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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Ruinen feestend het nieuwe jaar in!
• Kiek! door Jans Schulting
• DB Rune: oud papier ophalen gestopt
• Column van JOS
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

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

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

RUINEN - Even voor oudjaarsdag werd 
met een hele groep vrijwilligers de 
feesttent aan De Kaamp opgezet om 
2022 af te sluiten en feestend 2023 te 
kunnen verwelkomen. 

Op oudjaarsdag kon ‘s middags al 
worden genoten van de knallende 

carbidschieters en was er speciaal voor 
de kleinere feestgangers een springkus-
sen in de tent aanwezig. ‘s Avonds ging 
het ‘los’ met de band Bad Shoes. Na 2 
coronajaren zonder feest eindelijk weer 
feesten! Het bleef gezellig tot in de klei-
ne uurtjes. Het was een supergeslaagd 
oud & nieuwjaarsfeest in Ruinen!

Ruinen feestend het 
nieuwe jaar in!

DE REDACTIE VAN ‘T RUUNDER WAOPEN WENST
IEDEREEN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 

©Jans Schulting



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

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

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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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!

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.



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 | 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

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 
T.  0522 472 930

Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee | (p/a) Armweide 6 | 7963 RT Ruinen | T. 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 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
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

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 kle-
ding, 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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE



KIEK! JANS SCHULTING

Gelukkig Nieuwjaar!
Traditioneel  knallend het jaar uit met carbidschieten op De 
Kaamp. De carbidschieters trotseerden de vele regenbuien en 
maakten er weer een mooi feestje van op oudejaarsdag 2022! 
Nog meer foto’s zien?  
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting!

Oud papier ophalen door 
vrijwilligers per 2023 gestopt
RUINEN - Nadat het oud papier en karton heel veel jaren door 
vrijwilligers is opgehaald heeft onze gemeente besloten dat 
dit per 2023 met zijladers door Pre Zero gedaan zal worden. 
Dat is om verschillende redenen jammer. In De Wolden werd 
veel meer oud papier en karton gescheiden opgehaald dan het 
landelijk gemiddelde en het meeste van heel Drenthe.

In juni is echter besloten dat ophalen zonder vrijwilligers 
“toekomstbestendig” is en dat de afvalsto� enhe�  ng daardoor 
een paar euro verlaagd zou kunnen worden. Waarom het ophalen 
met vrijwilligers niet toekomstbestendig is werd niet duidelijk 
gemaakt. En de afvalsto� enhe�  ng is bij nader inzien toch duidelijk 
verhoogd.

Dorpsbelangen Rune heeft al die jaren het inzamelen 
gecoördineerd waardoor iedere maand door één van de twintig 
deelnemende vrijwilligersorganisaties in Ruinen bijna 800 euro 
werd verdiend. E� ectief vrijwilligerswerk waardoor de kosten voor 
leden van deze organisaties laag konden blijven. Er komt een 
afbouwregeling zodat deze inkomsten niet abrupt wegvallen. 

Beloofd is dat er een mogelijkheid zal komen om op een andere 
manier een dergelijk bedrag te verdienen door maatschappelijk 
(extra) actief te zijn. Maar het overleg daarover moet nog starten.

Als Dorpsbelangen Rune bedanken we al 
die vrijwilligers die dit werk in ons aller 
belang gedaan hebben.

 ©DB Rune

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl



ColumnJOS

dankbetuiging

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

Uitvaartzorg  Gea van Sleen

06-29047309

gvansleen@outlook.com
Een 

overlijden 
doorgeven
kan 24 uur

per dag

TE KOOP
Antieke koperen rugspuit inhoud 20 liter

Vraagprijs € 225
T. 06 554 08 504

waopenties

Onze hartelijke dank voor alle blijken van medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man,

onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Wolter Weide

 Gé Weide-Beuving
 Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Ruinen, januari 2023

TE KOOP
VARIO 570 STA-OP-STOEL

Alle standen mogelijk, elektrisch 3-motorig
Kleur: lichtbruin. Als nieuw! Prijs t.e.a.b.

