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RUINEN - Onder de vlag van
Dorpsbelangen Ruinen is een ‘Werk-
groep Bloeiend Ruinen’ opgericht. 
Deze werkgroep is er om meer aan-
trekkelijke natuur (biodiversiteit) in 
het dorp te krijgen. Hierdoor wordt 
Ruinen ook kleurrijker voor bewo-
ners en bezoekers. De werkgroep 
organiseert verschillende activiteiten 
zoals lezingen voor de bewoners. Zo 
krijgen mensen tips om in hun tuinen 
meer te doen voor de biodiversiteit.
Op 13 februari vindt een lezing plaats 
over het ontstaan van het landschap 
in Ruinen. Daarover vindt u hieronder 
meer informatie.

Openbaar groen mooier
Daarnaast is de bedoeling om al in 2023 
plekken in het dorp meer natuurlijk in te 
richten. Zo is er in het dorp veel open-
baar groen wat er hetzelfde uitziet: kort 
gemaaid gras soms met wat struiken 
waarin nauwelijks een bloem bloeit of 
vlinders rondvliegen. Maar bermen en 
plantsoenen kunnen veel gevarieerder 
worden als er ruimte wordt gemaakt 
voor wilde en bloeiende planten, voor 
insecten zoals bijen, kevers en vlinders 
en voor vogels. We willen al in dit jaar 
een paar mooie projecten voor elkaar 
krijgen. Er is ook al zicht op � nanciële 
middelen daarvoor. Een andere inrich-
ting van het openbare groen vergt een 
ander soort onderhoud en zal in het 
begin meer werk of kosten met zich 
meebrengen. Een voorwaarde is dan 
ook steun van de buurtbewoners, ook 
bij het onderhoud, want het is tenslotte 
uw buurt. Het voordeel is dat de bewo-
ners daarbij zelf invloed hebben op het 
ontstaan van een prettige leefomgeving.
De Werkgroep Bloeiend Ruinen wil dan 
ook niet zelf de plekken ervoor aan-
wijzen en ontwikkelen, maar vraagt nu 
aan de bewoners welke plekken in hun 
buurt in aanmerking komen voor een 
meer natuurlijke inrichting. Wilt u dat 
openbaar groen in uw buurt of straat 

een ‘facelift’ voor de natuur krijgt?
Heeft u daar misschien al ideeën over? 
En nog mooier, bent u niet de enige in 
uw straat, maar hebt meerdere buren, 
die ook wel een meer gevarieerder weg-
berm of plantsoen willen? Geef dit dan 
door. Vanuit de werkgroep wordt dan 
contact met u opgenomen.
De werkgroep wordt waar nodig gehol-
pen door Landschapsbeheer Drenthe. 
De Provincie Drenthe, het Regionaal 
landschap Drents-Friese Grenstreek en 
de gemeente de Wolden zorgen voor 
� nanciële ondersteuning.

Lezing over  landschap rond Ruinen 
De werkgroep Bloeiend Ruinen orga-
niseert op 13 februari om 19.30 uur 
in Dorpshuis het Neie Punt een lezing 
over het landschap rond Ruinen. Het 
landschap rond Ruinen, met de es-
sen, beekdalen, bossen en heide is al 
eeuwenoud. Indertijd was het een plek 
waar boeren zich vestigden. Zij brachten 
de woeste gronden in cultuur en Ruinen 
werd een belangrijke plek in Drenthe. 
Het was een Hoge Heerlyckheid met een 
klooster en een kerk, nauw verbonden 
met de bisschop van Utrecht. Maar het 
ontstaan van Rune gaat veel verder 
terug, tot ruim voor de laatste IJstijd. 
Door het metersdikke landijs ligt er 
nu keileem onder de akkers en velden 
en hebben we meertjes, zogenaamde 
pingo’s. Zandstormen zorgen voor dikke 
lagen dekzand en later voor de duinen 
van de Anserdennen. Medewerkers van 
Landschapsbeheer Drenthe zullen dit 
verhaal uit de doeken doen, maar ook 
ingaan op de naamgeving van percelen 
en wegen en wat we kunnen doen om 
het bijzondere landschap rond Ruinen te 
behouden. De kosten voor deze lezing 
bedragen € 5, inclusief ko�  e of thee.

