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Wij zijn uw bank!

Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Tel. 0522 - 472528

www.lensenschilders.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Muizenbestrijdingsmiddelen!

Diverse soorten

doosjes à 200 gram

3 halen = 2 betalen

Beleef de nacht met de Nachtwachter 
van het Dwingelderveld
REGIO - Als het donker wordt in het bos en op de hei, komt het nachtleven op gang. De 
Nachtwachter van het Dwingelderveld kent als geen ander de geheimen van de nacht. 
Het is Natuurmonumenten gelukt om met deze bijzondere figuur een afspraak te maken. 

Op vrijdag 14 en 21 oktober om 19.00 uur 
neemt de Nachtwachter verstokte dag-
mensen mee de nacht in. Deze wandeling 
is leuk voor gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar. Vooraf aanmelden is nodig en kan 
via www.nm.nl/bcdwingelderveld. 

Stap voor stap worden de dagmensen 
ingewijd in de geheimen van de nacht. 

RUINEN – Met de prachtige nazomer 
nog vers in het geheugen, maar de 
herfst en winter toch onvermijdelijk 
in het verschiet, heeft Boetiek 
De Smederije weer gezorgd voor een 
hele mooie herfst- en wintercollectie. 

Tijdens een serie volgeboekte 
modeshows eind september jl. in 
de boetiek aan de Westerstraat 
in Ruinen en in de Buddingehof in 
Ruinerwold kreeg het publiek van de 
modellen Roelien, Klaasje, Marieke, 
Dineke en Jenita een mooie indruk te 
zien van de collectie die door Lieneke 
Smit, eigenaresse van De Smederije, 
is samengesteld. 

De leuke, gevarieerde mode en 
bijpassende accessoires zoals
sieraden, tassen en ceintuurs is 
verkrijgbaar in de boetiek aan 
Westerstraat 12 in Ruinen. 
Lieneke organiseerde voor de tweede 
keer dit jaar met veel plezier de 
modeshows, maar daar is uiteraard 
ook de hulp ‘achter de schermen’ 
bij nodig, zoals haar man Jaap, de 
kleedsters en ladyspeaker Trudy. 

Boetiek De Smederije klaar 
voor een nieuw modeseizoen

In stilte dwaalt de Nachtwachter door het 
donkere bos en laat mensen de nacht beleven. 
Onderweg ontdek je de geheimen van de 
nacht. Let op: het is geen griezeltocht, 
maar een beleeftocht. Bij het aanmelden 
wordt de startplek bekend gemaakt.

Foto 
NAtuuRMoNuMeNteN



Steenberger Esweg 31  |  7921 AX  Zuidwolde  |  telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845  |  e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons 

typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers. 

Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

17 t/m 21 oktober

Hypotheken  Sparen  Beleggen  Lenen  Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

Tel. 0522- 472 528   Email: balieruinen@wolden.nl   Web: www.wolden.nl

Kinderspaarweek in 
de Herfstvakantie !!

Kom je ook langs?

Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING



Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.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, Ansen, tel. 0522-471022, 
www.laurensvanvenrooij.nl

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, 
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie, 
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.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, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kraamzorg Tineke
Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen

Belangrijke informatie / service

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.
* 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
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

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

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316  www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

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

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Marskramer Luten.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 26 oktober 2016

ADVERTEREN?
’T RUUNDER 

WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Zondag 16 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. H. Procee
 
Zaterdag 22 oktober
‘t Neie Punt  18.30 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag 23 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Martin Brand (Jeugddienst)

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 18 oktober 17.00 uur worden ingeleverd via



Mmmmmmmm…..

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

€ 3,95

CATAMARAN
Super Lekker!

Hees 32
7963 PB Ruinen

tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Tuin & Gazon
viTaal de winTer in!

Het is tijd voor kalk en 
speciale meststoffen

nieuw, fossiele zeewierKalK 
van coccolieten in 10 & 25 kg.

Neutraliseert zure grond
• Verhoogt de opname van meststoffen

• Verbetert bodem en structuur

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

nu verkrijgbaar
Speciale naJaarSMeSTSToF 

10 & 20 kg leverbaar

Sfeer maken 
in je huis?

Zó 
gedaan.

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen  Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl



Prijswinnaar september puzzel
H. Prent, Esweg 77 Ruinen.
De winnaar ontvangt een waardebon 
t.w.v. € 12,50 te besteden bij 
Steenbergen brood & banket en af te 
halen bij Marskramer/Toys2Play Luten, 
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

WIE LEVERT DE MOOISTE 
KLEURPLAAT IN?
Wat kun je winnen? Een waardebon t.w.v. 
€ 12,50 te besteden bij Marskramer Luten 
in Ruinen.

Wie mag meedoen? 
Kinderen basisschool t/m groep 4
Wanneer inleveren? 
Voor vrijdag 28 oktober 2016

DE WOLDEN - Gemeente De Wolden gaat mantelzorgers waarderen met het mantelzorgcompliment. 
Wethouder Mirjam Pauwels: ”We hebben enorm veel mensen in onze gemeente die zich dagelijks
 inzetten als mantelzorger. Hun inzet is onmisbaar! Als waardering daarvoor hebben we het mantelzorg-
compliment. Dat is in de vorm van een bedrag van €300 dat we uitbetalen aan de persoon die mantelzorg 
ontvangt, zodat zij hun mantelzorger(s) kunnen belonen voor de zorg die ze leveren.”