T. 0522 473 402

KNIEPERTIES

Gelok ien neejjaor allemaole. Det weens ik oe van harte toe. 
Det er mar meer mag mít-  as tegenvallen. En det de goeie 
veurnemens deurpakkerije magt worden. Echt stoppen mit 
roken, elke dag een endtie lopen of naor de sportschole.
Mit name nao al die neejjaosvezites waordeur de brook weer 
wat strak ien de taille is gaon zitten. Tja...teveule knieperties 
misschien? 

Want dizze daogen kreej ien veule dreentse gezinnen weer 
een kniepertie of rollegie bij de ko�  e of thee. Een bezunder 
lekker koekie zoas det ook al ebakken wordde deur veule 
dreentse meensen veur oons. Ik schrieve meensen want 
zowel manleu as vrouwleu zit achter het kniepertiesiezer um 
een tromme vol te bakken. De ene mak ze dunne en haoste 
deurzichtig, de aandere mak ze dikke en vake barre zeute. 
Zölf zeg ik; hoe zeuter hoe lekkerder. 

Hier ien oonze umgeving maakt ze knieperties of rollegies. 
Veur de meensen die niet uut Drenthe koomt, het kniepertie 
stiet symbool  veur het olde jaor, het rollegie is veur het nog 
niet begunde neeje jaor. Det platte kniepertie gef an det wij 
een old, platgetrapt jaor achter de rogge hebt. En het rollegie 
is net deeg as een kniepertie mar dan mit behulp van een 
potlood of zo op eruuld, een opgeruuld neejaor waor van 
alles nog plat te trappen valt.

In aandere delen van de pervincie maakt ze spekkedikken; 
det bint ook een soort neejaorskoeken mar dan van  
zwaorder deeg; vake  roggemaal en dan daor ook nog spek 
of stokkies worst ien. En dan net as een kniepertie, ebakken 
ien een waofel iezer. Toen ik ooit op vezite oostert ien 
Drenthe waar meende ik det de knieperties mislokt waren. 
Want hartige knieperties mit worst en vleis kenne wij niet; 
allent de dorsgroep van de Achtermao maak ze.

Het bakken van knieperties of cake of taorte  was ien huus 
altied een feest. As de botter stunt te smölten mit daorien de 
suker die mus oplossen leup oons as kiender het water al um 
de mond. En as de eier, de vanillesuker en het maal er ien zat 
kuj er niet of blieven. Wat oons as  kiender betröf hoefden 
de knieperties niet ebakken te worden, wij vunden het deeg 
lekkerder as een koekie van det deeg. As ik ballegies mugge 
dreejen  veur mooie ronde knieperties gunk er vake ene 
ien mien mond. En dan reup ik det mamme ze niet heufde 
bakken; zo lekker was det pruttie.

Mar éne goeie raod..net as mit het bakken van cake..aj mit 
de veurbereidings doonde bint is het  verstaandig um det te 
doon as er gien een van de huusgenoten um oe toe is. Mit 
het cake beslag is er altied wel een  begerige vinger die oe 
ien de panne zit te reuren um de vinger dan nao tied of te 
likken. As mien moo vrogger ien de wonderpanne cake bakte 
meuk ze altied een streep deur de komme waor het beslag 
ie emeuken was; mien breur en ikke allebeide ene helfte um 
uut te likken En allebeide één van de gardes van de mixer..
lekker man!

De knieperties bakken is veur mij een herinnering van mien 
jeugd; ik bakke niet allent mit mien eigen neeje iezer, mar 
ook mit het olde iezer van mien moe. Ien die tied leverden ze 
melk an de febriek en aj dan schone melk hadden dan kreej 
toeslag. Een extra bonus. En daor har mien moo een pottie 
veur emeuken waor ze det extra geld ien stopte. Ik weet nog 
det ze daor de wonderpanne van har (een klein oventie mit 
een rond cakeblik) en het knieperties iezer. Det zat al die 
jaoren ien een deuze waorop eschreven "Gekocht van de 
toeslag". Nostalgie dus...

Mar ik heb een beslissing eneumen;  deur de hoge 
stroompriezen wordt zölfs het traditonele kniepertie duurder 
as eerder. En as alleman now net zo graag een kloddertie 
deeg hef as een kniepertie dan is ene en ene toch tweeje? 
Dan kreej, aj bij oons op de ko�  e koomt,  een schötteltie mit 
een of een ballegie deeg er op. Dan kuj net as wij as kiender 
vrogger deden..lekker van ‘t deeg sneupen. 



