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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Hedwig ontvangt makelaarsstafj e
• Kiek! door Jans Schulting
• Afscheid Willem Rumph, Stichting 1865
• Column van JOS
• Om de Ruiner Toren
• Het waterschap rekent op jou
• Minibiebs en buurtkastjes in Ruinen
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Ruiner gedicht ‘De Brink’ door J. Luning
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is  22 maart 2023
Aanleveren materiaal uiterlijk 
14 maart 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
RUINEN - In het makelaarsvak is geen 
dag hetzelfde, maar vrijdag 24 
februari jl. was voor Hedwig Oude 
Hendriksman, makelaar bij 
De Woonmaat Makelaardij, helemaal 
onalledaags. Op deze dag ontving zij 
uit handen van Gerben Zandbergen, 
makelaar te Havelte en voorzitter van 
NVM Drenthe, het makelaarsstafj e. 

Dit makelaarsstafj e werd ooit ingevoerd 
om een erkende makelaar van een 
beunhaas te onderscheiden. Het stafj e 
werd door de NVM aan Hedwig 
uitgereikt, omdat het op 20 januari jl. 25 
jaar geleden was, dat zij door de kanton-
rechter als makelaar werd beëdigd.
Hedwig was,  voordat ze makelaar 
werd, werkzaam bij Aannemingsbedrijf 
Gebroeders Plegt, later Plegt-Vos, in 

Langeveen. Ze hield zich bezig met het 
verwerven van grond ten behoeve van 
nieuwbouw en had regelmatig contact 
met makelaars. Dit maakte de belang-
stelling voor het vak bij haar los en zij 
ging in de avonduren de opleiding tot 
makelaar volgen.

Na afronding van haar opleiding ging 
Hedwig in 1996 werken bij makelaar 
Lubbert Linde in Zuidwolde. In 1998 
maakte ze de overstap naar Lamberink 
makelaars in Assen. Weer twee jaar later 
trad ze in dienst van De Woonmaat 
Makelaardij in Ruinen, waarvan ze nu, 
samen met haar partner Wim Stam, 
eigenaar is. 

www.dewoonmaat.nl

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

Hedwig Oude Hendriksman 
ontvangt makelaarsstafj e

©Wim Stam

Biodiversiteit in de tuin
Lezing Bloeiend Ruinen op 13 maart om 19.30 uur in Dorpshuis ‘t Neie Punt

RUINEN - Bloeiend Ruinen begint het voorjaar op 13 maart om 19.30 uur heel 
toepasselijk met een lezing over biodiversiteit in de tuin. 
Het is in Dorpshuis ‘t Neie Punt en spreker is Joop Verburg, bekend van de Vlindertuin 
en het Vlinderommetje in Zuidwolde. De kosten bedragen € 5, inclusief koffi  e of thee. 
Vooraf aanmelden is nodig via info@dbrune.nl



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

• 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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



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

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

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

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 huidoneff 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 / fi 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

Off the road rit MC’80 ruinen
Het kon weer! 
En wat was het een mooi spektakel op een prachtige zonnige 
zondag. Nog meer foto’s zien?  
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting!

Willem Rumph neemt afscheid 
van Stichting Ruinen 1865
RUINEN - Op zaterdag 18 februari heeft de heer Willem Rumph, 
voorzitter van Stichting Ruinen 1865, afscheid genomen 
als bestuurder van de stichting. Stichting Ruinen 1865 is in 
september 1991 opgericht en is na ruim 31 jaar nog zeer actief. 
De Stichting Bondsspaarbank Ruinen ging destijds fuseren 
met de SNS-bank en het toenmalig bestuur wilde een “goede 
-doelen-stichting” hebben dat blijvend giften kon doen in het 
oude werkgebied van de Bondsspaarbank.

Willem Rumph was al bestuurder van de Stichting Bondsspaarbank 
Ruinen. Als zodanig kwam hij bij de oprichting van Stichting Ruinen 
1865 ook in het bestuur van deze stichting. In 2014 nam Willem 
Rumph het voorzitterschap over van de heer H. Niezing. Hij heeft 
altijd de vergaderingen op een soepele wijze voorgezeten. Hij was 
vooral in Ruinerwold het gezicht van de stichting. Hij heeft altijd de 
doelstelling van de stichting voor ogen gehouden.

