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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 

RUINEN - Maandagmiddag 28 november jl. hebben bijna 40 kinderen van DOO Ruinen 
hun pietendiploma gehaald. Ze moesten klimmen, klauteren, springen en pakjes door de 
schoorsteen gooien, zoals echte pieten dat ook doen. De echte pieten kwamen natuurlijk 
ook langs om de kinderen te begeleiden bij de oefeningen, kattenkwaad uit te halen en 
lekkers uit te delen. 

Pietengym DOO Ruinen

Onder leiding van Ina Alblas hebben de 
kinderen alle opdrachten goed volbracht. 
De peuters en kleuters die flink waren 
uitgedost in kleurrijke pietenpakjes 
ontvingen aan het eind van de les allemaal 
hun eigen pietendiploma en een klein 
cadeautje voor hun goede prestaties. 

Het was gezellig druk in de zaal want 
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en 
zusjes mochten mee de zaal in om de 
kinderen aan te moedigen. 

De pietengym werd mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage 
van Stichting 1865. 
De gymvereniging, het bestuur en alle 
pietjes natuurlijk, bedanken deze stichting 
hartelijk hiervoor!

WE ZIJN GEOPELD!

INDUSTRIEWEG 39 | T: 0528 - 820 330
WWW.RICHARDTHALEN.NL

NU ONLINE!!!
www.vuurwerkmania.nl/ruinen

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

Kerst- en/of Nieuwjaarswens? 
Plaatsing week 51

Inleveren uiterlijk 
13 december a.s. 

voor 17.00 uur

ruunderwaopen@hotmail.com

RUINEN - Op zondag 18 december 2016 
wordt in de in kerstsferen gehulde Mariakerk 
in Ruinen de jaarlijkse Dorpskerstzang 2016 
gehouden. 

Ruim een uur lang gezamenlijk zingen van en 
luisteren naar bekende kerstliederen. 
Aan deze avond wordt medewerking 
verleend door Adrie Terwal (orgel), Dini Ebing 
(panfluit), Roelanda van der Zwaag (dwarsfluit) 
en Margriet Middelbrink (kerst gedicht). 

De vertelling rondom de geboorte van Jezus 
uit Lucas 2 zal worden gelezen door de 
Commissaris van de Koning in de provincie 
Drenthe, Jacques Tichelaar. De avond begint 
om 19.30 uur. 
De kerk is geopend vanaf 19.00 uur.

Dorpskerstzang 2016
De toegang is gratis. Na afloop is er een 
collecte ter dekking van de onkosten. 

U bent van harte welkom.



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.

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

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

Bestaria
Ruinen

€ 6,50

HALVE HAANSCHOTEL 
dECEmbEr



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

BUDGETCOACH PATRICK
Budgetcoaching, Budgetbeheer, 
Thuisadministratie & Hulp bij financiële problemen.
Ruinen - Tel. 0522-230213 - e-mail: info@budgetcoachpatrick.nl 
www.budgetcoachpatrick.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 21 december 2016

Zondag 11 december
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Douma
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zondag 18 december
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden
Olden Kinholt Pesse  10.15 uur  Ds. C.J. ‘t Lam

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 13 december 17.00 uur worden ingeleverd via

Kerst- en/of Nieuwjaarswens?
Plaatsing week 51

Inleveren uiterlijk 13 december a.s. 
voor 17.00 uur

ruunderwaopen@hotmail.com



Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

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

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

doosje met 
10 kaarten + envelop 

voor € 1.69

3 doosjes 
voor € 4.50

Diverse mooie 
afbeeldingen!

KERSTKAARTEN
ACTIE!

OP=OP

FOTO

In onze fotokiosk maakt u 
zelf kerst- en wenskaarten! 

Ook met eigen tekst. 

Vraag naar de mogelijkheden.

KERSTKAARTEN!

Op zoek naar 
een bijzonder

Kerstpakket
Bij ons heeft u keuze uit een 
ruim assortiment wellness-, 

ontspannings- en verzorgende 
producten, sjaals, kettingen, 

armbanden, Scent Chips+ brander 
en natuurlijk de DIO CADEAUBON!