De Wolden waardeert 
mantelzorgers met 
mantelzorgcompliment

Uitvoering door Welzijn De Wolden
Met ingang van 2016 heeft de gemeente aan 
Stichting Welzijn De Wolden gevraagd om de 
uitvoering van het Mantelzorgcompliment op zich te 
nemen. Dat betekent dat zorgvragers een verzoek 
kunnen indienen voor het mantelzorgcompliment bij 
Stichting Welzijn De Wolden. Een consulente bekijkt 
dan of de zorgvrager in aanmerking komt voor het 
mantelzorgcompliment. Jaarlijks kunnen 
verzoeken ingediend worden van 1 januari 
tot 1 december.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende 
door iemand uit diens directe socialeomgeving. 
Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig 
en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun 
omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, 
maar ook een ander familielid, vriend of kennis. 
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door 
elkaar gehaald. 

Toch zijn het verschillende dingen: Mantelzorg 
overkomt je Mantelzorgers kiezen er niet voor om 
te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een 
emotionele band hebben met degene die zorg 
nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per 
dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en 
verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met 
het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emoti-
onele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt 
aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee 
stoppen. 
Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband 
en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Criteria voor mantelzorgcompliment
Om in aanmerking te komen voor het 
mantelzorgcompliment, moet aan de 
volgende criteria voldaan worden:

•	 U	bent	mantelzorger	als	u	een	directe	relatie		
	 heeft	met	de	zorgvrager.	U	zorgt	voor	bijv.	uw		
 partner, kind, familie, buur of  vriend.
•	 Als	mantelzorger	zorgt	u	meer	dan	8	uur		
 per week.
•	 Het	gaat	om	langdurige	onbetaalde	zorg		
 (minimaal 3 maanden).
•	 Per	zorgvrager	kan	er	1	mantelzorgcompli	
 ment aangevraagd worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over het mantelzorg-
compliment en de voorwaarden die hiervoor 
gelden, kunnen zorgvragers contact opnemen 
met Stichting Welzijn De Wolden, 
T. (0528) 378686

Ien de bakkerswinkel was het drok; ien 
de rij staon wachten is altied een mooi 
moment um ies rond te kieken. Grappig 
um te zeen hoe verschillend meensen bint. 
Waor de ene klaagt over het lange wachten 
knupt een aander een gezellig 
gesprekkie an.
Net as ien de wachtkamer bij de dokter. 
De ene keer zit er twaalf meensen zwie-
gend te wachten, de aandere keer lek het 
mit veer man wel feest; zo veule wordt er 
verteld en elachen.
Veur mij ien de bakkerswinkel stunt een 
jonge vader mit een prachtig blond 
dochtertie van een jaor of dreej, veere.
De vader vreug uutleg over het assortiment 
an stoeten die oonze warme bakker bakt. 
Het	magie	leup	naor	de	vitrine	van	de	
koeling mit gebak waor het water oe van 
ien de mond komp. 
Díe wil ik…zee ze heel beslist. Ze wees op 
een roombroodtie, uutneudigende gele 
pudding tussen een witte kedette. 
Va dee net of hij het niet heurde en keus 
nog	een	bezunder	stoetie	uut.	Hij	maakte	
een praottie mit de mitwarkster die hum 
de stoeten ien de sniemachine an plakkies 
meuk. Ien alle rust gaf hij zien dochter 
daornao antwoord. “Ik zeg Nee” 
Díe, die, die..zee ze volholderig en ze 
staampte mit heur prachtige kleine vootie 
op de grond. Ze trök pappa an de mouwe. 
Ik zeg Já..já  ja zee ze en ze meuk een 
kleine sprung van woede toen ze markte 
det pappa niet eens naor heur kéék, laot 
stoan lúusterde…
Díe..zee ze nogmaols..ik zeg ja ja ja..
Pappe vreug het winkelmagie wat de 
kosten waren van de gesneden stoeten en 
rekende of. En net zo rustig as de veurige 
keer zee hij “ik zeg NEE”.
De rook kwamp nog net niet van het kleine 
magie of toen ze woedend en 
staampvootend zee: “en ik zeg Ja Ja Ja”
Pappe pakte heur ien alle rust bij het 
haandtie en namp heur tegenstribbelend 
mit naor buten.
Geliek hef e..dacht ik. Die vader bereidt 
zich al vaste veur….hij wet det ze ook nog 
dartien en veertien jaor wordt….det ze dan 
pubert en det het staampen mit de vooten 
dan nog wel ies veule slimmer worden 
wil….

JOS Column

Waar inleveren?
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 
7963 AJ Ruinen



Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

Uw adres voor
	 	 		•	Levering	van	geelzand
	 	 				&	teelaarde.

	 													•	Zeven	van	grond	<	2	cm

	 											•	Aanleg	van
		 											-	bestratingen,	tuinen,
																								-	manegebakken,	enz.

	 							•	Levering	van	bestratingsmaterialen,
			 									nieuw	&	gebruikt

																		•	Kraan-	en	shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Grondverzetbedrijf R. Luning

Grondwerk • Bestrating • Infra

Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van 

DoeHetZelf-technische
installatiepakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij wil ik u laten weten dat ik ga stoppen 
met het bereiden en verkopen van ijs.
Het is een hele mooie tijd geweest, waarin 
ik veel heb geleerd.
Ook heb ik veel mensen leren kennen die ik 
anders nooit gesproken
zou hebben.

Maar het maken van het ijs kost veel tijd. 
Ook met de onregelmatige tijden van het 
verkopen van ijs kreeg ik 
moeite, vandaar deze 
beslissing.

Ik wil u bedanken voor 
de vriendelijkheid 
en het vertrouwen.