Aanmelden graag via info@dbrune.nl
Ook uw ideeën om het groen in uw 
buurt een positieve impuls te geven 
kunt u via dit mailadres doorgeven.

©aangeleverde foto’s

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

Bloeiend Ruinen 



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

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

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

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

de nieuwe collectie druppelt binnen!

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



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 IJzer inleveren in Ruinen - Hees 21

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

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

Actie op de redactie
Een hilarisch toneelstuk, gebracht onder grote publieke
belangstelling door Rune op de Bühne.
Nog meer foto’s zien?  
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting!

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl

 ©aangeleverde foto

AED op de Leeuwte
RUINEN - Enige jaren geleden zagen veel mensen op tv dat 
tijdens een voetbalwedstrijd Ajax-talent Nouri in elkaar zakte. 
Hierna ontstond het idee om te kijken of het haalbaar is om 
met de bewoners van de Leeuwte een AED aan te scha� en. 
Helaas kwam er toen Corona en waren er andere zorgen en 
kwam de AED op een laag pitje te staan. 

Afgelopen zomer is het idee weer opgepakt door 2 buurvrouwen 
en is er tijdens de jaarlijks terugkerende buurt-BBQ gepeild of alle 
buurtbewoners een bijdrage wilden en konden leveren aan de 
aanschaf van een AED op de Leeuwte. Er waren veel bewoners 
enthousiast en uiteindelijk wilde 24 adressen een bijdrage leveren.

Een buurtbewoner wees de 2 buurvrouwen op het bestaan van 
Stichting Ruinen 1865. Deze Stichting heeft als doel het verlenen 
van geldelijke bijdragen aan organisatie en rechtspersonen die 
zich bezig houden met het welzijn van de inwoners van Ruinen, 
Ruinerwold, Pesse en Echten in de gemeente De Wolden.
Een aanvraag voor de aanschaf van een AED werd bij Stichting 
Ruinen 1865 gedaan en goedgekeurd.

Op woensdag 11 januari heeft SMINK Medische Dienstverlening 
een AED geleverd en opgehangen op de Leeuwte.
SMINK Medische Dienstverlening heeft gezorgd dat de gemeente 
De Wolden de kast om de AED heen heeft gesubsidieerd en dat de 
AED bij UNIVÉ is verzekerd.

Een aantal buurtbewoners waren al in het bezit van een certi� caat 
of diploma reanimeren maar ook hebben inmiddels een groot 
aantal buurtbewoners een cursus Reanimatie + AED gevolgd bij 
SMINK Medische Dienstverlening.

Op zaterdag 21 januari is de AED o�  cieel in gebruik genomen 
op de Leeuwte.



ColumnJOS

Wim Russchen,
de nieuwe columnist
RUINEN - Vanaf dit jaar zal Wim Russchen uit Ruinen regelmatig 
een column gaan verzorgen in ‘t Ruunder Waopen. Wim is van 
huis uit gepassioneerd sportvisser. Zijn enthousiasme heeft 
hij al op veel mensen -en dan met name jeugd- weten over te 
brengen. Het is dan ook niet zo gek dat hij van zijn hobby zijn 
werk heeft gemaakt.  Zijn eerste column lees je in de uitgave 
van 22 februari. Wim stelt zich aan jullie voor. 

Mijn naam is Wim Russchen. Ik ben geboren in het kleine gehucht 
Geeuwenbrug. Voor mijn huis liep de Drentse Hoofdvaart en hier 
heb ik het vissen en roofvissen van mijn vader geleerd. In mijn 
jonge jaren ging ik met mijn vader op paling, brasem en voorn 
vissen, pas later kwam de snoek en snoekbaars in beeld. 
Mijn vader viste met een 8 meter lange bamboe snoekhengel met 
een kleine reel (molen) op snoek en snoekbaars. Een paar kleine 
drijvers/dobbers op de lijn en een grote levende voorn (sinds 
1999 verboden) onder de dobber en dan kon het feest beginnen. 
Hoeveel roofvissen ik heb gevangen in die tijd? Ik heb geen idee. 
Het zullen er heel wat zijn geweest.