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



Alle jaoren bin ik verbaosd det de 
meensen zo rap van de sunterklaosdrokte 
overkunt stappen naor de stemmige 
sferen van de karstdagen. Sunterklaos 
is veural een feest waor aj ien gedichten 
oen medebewoners ies fijn kunt wiezen 
op hebbelijkheden en zeker ook onhebbe-
lijkheden. Onderwarpen as sloksigheid, 
zweetvooten, vergeetachtigheid en 
aandere zaken bint mooie onderwar-
pen veur sunterklaosgedichten. Aj altied 
vergeet het doppie weer op de tandpasta 
te doon en ie hebt een partner die daor 
kribbig over is dan kuj het vaste lezen ien 
oen sunterklaosriemerije.
Mar karst is van hier aandere orde; leef 
wezen veur mekaar, sfeer, lochies en het 
karst-dreejtippie tussen de gedienen.  
Ien veul winkels schakelt ze ien ene nacht 
over van de man mit de golden staf naor 
de karstman die ien de arreslee over de 
besneejde velden an komp soezen. 
Al jaoren gien witte karst mar ien de 
brochures sneejvlokken as theeschöt-
telties.
In enkele uren mut speculaosbrokken, 
peperneuten en marsepien het veld 
roemen veur karstkraansen en sukkelao 
mit hulstblatties er op.
Het is umme droevig van te worden det 
het gejakker naor de winkel opneej 
begunt. Net waaj er klaor mit wat Geessie 
en Willem ien de schoo mussen hebben of 
ie kunt weer an het slepen mit de
bosschoppenkarre. Want karstdagen bint
eetdagen. Ontspannen zitten mit een book 
op de baank is er niet bij. Aj de femilie 
op vezite kriegt kuj niet ankomen mit een 
panne snert of bonensoep veur tweej 
dagen. En ook aj er hielemaole niet 
zoveule wark van maken wilt dan nog 
staoj ien de rijen ien de winkel achter volle 
karren.
Aj kiest veur as traditie de grote karst- 
kalkoen dan bin ie al dagen an het 
marineren. En van alle wien die er ien de 
veurbereiding gebruukt wordt kooj al wat 
lacherig an de feesttaofel. Tegen det de 
kalkoen zien witte papieren sokken uut 
hef hej roje wangen en een verhoogde 
blooddruk.
Karst..een tied veur stemming, leef wezen 
veur menare, engelenhaor en keerslocht. 
Mar ook een tied um opgelocht aodem 
te halen as de drokte van die dagen weer 
achter de rogge is. Net op opgelocht as 
de kalkoen die nog te klein bleek um mit 
papieren sokken an as pronkstok 
opedeend te worden.
En net as ie tweej maol deepe aodem 
haalt umdet de drokte veurbij is dan vien 
ie ien de busse de folders veur de
jaorwisseling; salades, euliekrappen, 
champagne en visschöttels; kuj weer ien 
de rij staon mit een volle karre mit 
bosschoppen. Mit het besef det het niks 
helpt aj oe daor drok over maakt. Want 
één dink is zeker… wij hebt allemaole 
glieke neejjaor.

JOS Column

Karst

RUINEN - Het mountainbiken is erg populair! Op zaterdag 10 december a.s. is er weer 
een mooie tocht in het Nationaal Park Dwingelderveld. Er zijn routes van 30, 40 en 
50 kilometer uitgezet en er kan tussen 9.00 uur en 10.00 uur gestart worden. De tocht 
vertrekt vanuit de voetbalkantine van de VV Dwingeloo aan het Westeinde. 

Dwingelderveld MTB toertocht

De route gaat door het Dwingelderzand, 
waar de voormalige motorcrossbaan in 
het traject wordt meegenomen. 
Daarna gaat het richting Lhee en 
Lheebroek. 
Mooie vennetjes en heidegebieden 
wisselen elkaar hier af en maken de 
natuurbeleving compleet. 

De 50 kilometerroute gaat de A28 over 
naar het Terhorsterzand. Dit natuurgebied 
bij Beilen biedt uitdagende tracks. 
De eigenaren van de terreinen, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en particulieren hebben speciaal voor 
deze dag toestemming verleend voor 
het evenement. 
Zowel beginnende als gevorderde 
mountainbikers komen volledig aan hun 
trekken. Ieder kan zijn eigen tempo rijden. 

Na de tocht is er gelegenheid om te 
douchen en de fiets schoon te spuiten. 
De tocht heeft 2 sterren gekregen van de 
NTFU. Dit betekent dat aan veiligheid en 
verzorging veel aandacht wordt gegeven. 

REGIO - Bruisend ZP De Wolden wil zelfstandige ondernemers uit de gemeente De 
Wolden met elkaar in verbinding brengen. Het doel is om samen te werken met de 
ondernemingsverenigingen, wat moet leiden tot een sterkere lokale economie. Volgens 
Bruisend ZP De Wolden komt kennis over allerlei vakgebieden bij elkaar als zelfstandige 
ondernemers elkaar beter leren kennen. Zo ontstaan mogelijkheden om samen te werken 
en elkaar te versterken.

Bruisend ZP De Wolden 
brengt zelfstandige 
ondernemers in verbinding

Het initiatief is voortgekomen uit een 
project van de gemeente De Wolden en de 
Rabobank. Daarnaast is het opgepakt door 
een aantal ondernemers (Saskia Brouwers, 
Rigina Zuidema, Margriet Steenbergen en 
Mattheu Sins) en is er besloten om een 
eigen netwerk op te richten.

Bruisend ZP De Wolden houdt 9 december 
een bijeenkomst voor alle zp’ers en zzp’ers. 
De entree is € 15,-. Door gebruik te maken 
van een voorinschrijving kan men kosteloos 
deelnemen. Aanmelden kon tot 2 december 
per mail: bruisend@zpdewolden.nl. 

De bijeenkomst is toegankelijk voor
maximaal 300 mensen. De bijeenkomst 
begint om 18.30 uur (inloop). 
Het inhoudelijke programma start om 
19.00 uur en duurt tot ongeveer 
21.00 uur. Daarna kan men nog 
informeel van gedachten wisselen.

Waar staat Bruisend ZP De Wolden voor?
Bruisend ZP De Wolden wil ondernemers 
binnen de gemeente stimuleren elkaar 
beter te leren kennen. Door te ervaren 
welke kennis en expertise de eigen regio 
te bieden heeft, zal men daar veel eerder 
gebruik van maken. 

Volgens Bruisend ZP De Wolden heeft 
lokaal ondernemen de toekomst. Bruisend 
ZP wil de micro-economie in de gemeente 
De Wolden stimuleren door gebruik te maken 
van de kennis, kwaliteit en kunde die in de 
diverse dorpen en kernen aanwezig is. 