Tot ziens, Marie-Louise Vonk

Ambachtelijk ijs
www.vonk-ies.nl
tel. 0522-472264



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543
   Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
   Inlo 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
   E-mail: gnaber2@ziggo.nl

Bijstand pastoraat 
‘t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
   Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:  mevr. H. Brasjen,
   Torenakker 25, tel. 06-51508695
Diaconie:  Hulp/informatielijn, tel. 06-20425585
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 vrijdag 28 oktober 2016. Via info@pkn-ruinen.nl

FOTOWEDSTRIJD
Drie weken geleden begonnen wij als kerkelijke gemeente aan een nieuw 
boeiend kerkelijk seizoen met het nieuwe kerkelijke jaarthema: “Deel je 
leven! Dare to share!” We schreven ook een fotowedstrijd uit en tal van 
inzendingen kwamen binnen, waarvan de volgende winnaars uit de bus 
kwamen. Op plaats 1 eindigde de foto: hand in hand - gebaar in een 
weeshuis in Afrika, op plaats 2 de foto: twee duiven, op plaats 3: moeder 
en kind op het strand, op plaats 4: ontmoeting, op plaats 5: apenfamilie, en 
op plaats 6 de foto: Hond en kat samen aan de maaltijd:

Iedereen hartelijk dank voor het meedoen. De eigenaar van de winnende 
foto en daarmee de winnares van de fotowedstrijd is Suzan Schreuder, 
Kloosterstraat 10, van harte gefeliciteerd met de prijs!!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Soms raak je helemaal onder de indruk van bepaalde gebruiken en rituelen 
die ons dorp en onze streek rijk is. Neem bijvoorbeeld de gezamenlijke 
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Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

stille wandeltocht na een uitvaartplechtigheid vanuit de Mariakerk of de 
Bron, naar de begraafplaats toe die enkele honderden meters buiten ons 
dorp Ruinen ligt. Samen op pad gaan, nog één keer over de Brink heen, 
omlijst door klokkengeluid, en dan het dorp verlaten en de stille tocht door 
de natuur heen vervolgen, alleen nog maar het waaien van de wind horen, 
de voetstappen die we zetten, en de vogels die zingen, en af en toe ook de 
zon voelen op je huid. Wat kan dit soms een intens gebeuren zijn, voor wie 
er gevoel voor heeft. Zo samen de dierbare in een houding van verstilling 
en eerbied naar zijn of haar laatste rustplaats brengen, is heel bijzonder. 
Wat jammer alleen, dat je dan onderweg af en toe van die auto’s, trekkers 
en vrachtwagens tegenkomt, die gelukkig wel even stil blijven staan,
maar die hun motor dan niet afzetten. Ben je dus net fijnzinnig met alle 
voelsprieten open zo aan het wandelen, wordt je stille ontvankelijkheid ruw 
verstoord door het stuivende gezoem of geratel van een of andere 
automotor en heel soms ook nog een walm van uitlaatgassen in je neus. 
Dat zou ik wel eens willen, dat dat anders werd. Zet dat ding toch gewoon 
eventjes uit, denk ik dan.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

EVEN VOORSTELLEN!!

 

Mijn naam is Josyanne Luten, ik ben vijfentwintig jaar oud en woon in 
Zuidwolde. Vanaf medio oktober zal ik stage komen lopen bij u in de 
gemeente onder leiding van ds. Naber.
In september 2015 ben ik gestart met de theologische opleiding aan 
hogeschool Windesheim en afgelopen maand ben ik begonnen aan mijn 
tweede jaar. Het is een brede en gevarieerde opleiding waar naast het 
Christendom, ook andere geloofsovertuigingen aan bod komen. In het 
kader van deze opleiding zal ik een stage gaan lopen in uw gemeente, 
waarbij ik kennis zal nemen van de werkzaamheden van de predikant. 
Onder meer het vormen van een liturgie en het pastoraat. Naast mijn 
opleiding ben ik werkzaam als verpleegkundige in een woon- en 
zorgcentrum in Hoogeveen, een mooie en uitdagende baan waarin het 
contact met mensen erg waardevol is. In mijn vrije tijd lees ik graag een 
goed boek en vind ik het heerlijk om een eind te wandelen. Ik kijk erg uit 
naar mijn stage binnen uw gemeente en hoop u gauw te ontmoeten!

BIJ DE DIENSTEN
Wees hartelijk welkom in de volgende diensten in de Mariakerk aan de 
Brink in Ruinen of in ’t Neie Punt. In de Mariakerk lezen we in deze weken, 
met de Zondagsschool mee, teksten uit Genesis over Jakob en zijn zoon 
Jozef.

Zondag 16 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Genesis 37: 12-28, over Jozef en zijn broers die op een verbeten 
manier jaloers op hem  zijn, en over Jozef (letterlijk) diep in de put.

Zaterdag 22 oktober – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote zaal van ’t Neie Punt.

Zondag 23 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Genesis 39: 1-20, over Jozef en de vrouw van Potifar, een verhaal 
over verleiding!



Zondag 30 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
We ruilen met Berghuizen. Ds. Jan Muis uit Berghuizen komt in de 
Mariakerk preken, ds. Georg Naber in Berghuizen. De zondagsschool leest: 
Genesis 41: 1-17.

Zondag 6 november – 10.00 uur – Mariakerk
Oogstdienst met koor uit de Achterhoek!!

Op zondag 6 november vieren we onze jaarlijkse Oogstdienst, een 
gezinsdienst samen met de kinderen van de Zondagsschool. Speciale gast 
in de dienst is het koor “Comt nu met Sangh” uit Gelselaar in de 
Achterhoek, een koor van twintig personen dat graag eens bij ons in de 
kerk komt zingen! Welkom!
De preek van de dienst, over Genesis 41: 37-46, wordt op maandag 
31 oktober in groepsverband voorbereid, zie hier elders bij de 
gespreksgroepsactiviteiten, welkom!!