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?

• Levering van geel zand & teelaarde

• Zeven van grond < 2cm

• Aanleg van

 bestratingen, tuinen,

 manegebakken, enz.

• Levering van bestratingsmaterialen, 

 nieuw & gebruikt

• Kraan- en shovelwerkzaamheden

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

Grondwerk          •          Bestrating          •          Infra

Uw adres voor

www.rluning.nl | info@rluning.nl

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

We zijn begonnen met de

opruiming

Van 20% tot 50% korting

op de najaars- en wintercollectie!

Motorshow
Met motoren van onze leden:

* Offroad Motoren
* Toermotoren
* Sportmotoren
* Quads
* Oldtimers

15 januari 2023
van 14:00 tot 17:00 uur

Voor jong en oud
Voor leden en niet-leden!

Gratis entree!

Waar is de motorshow:
D’ Olde Garage
Achterma 22
Ruinen (bij van Regteren)
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KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner 
Toren graag inleveren vóór of op zaterdag 28 januari. 
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

UIT DE BRON
De grote 1 aan de Brink: De Ruiner Toren
Als u dit leest zijn we alweer een dikke week het nieuwe jaar 
2023 ingezeild. Nog even kijk ik om naar vorig jaar. Er komt 
van alles voorbij in de kijkdoos 2022.
Eén daarvan is de paarse banier met Heerlyckheid Ruinen 
aan de Ruiner Toren. Hij was er weer.  Een gaaf gezicht 
en wat een mooie feesten zijn er weer geweest, ook op 
de Brink. Voor mij is de aantrekkingskracht van de Ruiner 
Toren niet alleen de aanblik en robuuste uitstraling. Het is 
ook de plek aan de Brink. Die toren is een grote, vette 1. De 
verbondenheid èn verscheidenheid in dorp en kerk. En alles 
wat we kunnen doen om samen sterk te zijn, dat moeten 
we doen. Natuurlijk heeft dat iets van een sprookje, want 
tegenstellingen zijn er ook.

Met corona hebben we gezien hoe verschillend je in de 
wedstrijd kunt zitten. En dan zitten we wij nog niet eens 
aan het front van de nieuwe oorlog. Ook in de stikstofcrisis 
zien we tegenstelling. Alleen al met een vlag kun je laten 
zien, dat jij er totaal anders tegen aankijkt. Je kunt vlaggen 
zoals het heurt en je kunt er je wantrouwen en woede mee 
uiten, omdat de toekomst van je bedrijf op de tocht staat. 
Het heeft iets van een sprookje, ja, want – om nog maar iets 
te noemen - moderne mensen ervaren tegenwoordig soms 
makkelijker verbinding met wildvreemden aan de andere 
kant van de wereld dan met de eigen buren.
Hoppa, weg noaberschap, als je niet utkieken.

Toch staat die toren aan de Brink voor samenkomen en 
elkaar ontmoeten. Lief en leed delen. En als er dan iets 
ontmoeting versterkt, is het samen eten.  In de bijbel speelt 
de maaltijd een belangrijke rol. Daar kun je mooi over 
preken, maar het is niet alleen een symbool, je kunt het ook 
gewoon doen.

Samen eten en het glas / � esje he� en. Proost! Thuis met een 
gast aan tafel bijvoorbeeld.
Vrijdagavond 27 januari hebben we als volgende ronde bij 
ons jaarthema ‘Aan tafel’ een stampottenbu� et in de Bron. 
Welkom! Geef je op via bronwarmte@gmail.com

We hopen voor 2023 op mooie markten en kramen met 
lekkers. Op gezelligheid in de horeca, aan de Brink en 
verderop in Ansen en Echten ook. 
Op warme ontmoeting in de Mariakerk en de Bron en in de 
hele Heerlyckheid Ruinen.
Mark Boersma

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 15 januari, 10.00 uur
voorganger is ds. Mark Boersma
Zondag 22 januari, 10.00 uur
voorganger is ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 29 januari, 10.00 uur
voorganger is drs. L. Jansen uit Hoogeveen
Zondag 05 februari, 10.00 uur
voorganger is ds. Mark Boersma. Er is kindernevendienst

‘t Neie Punt
Zaterdag 21 januari is er kerkdienst om 18:30 uur in de 
benedenzaal van ‘t Neie Punt.
De voorganger is ds. R. van Dijk.
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.