Daarnaast wordt ook een klankbord aan 
andere ondernemers en de gemeente 
geboden door elkaar beter te leren kennen, 
elkaar aan te vullen en samen te werken. 
Bruisend ZP De Wolden wil de belangen 
van de zelfstandig ondernemer in 
De Wolden behartigen.



Hees 32
7963 PB Ruinen

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

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.

Westerstraat 54, Ruinen

De Wolden
Financiële dienstverlening

0522 - 472 528         balieruinen@wolden.nl

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw

Hypotheekspecialist!
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!

Zelfstandig Adviseur

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...

Zaterdag 10 december

HEERLIJKHEID RUINEN
In de glühweinkraam op de Brink trakteert Café Hees op 
een glaasje glühwein! Bij de ijsbaan staan we met warme 

chocomel of wat dacht u van een glaasje kwast??
Zondag 11 december 14.30 uur

OPEN RUINER POKER 
KAMPIOENSCHAP

Ga jij met de beker naar huis??
Zaterdag 17 december 20.00 uur

CAFÉ-QUIZ
Opgave in groepjes van 6 personen

Maandag 26 december 2e Kerstdag

KERSTBUFFET
Voor de prijs van € 29,50 presenteren wij in het café een 

Kerstbuffet. Het buffet bestaat uit een soepje, koud/
warm buffet en een lekker toetje na! Mmm…

DECEMBERACTIE!!
Bestel je in deze maand 3 flesjes Desperados bij ons, 
dan krijg je een hele gave Beanie!! (Beanie = Mutsje)

Voor opgave/info bel 471236 Café Hees

Brink 47 • 7963 AB  Ruinen • Tel. 0522-471236
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Munnekenweg 6
7963 PV  Ruinen 
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers

Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

RUINEN - Ruinen start met het project: ‘Welkom in Ruinen’. Een kort en krachtig 
programma voor ondernemers en betrokken inwoners waarin de krachten worden 
gebundeld om Ruinen op de kaart te zetten. Sinds 2014 wordt er in en om Ruinen 
gewerkt aan het idee om onder meer de bezoekersstroom tussen het dorp en het 
Nationaal Park Dwingelderveld te verbeteren, onder andere door deze verbinding 
beter zichtbaar te maken. 

Project ‘Welkom in Ruinen’

Er liggen grote kansen voor Ruinen om met 
een helder profiel en gastvrije ontvangst de 
bezoekersaantallen en bestedingen te laten 
toenemen. Daarmee krijgt de lokale economie 
en vitaliteit van Ruinen een boost en die is no-
dig om als dorp toekomstbestendig te blijven. 

In 2015 zijn er al werkgroepen aan de slag 
geweest met het inventariseren van 
mogelijkheden en er is een regieteam 
geformeerd om de krachten te bundelen.
Een dorp als Poort is zeker geen nieuw idee 
en zelfs onderdeel van de Samenwerkings-

agenda Zuidwest Drenthe. Zuidwest Drenthe 
heeft door haar rijke cultuurhistorie en unieke 
natuur veel te bieden en deze waarden 
vormen een goed uitgangspunt om dit gebied 
op de toeristische kaart te zetten. 

Specifieker voor onze omgeving geldt dat veel 
toeristen Ruinen gaan gebruiken als startpunt 
voor hun bezoek, oftewel als Poort naar het 
aangrenzende Dwingelderveld. Maar hoe 
kunnen we Ruinen nu een betere Poort laten 
worden? En daarmee beter op de kaart zetten, 
het toerisme vergroten en voor de langere 
termijn leefbaar houden? 

Diverse werkgroepen hebben zich hier de 
afgelopen jaren al mee bezig gehouden. Iets 
wat geresulteerd heeft in een meer formeel 
regieteam bestaande uit afgevaardigden van 
verschillende belangenverenigingen uit en 
rond het dorp, zoals Stichting Promotie, 
Tourist Info (TIP kantoor), Ondernemend 
Ruinen, de Schaapskooi, Dorpsbelangen, 
Natuurmonumenten en anderen. Dit alles 
onder leiding van extern projectleider
Charlotte Extercatte.

Foto: Van links naar rechts: Eduard Annen (Gemeente 
De Wolden), Albert Kerssies (Schaapskooi), Casper de Jong
(Natuurmonumenten), Suzan Glazenborg (DB Rune), 
Bertjan Hooijer (Stichting Promotie / TIP), Marjan Bralten 
(DB Rune), Arne Borrel (Buitencentrum), Jirtsin Beenhakker 
(Stichting Benderse Berg), Charlotte Extercatte 
(projectleider). 
Op de foto ontbreken Gert Boverhof (Ondernemend 
Ruinen), Hanneke Kamper (Ondernemend Ruinen), Jeroen 
Kelly (Ondernemend Ruinen) en Rolien Horlings (Stichting 
Promotie).



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

Bestaria
Ruinen

€ 2,00
FANTASY-STICK 

Snack van 

      de maand

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG, DOELTREFFEND

EN  VOORDELIG
altijd scherp!

FLEX-BV?

VOOR DE BLANKEN 3  •  7963 RP  RUINEN
0522 - 47 15 81  •  INFO@AT-I.NL 

DE IDEALE TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW TUINMACHINE

VOORDELEN 

  
 

 
   

  

Heeft u al een afspraak gemaakt 
voor een winterbeurt?

Wij adviseren u om uw tuinmachine 
1 x per jaar een onderhoudsbeurt te geven

Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een mail, 

dan maken we gezamenlijk een afspraak.

Uw machine startklaar
voor het nieuwe seizoen

Het hele seizoen optimaal
gebruikmaken van uw machine

Een aanzienlijk langere levensduur
van uw machine

•

•

•

GRATIS
haal- en

brengservice!