Zondag 13 november – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. W. Molenaar uit Meppel gaat in de dienst voor. Op de 
zondagsschool lezen ze Genesis 45: 1-15.

De (gespreks)groepactiviteiten van dit seizoen
Doe ook mee – wees heel hartelijk welkom!

Bijbelgespreksgroep over Handelingen
Al in het vorige seizoen bleek dat het buitengewoon boeiend is om als 
groep met het bijbelboek Handelingen bezig te zijn. Dit seizoen gaan wij 
daarmee door. Nieuwe leden of degenen die gewoon eens een keer willen 
komen aanschuiven, zijn van harte welkom. 
We starten op donderdagavond 13 oktober om 20.00 uur in de pastorie 
op het adres Kloosterstraat 2.

Ontmoetingsmiddag van de Middengroep
Op zondagmiddag 30 oktober komt de Middengroep van 20 t/m 55 jaar 
weer bij elkaar in de Bron. Iedereen van die leeftijd is van harte welkom. 
De nadruk ligt vooral op gezelligheid en ontmoeting, een kort inhoudelijk 
gesprek en samen eten (laat iedereen iets meenemen!!). We komen bij 
elkaar van 15.30 uur tot 19.00 uur. Meer informatie en aanmelding bij 
Paula en Gert-Jan van den Bosch: G-J-Pvandenbosch@hotmail.com of 
Hanneke Luning: hannekeluning@hotmail.com.

Gespreksgroep “Eigentijds geloven”
Zin om eens wat geconcentreerder met de vraag aan de slag te gaan, hoe 
geloven en spiritualiteit in onze moderne tijd vorm en inhoud kan krijgen? 
Zin om dit te doen in een mooi gemêleerd gezelschap? Wees dan de 
volgende keer hartelijk welkom, op zondagavond 6 november om 
20.00 uur op het adres Anserweg 7.

De maandelijkse Gespreksgroep
Met elkaar praten over de dingen des levens die we vooral zelf 
aandragen, dingen die je als mens verbijsteren of waar je je over 
verwondert. Samen zoeken naar de  zin van het leven en een weg om te 
gaan. Dikwijls aangevuld met wat ds. Naber inbrengt, of een bijzondere 
gastspreker. Elke tweede maandag van de maand (de eerstvolgende keer 
op maandag 14 november), om 20.00 uur in De Bron, Kloosterstraat 4. 
Welkom!

Samen(s)preken
Zou je wel eens naar de preken op de zondagochtend niet alleen willen 
luisteren, maar ook je eigen inbreng willen hebben? Samen met anderen 
over een bijbeltekst na willen denken, en over de verdere invulling van de 
dienst, de gebeden en liederen? Op maandagavond 31 oktober bereiden 
wij de preek en de kerkdienst van zondagochtend 6 november in 
groepsverband voor, in de pastorie op het adres Kloosterstraat 2, om 
20.00 uur. De context en het thema van de dienst laten wij bepalen door 
Genesis 41: (25-)37-46.

Iedereen, of je nu gemeentelid bent, dorpsgenoot of vakantieganger, is in al 
de gespreksgroepen hartelijk welkom, het maakt niet uit of je dan maar één 
keer  van de partij bent, of vaker. Meer informatie? Neem daarvoor contact 
op met ds. Georg Naber, tel. 0522-471543, gnaber@hetnet.nl.

Noteer ook al vast in je agenda:
Woensdag 16 november ’s avonds om 20.15 uur

Bijbelquiz in de Mariakerk te Ruinen
Aanvang: 20.15 uur

Met als quizmaster: burgemeester Roger de Groot

Zondagavond 13 november
Taizédienst in de Mariakerk te Ruinen

(een verstilde avonddienst in de traditie van de monniken van 
het klooster van Taizé in Frankrijk)

Aanvang: 19.00 uur (aanvang zang: 18.45 uur)

In Memoriam: Marchien Hadders-Oldengarm
*16 november 1928                                          † 18 september 2016
Op zondag 18 september overleed Marchien Hadders-Oldengarm, in de 
leeftijd van zevenentachtig jaar. Margie (haar roepnaam) Oldengarm werd 
in 1928 in Beilen geboren, als 6e in een gezin met 7 kinderen. In 1955 
trouwde ze met Jacob Hadders. Zij verhuisde naar Ruinen en ze werden 
gezegend met de geboorte van zes kinderen. Veertien jaar lang zijn ze met 
elkaar getrouwd geweest, lief en leed delende, tot het moment dat het 
noodlot toesloeg. Jaap Hadders werd ziek en overleed en Margie werd op 
veertigjarige leeftijd weduwe. Ze heeft daarna altijd heel hard gewerkt om 
zichzelf en haar kinderen te kunnen onderhouden! Haar zes kinderen waren 
haar oogappels, haar alles. Aan hen besteedde ze heel haar passie.
Bij dit alles liet het geloof in God haar niet los. Ze bleef leven in het 
vertrouwen op haar Schepper. Ze bleef leven vanuit het vertrouwen dat 
haar leven in God toekomst bleef houden, wat er ook was gebeurd. Een 
manier om aan dit vertrouwen uiting te geven was voor haar het zingen. 
Zingen deed ze graag, op de zondagen in de kerkdiensten, maar ook in 
de kerkkoren waar ze altijd lid van is geweest. De liederen stelden haar 
in staat, ook al in het leven van “hier en nu” een glimp van de goddelijke 
toekomst later, op te vangen. Haar vertrouwen in het geloof en haar passie 
voor het zingen heeft ze overgedragen op haar kinderen, zij hebben een 
mooi lied gezongen in de dankdienst.
In de dankdienst van vrijdag 23 september in de Mariakerk lieten wij ons 
troosten door de woorden van de door haar gekozen Psalm 121 waar van 
God wordt getuigd als onze “bewaarder”, bij wie we in welke situatie van 
het leven ook, veilig zijn. Hij bewaart het “uitgaan” en het “ingaan” van ons 
mensen, tot in eeuwigheid, staat er. Aan deze God vertrouwden wij het 
leven en sterven van Marchien Hadders toe, en ook ons eigen leven.
ds. G. Naber