BACH CANTATEDIENST
Op 12 februari 15.00 uur in de Mariakerk in Ruinen
Op 12 februari is er in de Mariakerk een Cantatedienst met 
medewerking van het Bach Ensemble, Vries. De Cantate 
Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fallt – BWV 
18, wordt ten gehore gebracht. Aanvang 15.00 uur.

NIEUWSBRIEF
Elke maand komt er een digitale Nieuwsbrief uit van onze 
kerk. 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

  

  “Liefde kun je blijven uitdelen zonder dat ze opraakt”   
    
    -Boeddhistische wijsheid  
 

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

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

������������



Vrijwilligers gezocht – docenten 
digitale vaardigheden
REGIO - Ben jij heel digitaal vaardig en vind je het leuk 
om anderen wat te leren? Informeer dan eens naar de 
mogelijkheden om docent digitale vaardigheden te worden 
of om als digi-coach een spreekuur in de bibliotheek te 
bemensen, waarin je vragen over computers/tablets en 
telefoons beantwoordt.

Meer weten of je aanmelden als digi-vrijwilliger? 
Neem dan contact op met: Rieneke van Tongeren.
Tel: 06-25 12 32 26 of e-mail: r.vantongeren@biblionetdrenthe.nl.
We zoeken docenten en digi-coaches 
voor de bibliotheken in
De Wolden, Meppel en Westerveld.

FitStap
succesvol inZuidwest-Drenthe
REGIO - Het beweeg-/lifestyleprogramma FitStap, ontwikkeld 
door de Koninklijke Wandel Bond Nederland, is een succes 
in de regio Zuidwest-Drenthe. In Ruinen en Meppel waren 
afgelopen najaar voor het eerst FitStap-groepen actief; in 
Zuidwolde rondde alweer de zesde groep het programma af.

In 3 maanden wordt gewerkt aan een actieve(re) levensstijl, 
met (stevig/sportief ) wandelen als basis. Naast een goede 
wandeltechniek en -houding is er ook aandacht voor conditie 
en kracht. Cognitieve � tness (oefeningen voor het brein) en 
mental coaching komen ook aan bod. Elke week is er een centrale 
training onder leiding van de coach. In de FitStap-app staan 
daarnaast elke week 9 individuele opdrachten klaar, waaronder 2 
wandelopdrachten. “Gedurende 3 maanden ben je bewust en zeer 
actief bezig met het aanpassen en integreren van je actieve(re) 
levensstijl.”

Startdata nieuwe groepen

Op alle locaties is nog ruimte voor deelnemers.
Meer informatie en aanmeldingen:

Alied Wemmenhove: Ruinen, start: 
vrijdagochtend 10 februari/bij voldoende 
animo start ook een groep op 9 februari
via � tstapruinen@gmail.com.

Remko Wemmenhove: Zuidwolde
start: vrijdagochtend 3 februari & Meppel 
start: maandagochtend 30 januari via 
info@actiefenbalans.nl.

25-jarig bestaan De Wolden
DE WOLDEN - Op 1 januari 2023 bestaat gemeente De Wolden 
25 jaar. In 1998 is De Wolden gevormd uit de gemeenten 
Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde. Een feestelijk 
moment waarbij De Wolden graag wil stilstaan. Een feest van 
en voor onze inwoners.

Het jubileum vieren we natuurlijk samen! Om die reden is er extra 
geld beschikbaar voor activiteiten. De gemeente wil de inwoners 
van De Wolden graag betrekken en nodigt inwoners uit om met 
ideeën te komen voor festiviteiten verspreid over alle kernen voor 
het aankomende jubileumjaar. De voorbereidingen zijn al in volle 
gang en er is ruimte voor uw ideeën, we horen graag van u!

Thema
Hoe ziet De Wolden er over 25 jaar uit? En wat was er bijzonder in 
de afgelopen 25 jaar?