Het bestuur is er blij met een goede 
opvolging. De heer Jaap Rumph, 
ook uit Ruinerwold, is in het bestuur 
gekomen. De overige bestuursleden 
hebben hem gevraagd voorzitter te 
worden, hetgeen hij heeft aanvaard 
en werd daardoor benoemd tot de 
nieuwe voorzitter. 

Stichting Ruinen 1865 heeft de ANBI-status. De stichting heeft in de 
afgelopen jaren al heel veel giften gedaan, maar mag ook, door de 
ANBI-status, giften en erfenissen ontvangen, waarmee zij weer vele 
organisaties fi nancieel kan ondersteunen.

 ©aangeleverde foto

voor de 
Provinciale Staten van Drenthe

Sterke dorpen, steden en landschappen
Stikstofrealisme
Gezonde bedrijven
Cultuur voor ieder
Dienstbare overheid 

Kandidaat uit De Wolden
Jurr van Dalen

STEM
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OP
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HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl



ColumnJOS

FILM

Ien een kraante laas ik det ie oen olde fi lms mit kunt nemen 
naor de ANWB; daor weet ze de weg um de olde fi lms over 
te zetten op een moderne ofspeulbare meniere. Wie wet 
hoeveul femilies nog olde fi lms hebt liggen; ik weet det van 
oonze trouwerije deur een zwaoger een fi lm is emeuken; hij 
is er niet meer en bij het oprumen van heur huus bint gien 
fi lms evunden. Ondudelijk is wat er mit gebeurd is, misschien 
is er later wel wat overhén eneumen. 
Of kun det allent mit cassettebaandties? 

Aj vunden det de opname niet meer neudig was nam ie op 
het zölfde baandtie wat neejs overhén. Ien die tied was er 
Toppop en Tijd voor Teenagers en as een nummer op ene 
stunt mus ie ‘t opnemen. Mar as er een week of wat een neej 
nummer op ene stunt gung die meziek er zó overhén. En zo 
bint veule baandties waor de kiender de eerste woordties op 
zeeden of een varssie op zungen vot eraakt. Jammer toch?

Het was wat aj op de fi lm kwamen; ik weet nog det er 
volgens mij ien de zestiger jaoren een dorpsfi lm van Rune 
emeuken is. Vaste deur de heer en mevrouw Kleinstra. Of 
de heer of mevrouw van de Barg die er bekend um stunden 
det ze veule fi lms meuken. Veural as de braandweer, waor  
bij heurde, wat bezunders har, een feestaomd of een 
uutwisseling mit aandere korpsen. Of de uutwisselingen mit 
Hilchenbach, destieds partnergemeente van Rune.

En fi lmen deur det echtpaar ook wel bij aandere 
gelegenheden. Mij heugt nog det wied van teveuren an 
ekondigd wordde det die dorpsfi lm op eneumen zöl worden; 
veule verenings kregen het verzeuk op de dag van opname 
anwezig te wezen. Een hiele bulte ienwonders, veule mit het 
pakkie van de verening an, marcheerden ien een lange riege 
deur het dorp. Een beetie benauwd want wat wusse wij now 
van fi lm. 

Bij de vertoning van olde fi lms op tv Drenthe ziej det ook; 
meensen die an koomt lopen en de schoet veur ‘t gezichte 
holt umdet ze die fi lmende keerl of vrouwe niet helemaole 
vertrouwt. En kiender kreupen achter det schoet vot. Manleu 
trökken de pette wat vaster op de kop.  Dan bin ie toch wat 
minder zichtbaar.

Er is ien die dorpsfi lm ook een middag efi lmd bij de 
bejaordengimnestiek. Mien opa en opoe kwamen op de 
fi etse an. Ien het beste good want ze zöln efi lmd worden. En 
de opname is mooi um te zeen. De bejaorden (det woord 
was toen gebrukelijk, aj 65 waren dan waaj bejaord) zaten 
allemaole op een stool. En dan mar zwaaien mit de narms; 
eerst links en dan rechts. En dan de benen; eerst links heff en 
en later rechts. De leidster zee daj dan smeu bleven. 