Een ding blijft mij altijd bij. Wat was die hengel ongeloo� ijk zwaar! 
Of dit de reden is geweest, dat ik later van mijn eigen gespaarde 
centen een spinhengel heb gekocht, dat weet ik niet, maar de 
kunstaasvisser was vanaf die eerste spinhengel  geboren. Het 
kunstaasvissen, de polder en de kanalen hebben altijd een plek 
in mijn hart gehouden. Het is de plek, waar het voor mij en voor 
velen onder ons als visser is begonnen. Het blijft een klein stukje 
nostalgie. Jaren later heb ik mijn eerste boot gekocht en toen kwam 
ook het grote water in beeld. 

Het vissen zit in mijn bloed. Het is een bepaalde drang. 
Vissen betekent voor mij, het onttrekken aan de dagelijkse 
beslommeringen en het geneuzel wat daarin plaatsvindt. De accu 
opladen voor een nieuwe werkweek. Het buiten zijn, de rust en 
de spanning en plezier om een vis te vangen. Je hoofd leegmaken 
en alles weer op een rijtje zetten. Er zijn mensen die zeggen dat ik 
in mezelf praat  als ik aan het vissen ben. Er is gelukkig geen hard 
bewijs, maar het zou zo maar kunnen. Vissen geeft rust. 

Sinds het jaar 1999 ben ik inwoner van het prachtige dorp Ruinen. 
Samen met mijn gezin hebben we het erg naar ons zin. Het 
roofvissen is uitgeroeid tot een echte Way of Life. Ieder weekend 
ben ik een dag op het water te vinden. Samen met goede vrienden 
op zoek naar de snoek. Het is mijn beleving de mooiste vis om te 
vangen. Vooral werpend vissen vanuit de boot of vanaf de kant van 
het water heeft mijn voorkeur. Lekker actief bezig zijn. Stilzitten 
kan ik niet.  Tegenwoordig werkzaam als docent Sportvisserij en 
Waterbeheer op het Zone College in Zwolle. Ik kan letterlijk zeggen 
dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Iedere dag � uitend 
naar mijn werk en zingend weer naar huis. 

Als columnist zal ik jullie meenemen naar mijn avonturen en 
verslag doen van mijn bijzondere opleiding die hele goede 
toekomstperspectieven heeft voor de studenten van de toekomst. 

Met vriendelijke groet, Wim Russchen 

LAANK

Het is al een toertie elene det ik een veurstelling gave ien een 
tehuus veur olderen en det een van die meensen tegen mij 
zee: "wat heb ik van oe geneuten; de dagen duurt hier aans 
altied zo laank".  Het is een zin die mij altied tebinnen schöt 
as ik mij ies een dag wat laanterug veule. Zo'n dag ien aj wel 
ies hadden ien coronatied, mist en wiend buten; gien dag um 
te � etsen en ien huus het wark al an kaant. 
Niks meer op de pennen, de puzzel al klaor.
Het mooie book det aj onderhaanden hadden net uut.
En ik weet niet hoe het oe geet, mar as ik een barre mooi 
book elezen hebbe dan muk altied even wachten mit het 
lezen ien een neej book. Dan zit oe het mooie verhaal nog 
te vars ien de kop zo neum ik det. De dagen duurt hier 
altied zo laank....schöt mij dan altied deur de kop en de 
uutzichtloosheid van die woorden mak det ik wat zeuke um 
an te pakken. Want amit muj oe zölf een schup onder t gat 
geven um van die dauwelerije of te komen.

Al tieden ligt op een van de lege kienderkamers (later 
kleinkienderkamers) een hele bulte schriefmappen. Vanof 
det wij kiender kregen heb ik veur ze van alles op eschreven 
waorvan ik dachte det het mooi was veur later. Kaorties as 
"ik geef een feestje, kom je ook, zwembroek meenemen, je 
wordt thuisgebracht" en later kaorties as "ik geef een fuif, 
kom je ook en neem je wat te eten en drinken mee" tut 
rapporten, diploma's en stageverslagen waorvan ik zölf al 
vergeten waar det de kiender daor ook nog "ewarkt" hebt. 
Umdet ie op zo'n verveeldag an ‘t wark wilt bedacht ik det ik 
ze wel ies ien kun pakken en an de kiender mitgeven. 
Dus begun ie an één book van det rommeltie; ie wilt zölf 
ook nog even lezen wat aj vrogger eschreven hebt toch? Ien 
het book van oonze oldste laas ik det hij een nacht bij mien 
oldeleu eslaopen har. 