GRATIS in de decembermaand
Bij iedere afhaalbestelling handige

THERMOTAS cadeau!

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

Klaar voor kerst.

Zó 
gedaan!

Fitness centrum Schreuder
Kloosterstraat 10 - 7963 AH Ruinen -  Tel. 0522-472045

www.fysiotherapie-ruinen.nl

Fit & Fun Lifestyle
vijf maanden workout en 
coaching voor € 180,00

Onderzoeken wijzen uit:  de route naar een fit en 
gezond lichaam loopt via het aanpassen van je 
leefstijl. Strenge diëten veroorzaken het beruchte 
jojo-effect en niet iedereen heeft een lichaam dat 
geschikt is voor topsport. Begeleiding is in dit geval 
het codewoord. Professionele begeleiding naar een 
fit en gezond lichaam. 

Het programma start op 16 januari 2017, opgeven 
kan tot 11 januari 2017. Een uitgelezen kans om 
het jaar goed te beginnen: Fit & Fun Lifestyle

Voor meer informatie: www.fysiotherapie-ruinen.nl



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 30 december 2017 via info@pkn-ruinen.nl 

MEDITATIE 
Kerst is het feest voor de meest kwetsbaren onder ons. Althans zo was het 
oorspronkelijk. Het was het feest voor de meest kwetsbaren en weerlozen. 
Het is het feest van de geboorte van een kind zonder vaste woon- en 
verblijfplaats. Het feest van de geboorte van een baby’tje met ouders die 
maar geen herberg kunnen vinden. Kerst is het feest van de geboorte 
van een kind dat eerst niets heeft, maar dan van alles mag ontvangen. De 
herbergier heeft bij zich thuis geen kamer meer vrij, maar staat wel zijn stal 
af aan dat kind. Ook van een voederbak kun je toch nog een bed maken?! 
Het kind krijgt de liefde van Maria, zijn Moeder. En van Jozef, zijn stiefvader, 
die de wacht houdt. En dan zijn er nog de herders op het veld die ook niet 
veel hebben. Voor hen gaat de hemel open als het kind wordt geboren. 
Hun gelaat weerspiegelt de glans van de engelen die ze horen zingen, 
vervolgens zingt het ook in hun hart. En dan komen er nog magiërs bij, 
wijzen uit het oosten, de wetenschappers in die tijd. Hun vaste principes 
en wetten, stemmen ze doelbewust af op dit weerloze kind. Zo vindt een 
thuisloos en kwetsbaar kind, in alle afhankelijkheid, toch nog volop ruimte 
om te leven, een welkom, en kan het overleven. Het wordt gezien en 
bemind, gekoesterd als iets bijzonders en gevierd als iets kostbaars. 
Pas zo komt het goed tot bloei!
Ik persoonlijk vind het kerstfeest altijd het leukst, als er iets van deze notie 
nog bij inzit: iets van die speciale aandacht voor een vreemd iemand die 
zo weerloos en kwetsbaar is dat het leven/overleven haast niet mogelijk is. 
Maar die ‘iemand’ is wel zo waardevol in Gods ogen dat hij gekoesterd 
en gevierd dient te worden. Dat doen ze dan allemaal: de ouders, de
herbergier, de engelen, de herders en de wijzen.
Het kerstfeest hoort intussen tot een van de meest populaire feesten in ons 
land. Nergens wordt er zoveel aan uitgegeven en gespendeerd. We hebben 
het dan goed met elkaar en zijn blij met de paar dagen die wij ons heerlijk 
kunnen terugtrekken op onszelf en op wie ons lief en dierbaar zijn. Jammer 
alleen, dat daarbij het kind wel een beetje in de verdrukking is gekomen 
en soms zelfs helemaal zoek is geraakt. We vieren het feest nauwelijks 
nog met het kind dat, net buiten onze comfort zone verkerend, een soort 
aanspraak op ons maakt. We hebben het kind ingeruild voor de kerstman, 
die ons nooit uit onze comfort zone haalt. Hij bedelft ons onder kitsch en 
cadeaus die ons meestal gewoon koud laten. Gelukkig zien de meesten 
van ons het kerstfeest nog wel aan voor een feest, waarin wij de unieke 
kans krijgen, weer eens opnieuw aan echte aandacht te kunnen doen 
voor wie ons werkelijk dierbaar en lief zijn.
Toch zou ik zeggen: laten wij “dat kind” weer meer voor de dag halen, als 
we kerst vieren, en vervolgens: de “echte aandacht” voor elkaar weer meer 
in het centrum van de feestelijkheden plaatsen. Laten wij bij die aandacht, 
ook de vreemden om ons heen niet vergeten, de buren, de vluchtelingen, 
de weduwen/weduwnaren en de mensen zonder mens om zich heen. De 
mensen die evenals het Christuskindje toen, heel weerloos en kwetsbaar 
in ons midden leven. En laat ons ook denken aan onze vijanden! En aan 
vrede en verzoening doen, indien mogelijk! Want zo was het toen ook, een 
kleine poos overal “vrede op aarde!” Laten wij de kitsch en glitter waarmee 
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we ons kerstgebeuren verpakken, vooral gebruiken om ons zelf weg te 
schenken, met al de liefde en toewijding die in ons is. Dan wordt de kerst 
van het jaar 2016 vast tot een zeer geslaagd feest!
Gezegende kerstdagen en een goed uiteinde toegewenst,  
ds. G. Naber 