Mien opoe was een meensen meense; die vunt het geweldig, 
alles wat veur oldern edaone wordde. Ze wol wel alle dagen 
argens an mit doon. Mar de meeste gelokkige huwelijken 
bestaot uut  tweej meensen die verschillend bint. Mien opa 
is geleuf ik mar één keer mit ewest. Opoe vunt det jammer...
zo gezellig...mit zien beiden. Ze vreug waorum hij niet weer 
mit wol. "Ik heb ien huus ook een stool, as ik mit narms en 
benen mut zwaaien kan ik det ien huus ook wel doon", was 
zien antwoord.

Een keer is e mit tegenzin mit egaone....en det is veur altied 
op fi lm vaste elegd.

Dag en nacht bereikbaar

(06) 29 04 73 09

Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

GEDREVEN, EIGEN, ALERT

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?



MODESHOW
V A N  O N Z E  V O O R J A A R S / Z O M E R C O L L E C T I E

DINSDAG 21 MAART 2023
10.00 UUR |  14.00 UUR |  19.00 UUR |  IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT 

AANMELDING: 0522 473 240

WOENSDAG 22 MAART 2023
19.30 UUR |  DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD

AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

GR
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Jaargang 40 nr. 03 - 8 maart 2023
Eerstvolgende nummer verschijnt 05 april 2023

Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 tel. 06-51901144
Scriba: mevr. B. Huizenga-Veld
 Oldenhave 4, tel. 0522-472631
Koster: Johan Platen, tel. 06-12878066
 koster@pkn-ruinen.nl
Diaconie: Hulp/ informatielijn
 tel. 06-20425585
 margriet.middelbrink@gmail.com 
Website:  www.pkn-ruinen.nl 
 www.facebook.com/
 PknRuinenMariakerk
E-mail: info@pkn-ruinen.nl 

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

UIT DE BRON
Onderweg naar Pasen
Vanaf vorige week aswoensdag 22 februari, zijn we onderweg naar 
Pasen. 40 dagen lang, als je de zondagen niet meerekent. In bijbel 
en kerk wordt wonderlijk geteld! Veertig is symbolisch. Het volk 
Israël was 40 jaar op reis door de woestijn na de ontsnapping uit
Egypte. Jezus werd 40 dagen uitgedaagd in de woestijn. Vandaar 
de traditie van het vasten. In de nieuwe gespreksgroep voor 
jongvolwassenen, schrijven de deelnemers aan zichzelf een brief bij 
de vraag: waarin kan het ietsje minder en waar wil ik juist wel meer 
aan toekomen de komende tijd? 
Na Pasen valt die brief bij ieder op de mat en kan je kijken wat 
je er van gebakken hebt. Op dat tijdreisje naar Pasen doen we 
verschillende stations aan. De laatste is Palmpasen met zijn 
palmpasenstok. Palmpasen was in onze kerk hét moment, dat 
mensen ‘belijdenis’ deden, een ritueel waar bij je als individu voor 
je geloof uitkwam. Daarover gaat het volgende verhaal van Roelof 
Luning, opgetekend door Frans Westenbrink 1. Roelof overleed 
onlangs. Gelukkig hebben we nog dit soort teksten van hem. 

‘Toeval bestiet neet, det is wel zeker’. Het was op palmpaosen. 
Wi’j zaten ien een halve kringe umme kachel, midden ie de karke. 
Koster Jaap Klunder har de kachel fl ink op estookt. Wij zwietten als 
otters. Van lieverlao kwamen er vonken uut de zolder. Ik geleuve, 
dat Harm Slagter, die zölf bi’j de braandweer was, as eerste ien de 
gaten har dat er braand was. Mar ja, ie mag ja neet prooten tiedens 
een karkdienst? De biebelstekst die gebruukt weur was Johannes 
11, vars 28: “De meester is daar, en Hij roept u”. Lachend: En net 
toen de domeneer det zee, leupen wi’j de karke uut.’ 
Gelukkig was de brandweerkazerne vlak naast de kerk.