Op een van de kamerties lag daor zo'n gelooid vel, ik mene 
van een geite of zo, veur ‘t bedde. Mit grote schrikogen 
kwamp hij bij bij mien moe. Hij har op de olderslaopkamer 
ekeken en was barre eschrukken. "Oma, kiek es gauw...daor 
lig een plakke van een hond".  En even later las ik det hij 
ekeken har naor het haor van mien moo. De oldere vrouwen 
dreugen vrogger vake zo"n rag� en nettie over het haor zodet 
het netties bleef zitten. "Oma, je kabinetje zit scheef" laas ik.  
En det hij mit een dikke slakke ien de kamer kwaamp.
Ik dee opvoedkundig "Die muj niet mitnemen, die hef ook 
een mamme, zien mamme is vaste ongerust"zee ik. 
Waorop zien aandere knoessie lös gunk en hij nog een slakke 
teunde en mitdeelde "ik heb zien mamme ook mit ebracht'.

Ien het book van oonze dochter schreef ik ook dingen die 
ik pas weer wus toen ik ze laze. Det ze laompies an de � esse 
grootbrachte. En det die dieren altied bleerden as ze heur 
later zagen. Zij was de laomermamme. Det ze oonze Mieke, 
de katte, een poppenjurk antrök en det het arme dier ien 
de kienderwagen mus blieven liggen. Ik vunne ‘t zielug mar 
Mieke begunde te spinnen. Wij lazen geern samen, lekker 
op de baank en wij hadden een mooi veurleesbook onder 
haanden. Ze wol dus niet naor de schoole. Ze zee "kuj gien 
brief schrieven det ik zeek bin, det ik heufdpien hebbe? “
Ze wachtte even en zee toen "nee, doe mar boekzeerte".  

Mien middag vleug veurbij mit al die zaken die mij heugden 
toen ik ze weer laze. De feessies, de kameraodties die bleven 
slaopen, het slaopen ien een tente buten en ‘s nachts rerend 
bij oe komen "umdet er wat ritselt" het kwamp allemaole 
lezend trogge. 
En mien laanterug begunde dag duurde niet eens meer 
laank...
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Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 tel. 06-51901144
Scriba: mevr. B. Huizenga-Veld
 Oldenhave 4, tel. 0522-472631
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 PknRuinenMariakerk
E-mail: info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 25 februari. 
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

UIT DE BRON
Bij voorbeeld
Wie is voor jou een voorbeeld? Of: wie is voor jou een voorbeeld 
geweest? Het kan interessante dingen opleveren om daarover 
met elkaar in gesprek te gaan. Bij Defensie
kwam die vraag ook wel eens aan bod op de zogenaamde 
‘conferenties’ op ons Vormingscentrum Beukbergen. Militairen 
die een dag of twee bij elkaar komen om in
gesprek te komen met elkaar en wie weet met zichzelf.
Even het militaire pak uit en elkaar wat persoonlijker 
leren kennen. Dit met behulp van allerlei werkvormen. 
Indrukwekkende gesprekken kon dit opleveren, maar soms was 
het ook een uitdaging voor jongelui, die vaak echte doeners zijn, 
om zoveel te praten.

Ik herinner mij een collega van in de dertig, die de vraag stellig 
beantwoordde met: ‘ik heb geen voorbeeld, behalve het 
voorbeeld dat ik zie als ik in de spiegel kijk.’.
Bij Defensie wordt leidinggeven geleerd volgens het principe: 
‘Lead by example.’. Geef leiding door (je eigen goede) voorbeeld. 
Dan kan het geen kwaad om eens stil te staan bij wie voor jou 
een voorbeeld is of zijn geweest. ‘Hoezo voorbeeld?’. ‘Waarin?’ 
zul je je afvragen. ‘Een voorbeeld op welk terrein? Op school, in 
de sport, in het algemeen?’.