VANUIT DE PASTORIE
Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kan er nog niet over uit dat Trump de 
verkiezingen in Amerika heeft gewonnen. Dat zegt zo ongelofelijk veel over 
de tijd waarin we leven. Ook wat het geloof betreft. Want wat de 
overwinning van Trump heeft laten zien, is: dat de mensen in Amerika weer 
wilden kunnen leven met een “mythe”, een “droom”, een “visioen”! 
Make America great again! Het werkelijke leven met zijn “feiten” van hoe 
het leven werkelijk in elkaar zit, met onder andere zijn milieuvervuiling, 
multiculturele samenleving, moderne technologieën etc., dat leven 
interesseerde de mensen eventjes niet meer. Bij de verkiezingen moest 
alles wijken voor de “big dream” en dat Trump die wel zal verwerkelijken, 
ook al weet niemand – en hij nog het minst - nog hoe. – Fascinerend, zo’n 
verkiezingsuitslag, met als de grote winnaar: de “mythe”! Fascinerend, 
omdat ook de kerkelijke wereld van haar “mythen” leeft, zoals velen dat 
zeggen. Ook gelovigen gaan naar de kerk om, aan de feiten van het leven 
voorbij, hun “dromen” weer van nieuwe energie te voorzien, en in hun eigen 
“verhalen” te geloven! En ook wij houden ons er hardnekkig aan vast!! 
Blijkbaar kàn een mens niet zonder! Zoals echte atheïsten het het liefst 
zouden willen. Er zijn maar weinig mensen die werkelijk zonder mythen 
kunnen. De vraag is alleen: hoe utopisch zijn die mythen, en hoe gevaarlijk 
- vooral als je ze toepast op onze samenleving! De visioenen die het 
christendom koestert, hebben door de eeuwen heen een soort loutering 
ervaren en zijn daardoor wat “realistischer” en “humaner” van aard
geworden. Ze proberen mensen te troosten en weer op de weg van de 
liefde te brengen. Wordt de mythe van Trump niet meer door alleen maar 
de haat gevoed, door een vreemd soort minderwaardigheidsgevoel en de 
egoïstische droom van “het eigene eerst” en “laat wat ons vreemd is” maar 
zitten? Het verhaal van het kind in de kribbe brengt ons mensen in ieder 
geval meer bij elkaar dan Trump.
Dat vind ik een groot pluspunt, moet ik zeggen.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Vakantie ds. G. Naber
Onze predikant is van donderdag 5 januari t/m donderdag 19 januari met 
vakantie. Wilt u in deze periode een beroep doen op een predikant, neemt 
u dan contact op met de scriba van de kerkenraad, Tineke Stekelenburg, 
tel. 0522-470204, of met de voorzitter van de kerkenraad, 
Bert van Zanten, tel. 06-34183752. Zij verwijzen desgewenst door naar 
een collega-predikant.

BIJ DE DIENSTEN
In deze december- en kerstmaand bent u van harte welkom in de volgende 
diensten!

Zondag 11 december – 10.00 uur - Mariakerk
Dienst met gastpredikant ds. G. Douma uit Beilen.

Zondag 18 december – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen het verhaal over Jozef, de verloofde van Maria, die zich zorgen 
maakt over Maria en haar kindje Jezus, dat het kind van een ander. Is het 
niet beter, haar te verlaten? Een engel van de Heer stelt hem gerust 
(Matteüs 1: 18-25).

Vrijdag 23 december – 18.30 uur – t Neie Punt
Kerstviering, met medewerking van het kerkkoor.

Zaterdag 24 december – 19.30 uur – d’ Olde Karke
Kerstavonddienst in d’ Olde Karke te Echten, met medewerking van de 
Keizangers.

Zaterdag 24 december – 22.30 uur - Mariakerk
Kerstnachtdienst, met medewerking van het jeugdkoor van de koorschool 
“Viva la Musica” uit Zuidwolde. Ze zijn goed geschoold en zingen een 
prachtig gevarieerd klassiek repertoire.



Zondag 25 december – 10.00 uur - Mariakerk
Kerstochtenddienst, met medewerking van het kerkkoor en de trompettist 
Peter Mendelts.

Vrijdag 30 december – 19.30 uur - Mariakerk
Boeiende Top2000dienst, dien zelf nog muziekvoorstellen in! Zie hier elders 
voor meer informatie! Welkom!

Zaterdag 31 december – 19.30 uur – Mariakerk
Oudejaarsavonddienst. In een vesperviering (avondgebedsstiltedienst) 
nemen wij innerlijk afscheid van het oude jaar en staan stil bij de wisseling 
der tijden.

Zondag 1 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Ochtendgebedsviering bij aanvang van het nieuwe jaar

Zondag 8 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen gaat in de dienst voor. Aansluitend 
gelegenheid tot koffie of thee drinken in de Bron.

OVERLIJDENSBERICHT
Op maandag 21 november overleed Stoffer Streutker, in de leeftijd van 
82 jaar.