‘Typisch hein, dat er ien de karke braand uutbrek, net as ik 
beliedenis muui doen, Ikke, die zölf uut de braand ekomen bin. 
Kiek, det is gien toeval’. En dan, na een korte stilte: ‘De domeneer 
har gebak besteld, daor is e mooi met blieven zitten’. Mooi! Die 
woorden over de meester die roept zijn woorden aan Maria (niet 
de moeder van Jezus), die verdrietig is om het verlies van een 
vriend. Ook Jezus was bevriend met deze Lazarus en we lezen dat 
hij begon te huilen. Een verhaal van verlies, meeleven, troost en 
nieuw leven. 
Ik wens iedereen een goede reis naar Pasen.
Vanuit de Bron: Mark Boersma, domeneer
1. Frans Westenbrink. ‘Barend Luning Ezn. &amp; Roelof Luning Ezn.’
Rustende boeren - Roerende verhalen - Roerige tijden

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

Zondag 12 maart, 10.00 uur
voorganger is pastor A. Metselaar uit Hoogeveen
Zondag 19 maart, 10.00 uur
voorganger is ds. T.J. Braam uit Wittelte
Zondag 26 maart, 10.00 uur
voorganger is ds. Mark Boersma
Zondag 02 april, 10.00 uur,
voorganger is ds. T.J. Braam uit Wittelte
Donderdag 06 april, 19.00 uur voorganger is ds. Mark Boersma 
Viering van het Heilig Avondmaal in ‘t Neie Punt 
Vrijdag 07 april, 19.30 uur
voorganger is ds. G. Venhuizen uit Nijensleek – Goede Vrijdag

‘t Neie Punt
Zaterdag 11 maart is er kerkdienst om 18.30 uur in de 
benedenzaal van ‘t Neie Punt. De voorganger is  mevr. G. Bijl.
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 koffi  e te drinken.
Donderdag 06 april, 19.00 uur voorganger is ds. Mark Boersma
Viering van het Heilig Avondmaal in ‘t Neie Punt.

VEERTIGDAGENTIJD
Vanaf zondag 26 februari is er vijf zondagen lang ergens in de 
regio een vesper. Van harte welkom bij deze avondvieringen! 
Alle vieringen beginnen om 19.00 uur. 
12 maart - ds. Betsy Nobel in IJhorst-De Wijk
Thema: “Ik heb dorst”
19 maart - ds. Jan Muis in Berghuizen
Thema: “Vrouw zie daar uw zoon; zoon zie daar uw moeder”
26 maart - ds. Frits Slothouber in De Kapel in Ruinerwold
Thema: “Voorwaar Ik zeg u, vandaag nog zult gij met mij zijn in 
het paradijs”
2 april - geen vesper

UITNODIGING VRIJWILLIGERS
Als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden welke de 
vrijwilligers hebben gedaan, wordt er 31 maart ‘s avonds een 
informele bijeenkomst in De Bron gehouden.
Onder het genot van een kopje koffi  e of thee en later een hapje 
en een drankje, zal er een diavoorstelling plaats vinden van de 
Stichting Historisch Ruinen.

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

SPREUK VAN DE MAAND

  -“Tijd is het grootste cadeau dat je iemand kunt geven. 
  Je geeft namelijk iets dat nooit meer terugkomt.”
     Uit: kalender OMDENKEN

Redactie Om de Ruiner Toren
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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.

www.vleesservicedegraaf.nl

€   7,99 elders € 11,99
€   7,99 elders € 11,99
€   7,99 elders € 13,99
€   8,49 elders € 11,99
€ 10,99 elders € 16,99

€ 11,99 elders € 15,99

Rundergehakt      2x 500 gr.
Kipdijvlees      2x 500 gr.
Kip� let       2x 500 gr.
Speklapjes zonder zwoerd
Kipdöner gegaard 2x 500 gr.
Ambachtelijke
kipschnitzels       2x 500 gr.