In Memoriam Femmigje Auwerda-Kolk
* 18 september 1928                                       † 27 september 2016 
Femmie was de jongste dochter van Albert Kolk en Tina Schoenmaker. 
Samen met haar oudere zus Klaasje is ze opgegroeid op de Achterma in 
Ruinen. Na de lagere school bezocht ze de huishoudschool in Hoogeveen. 
Ze had graag de opleiding als  kinderverzorgster willen volgen, maar thuis 
op de boerderij was veel werk te doen en daarom moest ze helpen op het 
land en in de huishouding.
Op 28 december 1956 trouwde ze met Nico Auwerda. Na de huwelijksdag 
stond er een huis klaar aan de Kampweg nr. 37. Hier werd Cor in 1959 
geboren. In 1969 kwam Tineke erbij. Toen woonden ze al in de 
Mr. Harm Smeengestraat nr. 11 in het nieuwe huis, gebouwd op de plek 
van het ouderlijk huis van Nico.
Femmie was een vrouw die het thuis echt gezellig maakte. Ze zorgde voor 
warmte en geborgenheid. Er waren ook moeilijke tijden, ondanks de zware 
dagen deed ze vol liefde alles voor haar gezin. Ze was een hartelijke vrouw, 
maar ook bescheiden. Ze hield niet van conflicten, maar was een vrouw 
die hield van harmonie. Ze zocht nooit de confrontatie, maar juist de vrede. 
Naast haar huiselijkheid, had ze aardigheid in de tuin, in het verzorgen van 
bloemen, naaien en handwerken. Ze was lid van de Zusterkring, 
de Plattelandsvrouwen en van de “Muzikale Keuken”.
In 2011 verhuisden Femmie en Nico naar “De Molenhof” in Havelte, 
waar Nico in 2014 overleed. Dat was een verlies en een gemis voor haar. 
Gaandeweg  raakte ze meer verdwaald in de tijd en in de situaties. Om 
wat dichter in de buurt van de kinderen te wonen, kreeg ze een plek in 
Zorgcentrum St.Barbara in Dreumel in Het Land van Maas en Waal. Hier 
heeft ze ruim 2½ jaar een liefdevolle verzorging gehad tot ze is overleden, 
88 jaar is ze geworden.
We hebben afscheid van haar genomen in de kerkdienst op 
1 oktober 2016 in de Mariakerk in Ruinen met medewerking van het koor 
Panta Rhei Vocaal uit Velp en Cor Auwerda als pianist. De dienst werd 
voortgezet op de begraafplaats in Ruinen, waarna daar de begrafenis was. 
Wij denken aan de kinderen en kleinkinderen en bidden om troost en
nabijheid van God en mensen.
ds. G. Wiersma-Smelt

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 31 oktober komen we bij elkaar in De Bron, aanvang 
14.00 uur. Vooraf koffie of thee. We gaan met Ursula Muller op reis naar 
Noorwegen. Zij kan prachtig vertellen over het land, het natuurschoon, de 
mensen en de cultuur. Bovendien brengt ze dingen uit Noorwegen mee 
om te laten zien. Ook gasten weer hartelijk welkom. 

Ten Slotte: 

“Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien.”
Wiet van Brockhoven

Redactie Om de Ruiner Toren



Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

Munnekenweg 6
7963 PV  Ruinen 
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis
Dwingeloo, De Weyert, T. 088 - 9684028 
Havelte, De Molenhof,  T. 088 - 9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088 - 9684067 



Iedere  dinsdag ‘s middags van 13.00 tot 17.00 uur en 

op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur

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

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

Uw notaris in de regio, nu nóg dichterbij. Waarvan akte!

 U bent nu ook in 
Ruinerwold welkom voor 

de service van 
Stotijn 

notariaat & mediation.
 U kunt voortaan 

dichtbij terecht aan de
Westerweiden 29

[Industrieterrein de Hoge Akkers]

altijd scherp!

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Gezellig kletsen
of gewoon

dom zwetsen?

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

alleen of samen

met vrienden, iedereen is

welkom in...

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Wij helpen u graag goed en gezond
de herfst en winter door met:

• Multi-vitaminen en mineralen,
• Voedingssupplementen

• Homeopathie en Fytotherapie

van Vogel, VSM, Bloem, Optimax,
Bional, Heel, Orthica, Omega, 

Ess. Organics etc. etc.

De ”R” is weer in 
de maand!