TOP2000 DIENST
Inzendingen gevraagd voor Top2000 Dienst 
Na het succes van het afgelopen jaar zal ook dit jaar weer een Top2000 
dienst worden gehouden in de Mariakerk in Ruinen. 
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 30 december om 19.30 uur.
In deze bijzondere dienst, die voor iedereen toegankelijk is, staan nummers 
uit de Top2000 die voor de bezoekers een speciale betekenis hebben 
centraal. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een top 10 van 
nummers aan te dragen. Geef daarbij ook de reden aan waarom dat 
specifieke nummer bij jou bovenaan staat en waarom deze in de Ruiner 
Top2000-dienst thuis hoort: Welke boodschap heeft dat speciale nummer 
voor jou en voor anderen. Aan de hand van de inzendingen wordt een 
Top-lijst opgesteld, waaruit geselecteerd zal worden. Naast luisteren naar 
de muziek, zullen ook enkele van de persoonlijke verhalen die bij de
nummers horen worden verteld. En natuurlijk is er volop ruimte om met 
nummers mee te zingen; wie weet ontstaan er nog spontane ideeën voor 
live optredens. Reacties en inzendingen kunnen worden gemaild naar 
gnaber@hetnet.nl of per brief gestuurd naar Kloosterstraat 2, 7963 AH  
Ruinen. Je mag ook bellen: 0522 471543 of nummers aanleveren met 
een persoonlijk bericht via Facebook of WhatsApp. Inzendingen kunnen 
worden aangeleverd tot 20 december 18.00 uur.

Geen Gesprekskring
In verband met de vakantie van de predikant is er op maandag 9 januari 
geen gesprekskring. De eerstvolgende keer komen wij weer bij elkaar op 
maandagavond 13 februari a.s. om 20.00 uur in De Bron.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber 

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 2 januari a.s. in de 
consistoriekamer van 18.30 - 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZUSTERKRING
Kerstviering op maandag 19 december: kerstliederen, kerstevangelie, 
verhalen, gedichten, verrassing, kaarslicht, gezelligheid. 
We komen bij elkaar in De Bron, aanvang 14.00 uur. 

ZONDAGSSCHOOL
KERST  KERST  KERST  KERST  KERST  KERST
Hallo kinderen en ouders 
Op 18 december a.s. viert de zondagsschool weer gezellig kerst in de 
Bron. Samen willen we kerstliedjes zingen en naar een kerstverhaal 
luisteren. Er is ook lekkers! We beginnen om 18.30 uur.
Het duurt ongeveer een uur.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom, natuurlijk mogen zij ook 
hun ouders, oma’s, opa’s, broertjes en zusjes meenemen.
Laat even weten dat je komt, bel 473201
Leiding zondagsschool, Bertha, Alida, Paula en Anette
KERST  KERST  KERST  KERST  KERST  KERST

KERKRENTMEESTERS
Onlangs heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij een beroep op 
u doen om onze najaarsactie te steunen. Het geld gaat gebruikt worden 
om de verouderde geluidsinstallatie te vervangen en een beamer aan te 
schaffen. 
Hopelijk helpt u ons. Gelukkig komen de eerste bedragen al binnen op 
ons bankrekeningnummer: NL95FVLB0699878527 
t.a.v. CVK Prot. Gem. Ruinen.  
Alvast dank voor uw financiële steun.

DIACONIE, WAT IS DAT?
Onze kerk in Ruinen beschikt over een diaconie. De mensen die binnen 
de diaconie als vrijwilliger werken, worden ‘diakenen’ genoemd. Voor veel 
mensen buiten de kerk is het onbekend wat deze diakenen nu precies 
doen. Graag willen we hier wat meer over vertellen.
Het woord diaconie betekent oorspronkelijk ‘dienen’. Al vanaf het begin 
ziet de christelijke kerk het als haar opdracht om zorgend en dienend bezig 
te zijn met mensen die hulp behoeven. Zo verleenden in het verleden de 
diaconieën van de kerken vaak armenzorg. Deze zorg is later door de 
overheid overgenomen. 
Maar nu de diaconie die zorg niet meer verstrekt, wat doet ze dan nog wel?
Allereerst hebben diakenen een taak binnen de kerk. Zij doen elke zondag 
dienst bij het collecteren. Ook zorgen ze ervoor dat mensen die niet naar de 
kerkdienst kunnen komen, deze dienst kunnen beluisteren. Tegenwoordig 
gaat dat met een internetverbinding. Het bloemetje dat wij als kerk elke 
week bij een zieke bezorgen, wordt ook door de diaconie verzorgd.
Maar minstens zo belangrijk is de taak van de diaconie buiten de kerk. 
Veel van de collectes worden afgedragen aan goede doelen, zoals de 
Voedselbank en het Hospice in Hoogeveen. Maar ook collecteert de 
diaconie voor doelen wereldwijd. Bijvoorbeeld voor projecten die helpen 
armoede te bestrijden of om vluchtelingen op te vangen.
De diaconie wil ook graag mensen – of ze nu lid zijn van onze kerk of niet 
- helpen waar andere instanties dat niet meer doen. Mensen die, door wat 
voor oorzaak dan ook, in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere 
hulp ontbreekt. Zij kunnen een beroep op de diaconie doen met een al dan 
niet financiële nood. 
Tenslotte doet onze diaconie mee met twee acties van alle diaconieën in 
de gemeente De Wolden. Met kerst delen wij voedselpakketten uit aan 
mensen die dat steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ook houden alle 
diaconieën in het voorjaar een inzamelingsactie bij alle supermarkten in 
De Wolden voor de Voedselbanken in Hoogeveen en Meppel. 

Wij, als diakenen van de kerk in Ruinen, hopen dat u hiermee een goed 
beeld heeft gekregen van waar wij ons in de praktijk mee bezig houden. 
Als u daarover nog vragen heeft of als u een beroep op ons wilt doen, dan 
kunt u daarvoor altijd bij ons terecht.