Allerlei antwoorden en voorbeeld� guren kwamen voorbij. 
Nogal eens kwamen ouders en ook opa’s en oma’s voorbij. 
Opa, die in Indië was geweest. Een supervent… ik mis hem. En 
gewaardeerde collega’s, instructeurs en groepscommandanten, 
die men had meegemaakt.
Het gesprek kon zich ook uitbreiden naar de vraag wie er juist 
niet een voorbeeld was geweest. Een falende collega, een 
afwezige of gewelddadige (stief )ouder.
Wat voor belangrijke voorbeelden heb je in je leven? Je kunt 
eigenlijk niet zonder.

Afgelopen zondag stonden we stil bij Jezus als coach.
Waar Defensie een eigen gedragscode heeft, zo heeft Jezus een 
leefstijl die gebaseerd is op wat in de eerste helft van de bijbel 
staat geschreven. In de zogenaamde Bergrede* geeft Jezus 
door waar het voor hem om draait. Hij nodigt zijn leerlingen 
uit om meer dan het gewone te doen. Meer dan het wettelijk 
verplichte, meer dan wat ‘normaal’ is. Als je alleen mensen 
begroet, die jou ook begroeten, wat voor winst heb je dan? 
Alleen je eigen kringetje liefhebben? Nee, ik daag je uit om zelfs 
je vijanden lief te hebben.

Te hoog gegrepen, vind je ook niet? En toch: probeer je grenzen 
te verleggen. Wie weet ben je met Gods hulp tot veel meer in 
staat dan je denkt.
Wie weet word jij mijn voorbeeld.
Mark Boersma
*Bergrede: Mattheüs hoofdstukken 5, 6 en 7

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

Cantatedienst
Zondag 12 februari - 15.00 uur

Mariakerk Ruinen

‘Gleich wie der Regen
in der Schnee von Himmel fällt’

Johann Sebastian Bach (BWV 18)

Richtbedrag voor de collecte 5 euro

Diensten in de Mariakerk
Zondag 12 februari, 10.00 uur
voorganger is ds. T.J. Braam uit Dwingeloo
Zondag 12 februari 15.00 uur
Cantatedienst m.m.v. het Bach Ensemble uit Vries
voorganger is ds. Mark Boersma
Zondag 19 februari, 10.00 uur
voorganger is ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 26 februari, 10.00 uur
voorganger is pastor A. Metselaar  uit Hoogeveen
Zondag 05 maart, 10.00 uur
voorganger is ds. Mark Boersma. Er is kindernevendienst

‘t Neie Punt
Zaterdag 18 februari is er kerkdienst om 18.30 uur in de 
benedenzaal van ‘t Neie Punt.
De voorganger is ds. T.J. Braam uit Dwingeloo
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

ONTMOETINGSMORGENS
Elke woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u een 
kopje ko�  e of thee komen drinken in de Bron.
Er is gelegenheid voor een gesprek of zomaar een praatje.

Orkest   Bach Ensemble, Vries
Dirigente  Geke Bruining
Organist  Kees Steketee
Predikant Mark Boersma



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?

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Dag en nacht bereikbaar

(06) 29 04 73 09

Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

GEDREVEN, EIGEN, ALERT

Tjitske Lubbinge-Seekles

* 4 maart 1933                                             † 22 januari 2023

Ze werd geboren in Makkum in de gemeente Wonseradeel in 
Friesland. Na de lagere school vertrok ze naar Hengelo, waar ze 
de opleiding voor gezinsverzorging volgde. Daarna werkte ze in 
de gezinszorg in Harderwijk, in Leeuwarden en via Hoogeveen
kwam ze in Ruinen. Ze ondersteunde hier vooral de zwakke 
en asociale gezinnen in het kamp in Echten. Het werken in de 
gezinszorg had haar hart, ze vond het fantastisch.
In Ruinen ontmoette ze Bart Lubbinge met wie ze op 22 
december 1964 trouwde. Het huwelijk werd bevestigd in de 
kerk in Leeuwarden door ds.Mol. Hij was een goede bekende
van haar, want ze was de vaste oppas geweest van de kinderen 
van het gezin van de dominee. Hij is altijd een bekende van hen 
gebleven. Ook heeft hij Riks en Sjoerd gedoopt.