Stotijn notariaat & mediation is een 
bekende naam in Zuidwest Drenthe. Het 
werkgebied van notaris Johan Stotijn 
en zijn team is qua oppervlakte groot 
te noemen. Sinds een aantal maanden 
is er achter de schermen gewerkt aan 
de mogelijkheid om het publiek in 
Ruinerwold e.o. dichter bij huis te 
bedienen op notarieel vlak. ‘Eerst hebben 
we gepeild of hieraan behoefte bestond 
en dus hebben we dit eerst op kleinere 
schaal onder de aandacht gebracht, o.a. 
via onze website. Nu we merken dat we 
daarmee daadwerkelijk in een behoefte 
voorzien, willen we in Ruinerwold een 
full service notariskantoor neerzetten 
voor Ruinerwold en omstreken,’ zegt 
Johan Stotijn.

Het kantoor van Stotijn notariaat & mediation 
is gevestigd aan de Westerweiden 29 op 
Industrieterrein de Hoge Akkers. Hier is ook 
Koffievoordeel (de voordeligste koffiewinkel 
van Nederland) gevestigd. ‘Dus ook met de 
koffie die we onze klanten serveren, is het dik 
in orde,’ aldus Stotijn. 

Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen
‘Veel van onze klanten komen uit Ruinerwold en 
omgeving. Men vindt het niet erg om hiervoor 
naar onze (hoofd)vestiging in de Wijk te rijden, 
maar we vingen zo nu en dan geluiden op, dat 
men het ook fijn zou vinden in Ruinerwold zelf 
bij ons terecht te kunnen. Vandaar dat we hier 
nu volop op inspelen door aanvankelijk elke 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en op 
de vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur ons 
nieuwe kantoor in Ruinerwold open te stellen 
voor alle notariële diensten. Het kantoor zal 
op die dagen afwisselend worden ‘bemand’ 
door Johan Stotijn zelf tezamen met Saskia de 
Vries (notarisklerk) en wanneer Johan Stotijn 
zelf niet aanwezig is, zal hij worden vervangen 
door Eric Wessels (kandidaat notaris). Op de 
andere dagen van de week bent u natuurlijk 
van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. 
Mocht de drukte op de  nieuwe vestiging 
daartoe aanleiding geven, dan kan het aantal 
dagdelen altijd worden uitgebreid.

De persoonlijke benadering en laagdrempelige 
dienstverlening van Stotijn notariaat & 
mediation is goed bekend in Ruinerwold 
en omgeving. Zowel ondernemers als 
particulieren zijn van harte welkom aan de 
Westerweiden 29. Ons credo ‘Doe maar 
gewoon, wees wie je bent en doe wat je belooft’ 
draagt daar zeker aan bij. Wij zijn u graag 
van dienst en geven advies bij o.a. huwelijkse 
voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, 
(levens)testamenten en het afwikkelen 
van nalatenschappen, het passeren van 
hypotheekaktes, oprichten van een BV, 
stichting, vereniging etc. U bent van harte 
welkom!

Westerweiden 29, Ruinerwold
0522 - 440 473   www.stotijnnotariaat.nl

Notaris Stotijn opent 
bijkantoor in Ruinerwold

Advertorial

DE WOLDEN - Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waardes van alle woningen openbaar. 
Iedereen kan via een viewer de WOZ-waarde van willekeurige woningen in Nederland 
bekijken en met elkaar vergelijken. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de 
gemeente vastgestelde waarden.

WOZ-waarde van woningen openbaar 
vanaf 1 oktober

Landelijke database
De WOZ-waarden worden door gemeenten 
vastgesteld. De gegevens worden verzameld 
in een landelijke database. Hierin kunt u 
eenvoudig een woning aanklikken op een plat-
tegrond of het adres van een woning ingeven.

Aansluiting op Landelijke Voorziening WOZ
Om van woningen in een bepaalde gemeente 
de WOZ-waarden te kunnen inzien, moet de 
gemeente aangesloten zijn op de Landelijke 
Voorziening (LV) WOZ. 
Landelijk gezien is op dit moment slechts een 
kwart van de gemeenten aangesloten op de 
nieuwe database. Ook is de gemeente 
De Wolden nog niet aangesloten op de
 LV WOZ. Gemeente De Wolden zal met 
ingang van 1 januari 2017 aangesloten zijn.

WOZ-waarde inzichtelijk
Per 1 oktober maakt de gemeente De Wolden 
de WOZ-waarden van alle woningen in haar 
verzorgingsgebied inzichtelijk via een lokale 
WOZ-viewer op de website van de gemeente 

De Wolden. Daarbij maakt het niet uit of de 
gemeente wel of niet aangesloten is op de
 landelijke database. De WOZ-viewer is 
vanaf 1 oktober te vinden opdewolden.nl/
wozwaarde.

Alleen de WOZ-waarde
Alleen de voor 2016 geldende WOZ-waarde 
(met peildatum 1 januari 2015) van een woning 
wordt getoond. Vanaf eind februari 2017 zijn 
de nieuwe waarden met peildatum 1 januari 
2016 te raadplegen. 

Andere gegevens zoals de eigenaar, de 
verkoopprijs of taxatieverslag van de woning 
worden niet getoond.

www.ruunderwaopen.nl



Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

De opbrengst van de 
collecte voor het 

Prinses Beatrix Spierfonds 
heeft in Ruinen en Echten
 € 1871,00 opgebracht.

Iedereen heel hartelijk bedankt!

R
Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.

Westerstraat 54, Ruinen

Hypotheken  Sparen  Beleggen  Lenen  Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

Tel. 0522- 472 528   Email: balieruinen@wolden.nl   Web: www.wolden.nl

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw

Hypotheekspecialist!
Overstappen naar 

de RegioBank?
De Wolden Financiële Dienstverlening

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING

en vele anderen. 

1e gesprek gratis!

Wij verzorgen voor u:

*Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen

*Het rekeningnummer wijzigen voor uw inkomen

*Het opzeggen van uw oude rekeningen

Ruinen Dr.