Voorwaarden
-Het voorstel voor een activiteit sluit aan bij het centrale thema     
‘Hoe ziet De Wolden er over 25 jaar uit?’ en bijdragen aan de 
festiviteit rond het 25-jarig jubileum van De Wolden.
-De activiteit wordt voor en door inwoners van De Wolden samen 
met de gemeente georganiseerd.
-De activiteiten kunnen het hele jaar door worden georganiseerd. 
Het vieren van het jubileum is gestart op  9 januari 2023 bij de 
nieuwjaarsreceptie.
-Het aandragen van ideeën voor activiteiten kan tot en met
1 maart 2023.
-De bedragen voor de geplande activiteiten moeten binnen de 
begroting passen.

Heeft u met een stichting, vereniging of als inwoner een idee voor 
een activiteit?
Neem contact op met Eduard Annen, via het e-mailadres
25jaar@dewolden.nl of 06-12343575.
Ook voor het beantwoorden van vragen of twijfels over uw 
voorstel helpen we graag verder!

Noodfonds voor inwoners in 
� nanciële nood
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden stelt € 520.000 
beschikbaar voor inwoners in acute geldnood. De 
gemeenteraad heeft op 10 november unaniem de motie 
‘Noodfonds energie-armoede aangenomen. Het college van 
burgemeester en wethouders is gevraagd dit fonds in te 
richten. Een fonds voor inwoners die in de problemen komen 
als gevolg van de hoge energieprijzen en de in� atie.

Meer mensen kunnen energietoeslag aanvragen
Gemeente De Wolden kiest ervoor om de energietoeslag aan meer 
mensen te geven. Hebben inwoner een inkomen tot 130% van het 
sociaal minimum? Dan kunt ook zij de energietoeslag aanvragen.

Maatwerk voor inwoners
Via dit noodfonds kan de gemeente inwoners in bijzondere 
gevallen extra ondersteuning bieden wanneer zij � nancieel in 
knel komen door in� atie en stijgende energieprijzen. Het gaat 
hierbij om een noodfonds voor schrijnende gevallen, waarbij te 
denken valt aan een dreigende huisuitzetting of afsluiting van 
gas, water of licht. Wethouder Van Dijk: “In het bijzonder gaat het 
hier om het ondersteunen van inwoners die, door het hebben 
van een te hoog inkomen, niet in aanmerking komen voor andere 
ondersteuningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. 
Ook deze groep inwoners kan door een combinatie van factoren 
- bijvoorbeeld: een hoge hypotheek, studerende kinderen in 
combinatie met een hoge energierekening- op dit moment 
� nancieel in de problemen raken.”

Iedereen moet mee kunnen doen
Door goede samenwerking met partners zoals woningcorporaties, 
het Drents Energie Loket en Stichting Welzijn De Wolden hopen 
wij de hulp te bieden waar juist nu behoefte aan is. Gemeente De 
Wolden vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, dit fonds 
helpt daarbij.

Vraag om hulp
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat wij met onze inwoners 
mee kunnen denken in deze tijden. Als er zorgen of problemen zijn 
rondom het betalen van rekeningen, vraag dan hulp. Consulenten 
kunnen thuis helpen met het invullen van de aanvraagformulieren 
voor de tegemoetkoming. Met vragen kunnen inwoners altijd 
terecht bij het Informatiepunt Geldzaken.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 25 januari 2023
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 17 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

Zondag 15 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. v.d. Berg

Zaterdag 21 januari
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. R. van Dijk

Zondag 22 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 29 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. L. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Pastor D. van Oort

Zondag 5 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

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

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

Café privé - Wist u dat er tot begin april nog de mogelijkheid is 
om op de vrijdagmiddag/-avond of zondagmiddag/-avond in 

besloten kring een feestje/partijtje te geven in ons café. Daarbij 
zijn er qua invulling verschillende mogelijkheden en tijdstippen. 

Een voorbeeld hiervan is een bijeenkomst/feestje met een 
stamppotbu� et of koud-warm bu� et. Gezellig borrelen met 

lekkere hapjes is natuurlijk ook altijd een leuk idee!
Voor Café privé moet de groep wel groter zijn dan 30 personen.

Bent u geïnteresseer ?Bel dan vrijblijvend even met 0522 471236
*Als speciaal-bier hebben we momenteel op het fust:  

Skuumkoppe en Mannenliefde...