AAN

BIEDING!



Het waterschap rekent op jou en 
jij kan rekenen op het waterschap

RUINEN - Mijn naam is Bertus Dekker. En 
ik sta als kandidaat voor CDA De Wolden 
op de kieslijst voor het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Ik woon in Ruinen en ben 
al jaren verbonden aan het waterschap. Water 
is van levensbelang. En ik sta ervoor dat water 
toegankelijk, schoon en vooral betaalbaar blijft 
voor iedereen. Maar dat kan niet zonder jouw 
stem. Daarom roep ik iedereen op om 15 maart 
naar de stembus te komen. Want vooral in een 

tijd van klimaatverandering is jouw stem belangrijk.

Veel mensen zegt het waterschap niet veel. En de waterschaps-
verkiezingen laten ze aan hun beurt voorbij gaan. Onbekend maakt 
onbemind zullen we maar zeggen. Maar vooral in een tijd waar 
we te maken hebben met klimaatverandering, is het waterschap 
zo ontzettend belangrijk. Want jij wilt je tuin ook mooi houden, 
genieten van een wandeling in de natuur, betaalbaar voedsel en 
vooral betaalbaar schoon drinkwater.

Ik sta als kandidaat voor CDA De Wolden op de kieslijst voor 
het Waterschap Drents Overijsselse Delta. En ik weet dat het 
waterschap met grote uitdagingen te maken heeft, vooral in deze 
tijd. Jouw stem doet er toe. Lees onderstaande drie punten, dan 
weet je genoeg.

1. Wij beheersen de grondwaterstand om verdrogen van
     gewassen te voorkomen
   · zodat boeren inkomsten blijven houden
   · zodat ons voedsel betaalbaar blijft
   · zodat er voldoende voedsel van kwaliteit blijft

2. Wij benutten regenwater en stoppen wateroverlast
  · zodat we het water in droge periodes gebruiken en
    onze tuinen niet  verdorren
  · zodat we bij hoosbuien onze huiskamers en kelders
    drooghouden
  · en het regenwater apart wordt opgevangen en niet ‘ weggegooid’
    in het riool

3. Wij houden de kwaliteit van water goed
    · zodat de natuur mooi blijft
    · zodat de bossen en beesten beschermd zijn tijdens de
       hete en droge zomers
    · zodat ons drinkwater niet vervuild wordt met medicijnresten
      en resten van synthetische drugs

Trots op onze nieuwe stuw in de Ruiner AA voor de natuur

Houd het betaalbaar, voorkom een watercrisis!
Betaalbaar houden van alles wat we doen is belangrijk. Want 
als water onbetaalbaar wordt, gebruiken meer mensen de 
kwijtscheldingsregeling. En belandt de rekening bij een 
steeds kleinere groep inwoners. Waardoor water ook voor hen 
onbetaalbaar wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

We willen niet in een volgende crisis belanden: ‘ watercrisis’. Want 
de kosten van ‘ duur water’ zullen uiteindelijk ook weer door de 
boeren in de consumentenprijzen doorberekend moeten worden. 
En worden boodschappen nog onbetaalbaarder.

Dit vind ik als CDA er in De Wolden onacceptabel. Ik hoop dat je 
het belang kunt zien en de gang naar de stembus maakt 15 maart. 
Alvast bedankt voor jouw steun!

Ga eens een kijkje nemen! Midden in het nationaal park het 
Dwingelderveld staat namelijk onze trots: de nieuwe stuw in de 
Ruiner AA. Deze stuw is ontzettend belangrijk voor onze natuur. Het 
verzorgt het waterschap voor waterhuishouding en zorgt ervoor 
dat de natuur in het Dwingelderveld tijdens onze hete zomers niet 
gaat verdrogen. Dat is een van onze kerntaken.