0522 - 472528
Een bank zonder

Poespas!

Zelfstandig Adviseur

Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

Open op Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur. 
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

PSsstt…., al het geheim van Ruinen gehoord?

Herfstcollectie heeft 
ZOMERSE kleuren!

KIES VOOR
Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla

gewoon doen, in Ruinen!



Te koop
Wegens emigratie aangeboden

Koel-/vrieskast Liebherr € 200,-, Barbecue Weber € 35,-, 
Terrasparasol vierkant 2,5x2,5 m met standaard: € 125,-, 

Zware tuintafel met twee banken € 75,-.
Ruinen, tel. 0522-443506

WAOPENTIESONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!

Te koop
Wegens emigratie aangeboden

Omafiets € 50,-, Herenfiets Raleigh € 75,-, 
Hoekbank grijs gemêleerd 3 x 4 meter  € 850,-,

Piano Alb. Hahn € 600,-, Wasmachine Marijnen: gratis; 
Droger Marijnen: gratis (beide oud maar goed). 

Ruinen, tel. 0522-443506
Te koop

Twee donkerrode stoffen banken, 2- en 3-zits.
Weinig gebruikt  € 450,00

Tel. 0522-473723

Vanaf 1 november 2016

VRIJSTAANDE WONING TE HUUR

Meppelerweg 2

Voor info bel 0522-471622  

Subsidiemogelijkheid voor de aanplant 

van 3000 à 4000 m2 bos of singels 

in De Wolden.

Contact: landcruiserhzj@hotmail.com

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

PodoCentrum 
BuitenvaartOSSELP

maak uw afspraak online via OSSELPCB.NL    T: 0528 - 265 091    

Je voet op een hoger plan. Dat is het idee achter ons werk. Wij 

zijn gespecialiseerd in het oplossen en voorkomen van voet- en 

houdingsklachten. Mobiliteit is een groot goed en dat helpen wij te 

bevorderen en te verbeteren.  Met behulp van therapiezolen wordt 

de pijn verlicht en voorkomen we dat uw klachten verergeren.

   V O O R  P O D O L O G I E  &  P E D I C U R I E
Ronald Boertien: Register Podoloog | Podoposturaal Therapeut.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Loop en bij ProVoet.

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al meer dan 30 jaar ervaring in het groen!



Zin in een avondje uit!
Brink 47 •  7963 AB  Ruinen • tel. 0522-471236

See you!!!

HERFST
Vallend blad, wind, een heerlijk zonnetje 

of striemende regen. 
In de maand oktober op de Tap:

Amstel Bockbier!!

We gaan weer quizzen!!
Zaterdag 15 oktober 20.00 uur

CAFÉ QUIZ
Opgave in groepjes van 5 personen

Plus Zaterdag 15 oktober

wIllEm SpAnS!!

Zondag 30 oktober vanaf 17.30 uur

Herfst Deal!
SCHnITZEl-KIpSATÉBUFFET

De prijs van dit buffet is € 15,50
Bij het buffet heeft u naast de schnitzel, onbeperkt 

gebakken aardappeltjes, frietjes, 
diverse koude / warme groentes en diverse sauzen.

Zaterdag 22 oktober 13.00 uur

KlAVERJAS KROEGEnTOCHT

Zaterdag 12 november 21.00 uur

“ KwAK In DE BAK”
Het gezellige dobbelspel voor jong en oud.

Word jij de winnaar van de  “Kwak in de bak” beker?

Zaterdag 5 november 20.00 uur

pOKEREn

Vrijdag 28 oktober 20.00 uur

KAARTSpEl TACHTIGEn

De donkere avonden komen er weer aan!
Wat dacht u van een heerlijk

STAmppOTBUFFET
bij ons in de zaak of als catering?

KlAVERJASSEn
Elke vrijdag van de even weken

U kunt er voor kiezen met de competitie mee te kaarten of 
gewoon af en toe een vrijdagavond mee te kaarten.

•	 Opgave	per	koppel
•	 Kosten	€	10,=	per	koppel
•	 Kaarten	om	vleesprijzen
•	 In	5	cafés	klaverjassen
•	 Opgave	t/m	donderdag	20	oktober

Donderdag 17 november

Oh la la… le Beaujolais	est	enfin	arrivé!
Natuurlijk trakteren wij weer op een lekker hapje bij uw 

Beaujolais wijn.

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

€ 1,50

KROEPIA

Snack van
           Oktober

Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

De Herfst is 
begonnen!

Leuke truien en 
vesten met 

ronde hals en V-hals 
Koltruien en nog 

veel meer!



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 
13.00 uur

Pasmanshuus open dinsdag-, woensdag-, donderdag en 
zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur inlichtingen: 
TIP kantoor tel. 0522-471700 of tel. 0522-472485

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei, 
aanvang 14.30 uur

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de 
gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en 
laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de na-
tuurontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de seizoenen 
aan bod, met de planten en dieren die daar bij horen. 14.00 - 15.30 uur, 
start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22

OKTOBER

Vrijdag 14 oktober Op pad met de Nachtwachter in het 
19.00 uur Dwingelderveld
 Aanmelden via www.nm.nl/bcdwingelderveld

Zaterdag 15 oktober Café Quiz Café Hees + Willem Spans
20.00 uur

Woensdag 19 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker Ruinen
14.30-16.00 uur Bingo; voor jong en oud. Opgave voor 
 12 oktober bij Welkom of geahooijer@planet.nl

Vrijdag 21 oktober Op pad met de Nachtwachter in het   
19.00 uur Dwingelderveld
 Aanmelden via www.nm.nl/bcdwingelderveld

Zaterdag 22 oktober Klaverjaskroegentocht
13.00 uur Opgave t/m 20 oktober bij Café Hees

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

REGIO - In de herfstvakantie van 14 tot en met 23 oktober a.s. pakt bezoekerscentrum 
Dwingelderveld uit met een groot aanbod aan herfstactiviteiten voor jong en oud. Van 
kindervoorstellingen, huifkartochten en paddenstoelenwandelingen tot gezinsnatuurdag 
avonturen, vogels en paddenstoelen. Meer informatie over tijden, prijzen en aanmelden op 
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld of aan de balie van bezoekerscentrum 
Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen. Vooraf aanmelden voor excursies is nodig. 