Vrijdag 13 januari  20.30 uur
LIVESTREAM

DE VRIENDEN VAN 
AMSTEL

Op deze avond kunnen wij in Ruinen,
bij Café Hees meegenieten van Vrienden Van Amstel Live

via een livestream vanuit Ahoy in Rotterdam...
LET’S DANCE!!!!

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om vooraf te genieten van 
een heerlijk bu� etje in je Amstel Café. 

De kosten voor het bu� et met nagerecht zijn € 25,=
Opgave voor het bu� et is mogelijk t/m donderdag 12 januari

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Zondag 15 januari  
OPEN RUINER

KLAVERJAS-EN JOKEREN 
KAMPIOENSCHAP
  Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

Kosten € 10,= per persoon

Zaterdag 21 januari  20.00 uur

CAFÉ-QUIZ 
Een gezellige avond met regionale, 

nationale en internationale vragen.  Daarnaast hebben we 
natuurlijk ook onze beeld en luisterfragmenten

Graag je opgave in teams van maximaal 6 personen

Zondag 22 januari 14.00 uur

WIE MAAKT DE
LEKKERSTE GEHAKTBAL?
Het duurt nog eventjes, maar deze zondag wordt er in Ruinen 

weer gestreden…  Van Café Hees krijg je 500 gram gehakt, 
je neemt je eigen ingrediënten mee en zo maak je je eigen 

allerlekkerste gehaktbal.  Wil je meedoen, geef je dan even op.
Vind je het leuk om even te komen kijken?  Dat kan.

Je kunt namelijk via het beeldscherm in het café alle perikelen 
in de keuken volgen.

Zaterdag 4 februari 20.30 uur

SPELLETJESAVOND 
Op deze avond kun je naast de bekende caféspelletjes ook

o.a. spiegeltekenen, stok vangen en het air-hockeyspel spelen.
Maar je mag ook je eigen spel meenemen.



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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.
Groepen op afspraak: 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  
 
15 januari - Klaverjassen jokeren Café  Hees
21 januari - Café -Quiz  Café  Hees
22 januari - Gehaktballenwedstrijd Café  Hees
27+28 januari - Rune op de Buhne De Poort
5 februari - Bestaria Koppeldartstoernooi De Poort

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. 

KERSTpuzzel

OPLOSSING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

diner/cadeaubon t.w.v. van € 75,00
te besteden bij Café Brinkzicht Ruinen

We hebben een winnaar!
Uit de vele goede inzendingen die naar ‘t Ruunder Waopen

werden gemaild hebben we een winnaar geloot. 

K E R S T F E E S T

Jorie Linde uit Ruinen
gefeliciteerd!

ontvangt een 

LIEFDE

Al is ’t buuten nog zo kold
En de wereld vol geweld
Maak ’t warm in huus
Want weet, de liefde telt

  -Janny Kok-Wolbers

Word digivaardig in de 
bibliotheek!
RUINEN - Ook in het nieuwe jaar kunt u weer in uw bibliotheek 
terecht voor een gratis (opfris)cursus digitale vaardigheden. Wat 
leert u? Bij klik en tik leert u hoe u kunt typen en scrollen, hoe u 
inlogt en hoe u naar internet en naar websites gaat.
Ook leert u hoe u een e-mail kunt versturen.

Wanneer?
Klik en tik: dinsdagmiddag van14:15 tot 16:15 uur,vanaf 10 januari (6x)
Klik en tik: dinsdagochtend van14:15 tot 16:15 uur,vanaf 7 maart (6x)
Meedoen? Meld u dan aan bij uw bibliotheek, bel met onze 
klantenservice 088-012 8444 of stuur een e-mail naar
info@bibliotheekruinen.nl



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

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

wemmenhoveautos.nl

PERSONEN
AUTO 
per dag vanaf: €40.00

Wij verhuren al tientallen jaren auto’s en bedrijfswagens. Ook kunnen 
wij uw vervoersprobleem voor een langere periode op oplossen. Wij 
denken met u mee, gebruiken scherpe tarieven en we kunnen u zelfs 
op (short) lease basis een auto aanbieden. RUIME

BESTELBUS
per dag vanaf: €80.00

VERHUURVeelzijdig in

Familiebedrijf
sinds 1945

9-PERSOONS 
BUS
per dag vanaf: €110.00

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