Minibiebs en buurtkastje in 
Ruinen
Anderen helpen en verspilling tegengaan

RUINEN - Elkaar helpen en verspilling tegengaan. Met de 
stijgende prijzen is het leven een stuk duurder geworden. Dan 
is een abonnement bij de bibliotheek moeilijker, net als genoeg 
boodschappen kunnen doen. Daarom zijn er nu twee minibiebs 
en een buurtkastje (voedselkastje) in Ruinen.

Liever delen dan verspillen. Dat is de zin die je op veel buurtkastjes 
ziet staan. En dat is ook precies waarom Iris Lucardie en Marjan 
Scheper uit Ruinen op het idee kwamen om een buurtkastje te 
openen in Ruinen. “Omdat er veel mensen zijn die last hebben 
van de gestegen energieprijzen en de inflatie wilden wij graag 
dat er ook in Ruinen een buurtkastje zou komen.” Buurtkastjes 
zijn inmiddels landelijk bekend. Het zijn kastjes waarin mensen 
producten en levensmiddelen kunnen doneren of ruilen. “Die 
producten kunnen er vervolgens weer uitgehaald worden door 
mensen die het kunnen gebruiken. Een soort uitwisseling dus, 
alleen dan via een anonieme kast.”

Locatie gezocht en gevonden
Probleem was alleen dat de buren niet genoeg plek hadden in hun 
tuinen, dus deden ze een oproep op de Facebook van RuinenAlert: 
‘Heeft iemand een locatie voor de kast?’ Buurtgenoot Mandy van 
Dijk reageerde. Van Dijk was zelf bezig met het maken van een 
minibieb en was van plan daar ook levensmiddelen in te zetten. 
“Het zou een combinatiekast worden. Maar Iris en Marjan hebben 
een prachtige buurtkast, waar meer dan genoeg in kan. Dus werd 
het plan om de minibieb en buurtkast naast elkaar aan de rand van 
onze tuin te zetten.’

Minibieb en buurtkast: Zwederaweg/Groene Weg
Op donderdagmiddag 2 maart waren de kasten klaar en was het 
groen gesnoeid, waardoor de kasten geplaatst konden worden. 
Mensen vinden de buurtkast en minibieb aan het voetpad (langs 
de tandarts) tussen de Zwederaweg en de Groene Weg in Ruinen. 
Iedereen die iets nodig heeft of een boek wil lenen is welkom om 
langs te lopen en iets uit te zoeken.

Boeken en producten ruilen of doneren
Ook donaties zijn van harte welkom. Denk dan wel om een paar 
dingen: in de kasten kunnen geen bederfelijke dingen, en omdat 
er veel kinderen dagelijks langskomen zijn alcohol, tabak of 
medicijnen niet welkom. In de minibieb is ook een plank waar wat 
klein speelgoed op kan.

Minibieb: Karelspad 11
De minibieb aan het Zwedera/GroeneWegpad is de tweede in 
Ruinen. Eind vorig jaar opende Nanne Jo haar minibieb aan het 
Karelspad 11. Zij is ook op Facebook te vinden. Daarmee is de 
andere kant van Ruinen ook voorzien van gratis leesvoer.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 22 maart 2023
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 14 maart 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

SNEIKLOKKIES

Die fi ene tere klokkies
Bluit alwèèr overal
Veurbode van de lente
Die daolkies komen zal

Ienvoldige witte bloempies
Waor iederien van holdt
Bluit ieder jaor al vro
Al is het nog zo kold

’t is as of ze oens wilt zeggen
Ach mènsen holdt toch moed
’t wordt zachiesan lente
Dan komp wèèr alles goed

Ook in een mènsenleven
Ist wal ies donker en kil
En liekt seins of ’t geluk
Mar niet wèèr komen wil

Als is het dan ok donker
Deur zèèrten of verdriet
Wat oens die bloempies zegt
Verlies de moed mar niet

Zij bint zo teer en fi enig
Mar hebt het toch wèèr haalt
Deur kolde wind en buien hèn
Totdat de zun wèèr volop straalt.