OPBRENGST BRINKAVONDEN
Ook afgelopen zomer was de kerk geopend tijdens de Brinkavonden en de 
Fietsvierdaagse. Er werd van alles verkocht. Dit gaf een opbrengst van  
€ 971,30. Alle medewerkers aan deze verkoop bedanken wij hartelijk.

TAIZE-VIERING voor herhaling vatbaar
Op zondag 13 november jl. vond in onze Mariakerk voor de eerste keer 
een Taizé-viering plaats. Taizé verwijst naar de kloostergemeenschap die 
in het dorp Taizé (Oost-Frankrijk) is gevestigd. Deze gemeenschap is een 
ontmoetingscentrum voor duizenden jongeren van over de hele wereld. 
Drie keer per dag komen de broeders en bezoekers van Taizé samen voor 
gebedsvieringen. Hier in staat vooral de zang en de stilte centraal. Dit was 
ook het geval bij de Taizé-viering in onze kerk. 
Er werden uit Taizé afkomstige liederen gezongen. Deze zijn kort en 
worden een aantal keren herhaald. Het christelijke zangkoor ‘Halleluja’ uit 
Dwingeloo zong deze liederen voor en wie dat wilde kon ze meezingen. 
Door het herhaald zingen van deze liederen en een moment van langere 
stilte, kreeg de dienst in zijn geheel een meditatief karakter. 
Na de dienst werd gecollecteerd voor een kleine Taizé-gemeenschap in 
Bangladesh, die speciaal gevormd is voor de armen. Het bijzondere daar 
is dat de broeders onder dezelfde omstandigheden leven als de arme 
mensen om hen heen. Deze collecte bracht maar liefst ruim 400 euro op, 
om precies te zijn: € 418,50!
De dienst werd goed bezocht en als we kijken naar de opbrengst van de 
collecte, volgens ons ook gewaardeerd. Voor herhaling vatbaar dus!

ALPHACURSUS
Het kan al……Je aanmelden voor de 35e interkerkelijke Alphacursus, die 
op dinsdagavond  31 januari  2017 van start gaat!!!
Voor meer informatie en opgave: Femmy Peursum: 0528- 241437 of 
06-51600684, e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

KERST COMBI CONCERT 
Het Christelijk Meppeler Mannenkoor en het Christelijk gemengd koor 
T.O.G. uit Nijeveen brengen op 16 december apart, maar ook samen 
bekende en nieuwe sfeervolle kerst iederen ten gehore in de Grote kerk
of Mariakerk aan het Kerkplein in Meppel. 
Aanvang 19.30 uur. Entree gratis. (schaalcollecte)  

TEN SLOTTE

“Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan”.
Dietrich Bonhoeffer

Redactie Om de Ruiner Toren



Let op: bij ons begint de Heerlijkheid al 
om 9.00 uur ’s morgens!

Bepaal zelf de korting op uw aankopen 
d.m.v. het RAD VAN FORTUIN!

Maak kans op een DIO BEAUTY PAKKET
 t.w.v. € 25.00 

door het aantal dropjes in de pot te raden!

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

De Heerlijkheid Ruinen
10 december a.s.

Vroegboek je pensioen bij de Rabobank
256 boeken lezen? 150 culturele uitstapjes? Of 5 jaar Spanje? Wij denken graag met je mee
over je financiële mogelijkheden in de toekomst. Zorg dat je er vroeg bij bent, zodat je
plannen voor de langste vakantie van je leven werkelijkheid kunnen worden.
Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/vroegboekjepensioen

Een aandeel in elkaar



T 06 - 12 94 04 57
info@slager-ard.nl
www.slager-ard.nl

Bestelwijze: 1 week van 
te voren via mail of telefoon

Mmmmm lekker… makkelijk

Simpel of apart?
thuis tafelen
begint bij…

De laatste
nieuwtjes?!

www.slager-ard.nl

Fijne Kerst
en een

Smakelijk 
Nieuwjaar!

Oproep aan leden DB Rune 
De afgelopen maand heeft u als lid van DB 
Rune een brief ontvangen met de vraag uw 
e-mailadres door te geven. 
Nog niet aan toe gekomen? Wilt u dit alsnog 
doen via ledenadministratie@dbrune.nl. 
U kunt de brief ook afgeven bij Armstraat 15. 
Alvast bedankt! Bestuur DB Rune.

Nog geen lid? 
Geef uw naam, adres, 
e-mailadres en 
telefoonnummer door 
aan info@dbrune.nl. 
(Lidmaatschap €7,50 
per jaar). 

Meer weten: 
www.dbrune.nl

Niet vergeten
e-mailadres

doorgeven

Heeft u ideeën om ons mooie dorp leefbaar te 
houden? Mail ze ons: info@dbrune.nl.



Wij verkopen

CARBID

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

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

Bestaria Ruinen

1 kilo 

rundvleessalade

€ 4,50

25 en 26 december gesloten
31 december en 1 januari gesloten

Meppelerweg 1a
7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

i n t e r i e u r & p r o j e c t    

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

Mooi en gezellig zit-
ten om een ronde tafel. 
Dit nieuwe model staat 
bij ons in de 
showroom! Dit 
is een maat-
werktafel en kan 
dus in meerde-
re afmetingen 
gemaakt worden. Heeft 
u vragen of wilt u graag 
professioneel advies? 
Onze medewerkers staan 
altijd voor u klaar en  
helpen u graag!

