ‘Sfeervolle Feestdagen’ wenst
   8. De 6e letter van de luxe schaal die je voor € 29,99 kan kopen
   9. De 1e letter van de ... die volgens J. Kok met Rune verbunden bint
10. De 4e letter van de naam van het bedrijf van de familie Pijper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dinerbon t.w.v. van € 75,00
te besteden bij Café Brinkzicht Ruinen



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

OP WEG NAAR EEN MOOI EN GEZOND 2023!
OOK IN HET NIEUWE JAAR STAAN WIJ VOOR U KLAAR

ONDERHOUD, REPARATIE
EN APK VOOR ALLE MERKEN

Ook lease, elektrische en hybride auto’s.
Wij zijn EV, hybride en leaseprof gecertifi ceerd. 
Verkoop alle merken nieuw en gebruikt,
ook private lease.

AND A HAPPY NEW YEAR

9,7