Tjitske en Bart gingen wonen in een bungalow in Gijsselte, 
daarna verhuisden ze naar het appartement boven de 
supermarkt in Ruinen. Hier werden Riks en Sjoerd geboren. 
Eind jaren 60 vertrokken ze met elkaar naar de Oosterstraat.
In 1972 werd Bart afgekeurd wegens een versleten rug. Dat was 
verdrietig, maar Tjitske ging niet bij de pakken neerzitten.
Ze vond dat er iets moest gebeuren, daarom ging zij weer aan
het werk in de gezinszorg en Bart was voor thuis en de 
kinderen. Zij deed dat om hem een doel te geven. 

Ze was kordaat, rechtlijnig en maakte keuzes als dat nodig was.
Het materiële zei haar niet zoveel, wel het menselijke dat was 
belangrijk voor haar. Ze hield van contact met mensen, ze was 
een echt mensenmens, met veel interesse in de buitenwereld.
Bart kocht een stuk land in de Benderse, waar hij schapen hield 
en een moestuin had. Na zijn overlijden zocht Tjitske troost op 
dat stuk land. Vele uren bracht ze er door en werkte ze er in
de tuin. Voor de kleinkinderen was ze een geweldige oma, ze 
was hun vaste oppas. Naast de was en de strijk is ze belangrijk 
geweest voor de opvoeding van hen, beeldbepalend, liefdevol 
en streng als het nodig was. Omgekeerd hebben Sjoerd en 
Wilma heel veel voor haar gedaan. Haar leven was gevuld 
met zorgen en geven. Zo zorgde zij ervoor dat Riks een 
appartement kreeg in Hoogeveen. 

Ze was een trouw lid van de Zusterkring, genoot van de 
bijeenkomsten en de busreizen.
Toen het lopen minder werd, het � etsen niet meer ging, was de 
scootmobiel een prachtige uitkomst. Nadat ze hartproblemen 
kreeg, koos ze er zelf voor om naar ’t Neie Punt te gaan.
Hier deed ze volop mee aan alles, maar gaandeweg werd dat 
minder en langzaamaan liet haar geest haar wat in de steek 
en haar lichaam raakte op. Op zondag 22 januari 2023 is ze 
heengegaan, 89 jaar oud. Haar leven hier was voltooid. We
hebben afscheid van haar genomen in De Bron en aansluitend 
is ze begraven op de begraafplaats in Ruinen. Mogen Riks, 
Sjoerd en Wilma, Sidney, Ayleen en Dennis en Darryl troost 
en nabijheid ervaren van God en mensen om het verdriet en 
gemis van Tjitske een plaats te geven in hun hart en leven.

ds. Sienny Wiersma-Smelt

SPREUK VAN DE MAAND
  
  “Liefde kun je blijven uitdelen zonder dat ze opraakt”  
      -Psalm 119:105
Redactie Om de Ruiner Toren

IN MEMORIAM 
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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!

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.



De Wolden bestaat 25 jaar!
Dit willen we graag samen vieren. Er is een budget om festiviteiten 
te organiseren. Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen 
ideeën voor activiteiten indienen. 
Hebben jullie een leuk idee? 
Meld het of kijk voor meer info op: dewolden.nl/25jaar

Nieuwe verwarming en 
verlichting voor De Belle
ECHTEN - Echtener Stichting De Es huurt een voormalige 
schaapskooi in Echten. Na 20 jaar bestaan van Het Huus met 
de Belle was het nodig om groot onderhoud te plegen aan de 
verlichting en verwarming. De gaskachels, ooit tweedehands 
hands gekocht, waren versleten, hadden regelmatig storing 
en echt warm werd het niet. Met nieuwe en vooral duurzame 
verlichting en verwarming zou De Belle en de naast gelegen 
Galerie weer een poos vooruit kunnen.

Omdat De Belle een Stichting is zonder winstoogmerk en de winst 
gebruikt wordt om huur en vaste lasten te betalen, is het bestuur 
op zoek gegaan naar sponsors om een nieuwe verwarming en 
verlichting te realiseren.
Voor de totale investering heeft het bestuur meerdere partijen 
gevraagd met subsidies te steunen en was blij verrast dat VSB 
Fonds, Stichting 1865 en Alfa Accountants en Adviseurs allemaal 
met een geldelijke steun wilde helpen. Daarnaast was er een 
anonieme gift.