Leuke herfstactiviteiten bij 
bezoekerscentrum Dwingelderveld

Paddenstoelen
Een kenmerkend verschijnsel in de herfst zijn 
paddenstoelen. Zaterdag 15 en 22 oktober 
van 11.00 tot 13.00 uur nemen gidsen van 
Natuurmonumenten bezoekers mee met de 
paddenstoelentochten. Tijdens deze tochten 
vertellen de gidsen over wat paddenstoelen 
precies zijn en zoeken ze de meest bijzondere 
soorten in de Anserdennen. Ken je de 
Maggizwam al? Of de Klaprooswasplaat? 

BOA’s op bezoek
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) 
spelen een belangrijke rol in het handhaven 
van de openbare orde en veiligheid. Altijd al 
willen weten wat BOA’s nu precies doen en 
wat ze allemaal tegenkomen tijdens hun werk? 
Kom dan op woensdag 19 oktober naar het 

bezoekerscentrum. Tussen 10.00 en 16.30 uur 
zijn de BOA’s aanwezig om hun taken toe te 
lichten. 

Gezinsnatuurdagen
Op dinsdag 18 oktober gaan kinderen samen 
met hun (groot)ouders vuur maken, een 
‘uppe’ in elkaar knutselen en ontdekken ze de 
Wereld van OERRR bij het bezoekerscentrum.
Woensdag 19 oktober staat in het teken 
vogels. Tijdens de mini-excursie ontdek je 
welke bijzondere vogelsoorten er zoal op het 
Dwingelderveld leven. Ook gaan kinderen 
braakballen uitpluizen. En wie alles wil weten 
over paddenstoelen, kan op donderdag 
20 oktober bij het bezoekerscentrum komen. 
Dan vertellen gidsen over paddenstoelen in 
het Dwingelderveld. Je gaat mee op excursie 

en er kan paddenstoelensoep 
geproefd worden. 
Alle kinderactiviteiten op deze 
dagen zijn op inloop van 12.00 tot 
15.00 uur. 

Huifkartochten
Op dinsdag 18, woensdag 19 en 
dinsdag 25 oktober gaat de huif-
kar, getrokken door twee paarden, 
het 
Dwingelderveld op. In een rustig 
tempo ontdek je het grootste natte 
heidegebied van West-Europa. De 
tocht duurt van 11.00 tot 13.00 
of van 14.00 tot 16.00 uur. Vooraf 
aanmelden is nodig. 

Fietstocht Dwingelderveld
In stilte fietsend achter elkaar aan over het 
Dwingelderveld, met de wind in de rug. 
Voorop fietst de gids van Natuurmonumenten. 
Op zaterdag 15 oktober van 16.30 tot 19.00 
uur fietst men mee langs historische plekjes 
van het Dwingelderveld en onderweg vertelt 
de gids over wat het natuurgebied zo uniek 
maakt. Neem zelf een fiets mee en vergeet de 
verrekijker niet. 

Eddie de Eekhoorn
Kindervoorstelling Eddie de Eekhoorn is te 
bekijken op zondag 16 oktober om 14.30 uur, 
maandag 17 oktober om 12.00 en 14.30 uur 
en op zondag 23 oktober om 15.30 uur in het 
bezoekerscentrum. Deze vrolijke voorstelling 
zit vol met liedjes die gespeeld worden op 
gitaar door Jan de Boswachterman. 
Dankzij het 25-jarig bestaan van Nationaal 
Park Dwingelderveld is de toegang tot de 
voorstelling gratis.Foto natuuRMonuMenten

Foto natuuRMonuMenten



T 0522-47 15 81WWW.AT-I.NL T 0522-47 04 56WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3  •  7963 RP  Ruinen
Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

NAJAARSBEMESTING EN VERZORGING GAZON
•	 Verticuteer	uw	gazon	als	het	nodig	is.	Verticuteer	machines	zijn	
	 bij	ons	te	huur.

•	 Maai	uw	gazon	deze	maand	eventueel	voor	het	laatst,	
	 op	4-5	centimeter.	Het	is	belangrijk	dat	u	vooral	niet	te	kort	
	 maait	zo	vlak	voor	de	winter.

•	 In	oktober	heeft	uw	gras	ook	nog	een	laatste	bemesting	
	 nodig	om	gezond	en	sterk	te	blijven.	
	 Hiervoor	zijn	verschillende	producten	bij	ons	verkrijgbaar.

•	 Heeft	u	vragen	over	uw	gazon	bemesten	of	het	gebruik	
	 gazonbemesting?
	 Als	AT&I	techniek	willen	wij	u	graag	helpen	met	uw	tuin.
	 Kom	langs	in	onze	winkel	en	kijk	wat	we	hebben	te	bieden.

bakken wij in onze kraam voor de winkel weer

HEERLIJKE OLIEBOLLEN!

Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.

Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
 Zaterdag  8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

ZatERdag 22 OKtOBER