  -Janny Kok-Wolbers
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De Brink
Ien Rune hebbe wij nog een Brink,
Bliede mit, vandaor dizze link.
Ien ’t midden het grösveld, 
mit an de raand, neie huzen, 
café’s en menig restauraant.
Op terrassies van tegels of grind,
heur ie mit mooi weer 
hoe de glazen klinkt.
Op de Brink is ruumte veur toneel, 
van Zwedera, de Wietse en 
bakker Dekker.
Deur de weke staot der kraomen
veur vleis, keze en vis, alles even lekker.
Mit ’t Ruunder feest is ’t mit de optocht 
de piek.
Op-evrolijkt deur Crescendo
mit muziek.
Ook peerdedagen, olde beroepen
en een mark, dit alles onder 
het oog van de Ruunder toren 
en de mooie kark.

J. Luning

Woensdag 8 maart Biddag voor het gewas
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zaterdag 11 maart
‘t Neie Punt 18.30 uur G. Bijl 

Zondag 12 maart
Mariakerk 10.00 uur pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. E. van Beesten

Zondag 19 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 26 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 2 april Palmzondag
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
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



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 fi etsavontuur - www.opfi 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  
 
  8 maart      Evenement met gastspreker Edino v. Dorsten
                         A plus Business | Voor de Blanken 33 Ruinen
  8 maart      Rock & Lol Popkoor 2000|’t Neie Punt
11 maart     Café Quiz|Café  Hees
11 maart     Jaarconcert Crescendo|Buitencentrum De Poort
13 maart     Lezing Biodiverse tuin en bestuivers|‘t Neie Punt
19 maart     Kroeg-tot-Kroegloop|Café  Hees
21 maart     Modeshows De Smederije|winkel Ruinen
22 maart     Modeshow De Smederije|Buddingehof R.wold
   1 april        Koppeldartstoernooi|De Marse Ruinen

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, fi etsen, 
elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten en diepvriezers.
Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

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. 

25e Krokusconcert Ruinen
Voorjaarsklanken in de Mariakerk

RUINEN - Zondag 19 maart a.s. wordt, na een afwezigheid van
3 jaar in de Mariakerk aan de Brink te Ruinen voor de 25e keer 
het jaarlijkse Krokusconcert gegeven.

Aan deze middag zullen Popkoor 2000, mannenkoor 
De Geuzingers, koor Vrouwen van Nu, mannenkoor 
Ruunder Basalt en het nieuwe muziekensemble Runiek hun 
medewerking verlenen.

Even een klein stukje geschiedenis 
Op 11 februari 1996 werd door de toenmalige Stichting Sociaal 
Cultureel Werk Ruinen voor het eerst een concert georganiseerd 
onder de naam MIDDAGCONCERT. Het werd gehouden in de 
huidige Mariakerk, toen nog de N.H kerk te Ruinen. 
Er deden maar liefst 8 koren uit Ruinen en omgeving mee. 
Van het eerste uur zijn: Kerkkoor Ruinen, Vrouwen van Nu (toen 
nog Plattelandsvrouwen) en de Geuzingers. Vanaf dat jaar werd 
trouw ieder jaar dit concert georganiseerd en vanaf 2005 ging het 
onder de naam Krokusconcert. Het aantal koren wisselde van getal 
om uiteindelijk op het huidige aantal van 5 te komen.

Door het gevarieerde programma belooft het weer een middag te 
worden met voor iedere muziekliefhebber wat wils. Het concert is 
voor diegene die niet in staat is om te komen ook te beluisteren via 
de website www.pkn-ruinen.nl
De organisatie is in handen van de gezamenlijke koren uit Ruinen.

Aanvang van het concert: 14.30 uur, de toegang is gratis, na 
afl oop zal er een collecte gehouden worden bij de uitgang.
De kerk is open om 14.00 uur.

 ©Jans Schulting



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

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

EEN BEGRIP
We zijn een echt familiebedrijf, met de 
mentaliteit die daar bijhoort. Wij doen 
wat we zeggen en we zeggen wat we 
doen. Wij hanteren scherpe prijzen voor 
zowel uw occasion als uw nieuwe auto, 
met behoud van fabrieksgarantie.

Occasions én nieuw, altijd betrouwbaar!

  Al meer dan 75 jaar

in de regio