Waar mogelijk heeft De Belle vrijwilligers in kunnen zetten voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden, zowel het demonteren van de 
verouderde apparatuur, het afvoeren en assisteren bij het plaatsen 
van nieuw apparatuur. Benning bouw B.V. uit Echten, Intechneau 
Ruinen en Js elektroservice Hoogeveen hebben hun kennis en hulp 
ingezet, daardoor zijn behoorlijk wat kosten bespaard.

Zo is er in november 2022 een samenwerking aangegaan met 
Intechneau uit Ruinen en Js elektroservice uit Hoogeveen. Met 
hulp van de vrijwilligers is in een aantal weken hard werken de 
verwarming en verlichting gemoderniseerd. De verlichting is 
prachtig en het is er nu behaaglijk warm.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn erg blij met het eindresultaat. 
Iedereen is van harte welkom om even rond te kijken, voor een 
praatje of informatie, een kop ko�  e of om een cadeautje te kopen. 
En als laatste maar niet minder belangrijk: om het Huus met de 
Belle vanaf 18 februari weer te bewonderen.

Sponsors Intechneau, Js Elektroservice
en vrijwilligers De Belle  ©aangeleverde foto

TE KOOP
Commode en Kinderstoel

T.E.A.B. 
T. 06 251 183 09

waopenties

Duurzaamheidssubsidievoor 
starters kan weer aangevraagd 
worden
DE WOLDEN - Sinds 2014 kunnen starters op de woningmarkt 
in De Wolden subsidie aanvragen om hun woning te 
verduurzamen. Het budget dat voor deze subsidie beschikbaar 
was gesteld, is inmiddels volledig opgebruikt. Maar vanwege 
het succes van de regeling heeft de raad in het Actieplan 
Klimaat & Energie 2021 - 2024 opnieuw voor vier jaar € 20.000 
per jaar beschikbaar gesteld. De nieuwe verordening is eind 
december door het college vastgesteld en ingegaan op 2 
januari 2023, waardoor het nu weer mogelijk is om de subsidie 
aan te vragen. 

Lagere energielasten
De gemeente De Wolden wil met de duurzaamheidssubsidie 
starters stimuleren hun eerste koopwoning te isoleren of te 
investeren in energieopwekkende maatregelen, zoals HR++(+) glas 
of gevelisolatie. Starters kunnen zo hun energielasten en dus ook 
hun woonlasten verlagen. 

Voorwaarden stimuleringsregeling
De regeling vergoedt 30% van de investering. Daarvoor geldt 
dat de gemeente een minimale subsidie van 1.000 euro en 
een maximale subsidie van 5.000 euro verstrekt. De regeling is 
stapelbaar met subsidies van het Rijk en de provincie die gericht 
zijn op energiebesparing en woningverbetering. 

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsregeling moet 
de woning zijn gekocht na 31 december 2021. Het aankoopbedrag 
van de woning mag niet meer bedragen dan 250.000 euro 
(exclusief kosten koper) en de woning moet zijn gebouwd voor 1 
januari 2006.

Meer informatie
De duurzaamheidssubsidie is tot en met 31 december 2026 aan te 
vragen.  De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door 
de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN). 
Meer informatie over de regeling en het bijbehorende 
aanvraagformulier vindt u op de website van het SNN: snn.nl



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 22 FEBruari 2023
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 14 FEBruari 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?
 Zeg het ons! T. 06 143 63 134
 info@ruunderwaopen.nl of
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 12 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Mariakerk 15.00 uur, ds. M. Boersma
Cantatedienst m.m.v. het Bach Ensemble uit Vries
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J. Overeem
Evangeliesatiedienst m.m.v. Koningsband

Zaterdag 18 februari
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. T.J. Braam

Zondag 19 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds P. Linthout
Olden Kinholt Hoogeveen 10.15 uur ds. G.M. Arends-Alkema

Zondag 26 februari
Mariakerk 10.00 uur pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 5 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

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

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

Zondag 12 februari 2023 

Welkom 
 bij de evangelisatiedienst 

 

          Thema:  
                 

 
 

10.00 uur: Inloop; koffie/thee/fris 

11.00 uur:  Welkom & viering 

M.m.v.:      uit Groningen met leden 
uit Groningen, Friesland en Drenthe, 

Ds. Jaap C. Overeem uit Stiens 

en de evangelisatiecommissie 

Plaats: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 
Pesse 

Geluk 

Intechneau MTB Marathon 
Ruinen 5 maart 2023
RUINEN - Veel wielersporters zien er altijd weer naar uit, op de
1e zondag in maart wordt dan de Intechneau MTB Marathon 
Ruinen georganiseerd. Er is keuze uit afstanden van 45 t/m 110 
km! Door de vele verschillende afstanden met o.a. de 110 km 
route is deze mountainbike tocht uniek in zijn soort. 

In deze afstanden komen alle aspecten van het Drentse landschap 
aan de orde en bij Havelterberg kan men genieten van het glooiende 
landschap met korte, maar pittige beklimmingen. Daarnaast zijn 
er ook genoeg mooie berijdbare paden opgenomen die men naar 
keuze kan gebruiken voor een 'herstelmoment', of om er nog even 
een schepje bovenop te doen. Het is juist deze afwisseling, die het 
parcours zo aantrekkelijk en uniek maakt!
Deze activiteit wordt georganiseerd door WTC Ruinen.

Kroeg-tot-Kroegloop
RUINEN - Wat is dat eigenlijk de Kroeg-tot-Kroegloop op 
zaterdag 19 maart? Bij dit evenement loop je een afstand van 
9,4 kilometer, van de "kroeg" in Ruinen naar de "kroeg" in 
Ruinerwold.

Het mooie van deze Kroegloop is dat de inleg / opbrengsten / 
sponsorbijdragen naar een goed doel gaan: dit jaar is dat de Fleur 
Bloemen Stichting. Deze organisatie stelt zich ten doel pestgedrag 
onder kinderen / jongeren tegen te gaan.
Inschrijven kan t/m 17 maart via inschrijven.nl of op de wedstrijddag 
bij het wedstrijdsecretariaat tot een half uur voor de start.



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

Huus met de Belle 
Informatiecentrum & Plattelandswinkel | Echten
Geopend
voorjaarsvakantie t/m paasvakantie do. t/m zo. 13.00 - 16.30 uur 
paasvakantie t/m herfstvakantie di. t/m zo. 13.00 - 16.30 uur
herfstvakantie t/m kerstvakantie do. t/m zo. 13.00 - 16.30 uur
www.huusmetdebelle.eu

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  
 
12 februari Bach Cantatedienst Mariakerk
12 februari Ev.dienst m.m.v. Koningsband 
                         Ontmoetingskerk Pesse
13 februari Lezing Cultuurhistorie Landschap ‘t Neie Punt
17 februari Band De Volt Sportcafé de Marse
  5 maart      Intechneau  MTB Marathon Ruinen
11 maart     Café Quiz - Café  Hees
13 maart     Lezing Biodiverse tuin en bestuivers ‘t Neie Punt
19 maart     Kroeg-tot-Kroegloop - Café  Hees

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
25 maart 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, � etsen, 
elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten en diepvriezers.
Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

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: 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

DE LEVENSLOOP

De levensloop, het is een reisplan
De één kek veur, de aander achteroet
Zien naor wat komp, of naor wat gung
Dit alles deur een vènsterroet
Mar achterum zien is veurbij
’t is het Nou wat veur oens ligt
Geniet daor van zolang ’t kan
Met moed naor ’t veuroetzicht
Zo hef een elk zien iegen dunken
Op wat toekomst of verleden is
Wat komp dat komp…..
Wat is dat is……!

  -Janny Kok-Wolbers

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

Hersengym in ‘t Neie Punt
Uitslagen
RUINEN - Op 26 januari was er weer Hersengymnastiek in 
‘t Neie Punt. Dit zijn de uitslagen:

1. JAR    107 punten
2. Taxi Rudi   104 punten
3. Smitties        99 punten
4. Jordaan, Esto’s en De Akkers, allen   98 punten
Publieksprijzen: Jaap van Laar en Milko Pieters

De volgende wedstrijdavond is donderdag 9 februari, aanvang 
20.15 uur in ’t Neie Punt. Publiek is welkom.

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

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

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



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

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