GEZELLIG ETEN AAN
EEN RONDE TAFEL

RONDE
MAATWERK
TAFEL



Kerst 2016 in De Herberg van Rune

Westerstraat 60 - 7963 BD Ruinen 
tel . 06-30871238 \ 06-29242166
Westerstraat 60 - 7963 BD Ruinen 
tel . 06-30871238 \ 06-29242166

We zijn 1e en 2e Kerstdag geopend en serveren een kerstmenu 
met zoveel mogelijk streekproducten

Ons kerstmenu staat op www.deherbergvanrune.nl
Reserveren gewenst

1e Kerstdag Kerstgala vanaf 23.00 uur met DJ Bart

We wensen iedereen een
fijne kerst en een goede jaarwisseling

Oud en Nieuwfeest 1 januari vanaf 01.00 uur in sportkantine De Marse

info@deherbergvanrune.nl    |    www.deherbergvanrune.nl

Bloemisterij Slagter
Westerstraat 28  Ruinen

Tel. (0522) 47 26 52
Een bloemencadeau 

is altijd goed.
Als het om 
bloemen gaat.

Ook voor rouw- en bruidswerk.

Laat u verrassen in onze nieuw ingerichte 
winkel en acties met o.a.

Win 1 jaar elke maand een mooi boeket!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2017!

Thuis een leuke schaal of pot?

Wij maken hem graag voor u op!

Kerstbomen verkoop vanaf 6 december 

direct vanaf het land Hoekstraat.



??
?

DE HEERLIJKHEID RUINEN
zaterdag 10 december 2016 vanaf 14.00 uur

In onze gezellige kraam op de Brink 
een leuke tas met een speciale 

KERSTAANBIEDING!

MAAK KANS OP EEN 
LEKKERE WAARDEBON!

Westerstraat 16
7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

WIJ BAKKEN OOK OLIEBOLLEN DEZE DAG



WAOPENTIESFAMILIEBERICHTEN

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

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!

Te koop
Elektrische fiets, maart 2014

Extreem lage instaphoogte, nauwelijks gebruikt.
Km-stand 250km, prijs € 580,00
F.J. Breuker, tel. 0522-471811

* 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

Bedankt voor de troostende woorden, voor de vele 
kaartjes en bloemen. Bedankt voor de handdruk, 
voor alle gebaren van liefde. 
Het doet ons goed dat zo velen met ons hebben
meegeleefd in de maanden voorafgaande en na het
overlijden van mijn vrouw, onze moeder, oma en 
overoma.

Sientje Benning-Kremer

   Lambert
   Gé en Joop
   Lammy en Maarten
   Tiny en Bertus
   Kleinkinderen
   en achterkleinkinderen

Ruinen, december 2016

Roelofje Doorn-Hekman 
is verhuisd naar

‘t Neie Punt
Jan Wierengaweg 111

7963 CM Ruinen

VERHUISD

J. Maat, Hoekstraat 8
tel. 0522-471735

Te koop

KERSTBOMEN

Roelof en Mina Wever
Oud adres
Zuides 38 • 7963 CR Ruinen

Nieuw adres per 02-11-2016
‘t Neie Punt • Jan Wierengaweg 111 1 • 7963 CM Ruinen

VERHUISBERICHT



 
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 

Aangepaste openingstijden

vanaf 1 december zijn wij 

van maandag t/m zaterdag 

tot 17.00 uur geopend

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

voor de feestdagen!
Leuke jurkjes



   Alle cadeautjes schitterend ingepakt!

   Kerstpakketten bestellen t/m 19 december

Een winkel vol met leuke, grappige,
geurige en nuttige cadeautjes.

Geschenkdozen met bad-, douche- en bodylotion
Geschenkdozen met heerlijke geuren
Make-up, toilettassen, haarmode, sponsen, 
badborstels, manicure setjes, fotoalbums, 
fotolijsten en te veel om op te noemen.

LET OP:
23 en 24 december

Leuke ACTIE in de winkel!
Nadere informatie volgt.

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

Kerstshoppen bij uw Drogist!

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van woens-
dag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op 
www.schaapskudderuinen.nl

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

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

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m 30 maart 
2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang aanwezig. Telefo-
nisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056 voor 11.00 uur op 
de speeldag.

’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie. Elke 
woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 14.15-15.30 uur. 
Opgave bij geahooijer@planet.nl

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 natuur-
ontwikkeling 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

NOVEMBER/DECEMBER
Zaterdag 10 december Heerlijkheid Ruinen grote kerstmarkt op en   
14.00-20.00 uur rond de brink in Ruinen voor meer info 
 www.marktenbraderieen.nl

Zaterdag 10 december MTB Toertocht Dwingelderveld, start tussen   
 9.00 uur en 10.00 uur  kantine vv Dwingeloo

Woensdag 14 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Kerststukje maken voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Donderdag 15 december Hersengymnastiek in ‘t Neie Punt
19.30 uur 
 
Vrijdag 16 december Jaarlijkse kerstmarkt in ‘t Neie Punt door  
14.00-16.30 uur     ZZWD. Verkoop van knieperties, vogeltaarten,  
 kerstartikelen etc. Tevens mooie prijzen te 
 winnen bij het Rad van Avontuur!

Zondag 18 december Dorpskerstzang in de Mariakerk aan de brink  
19.30 uur in Ruinen

Maandag 19 december Open kerstdrive bridgeclub Runer Aas in
10.00 uur ‘t Neie punt opgave takuiper@ziggo.nl

Maandag 19 december ‘t Neie Punt, optreden 
19.00 uur  Muziekvereniging Crescendo 
Vrijdag 30 december
16.00 – 17.30 uur ‘t Neie Punt, filmavond voor 6 t/m 12 jarigen
20.00 uur           filmavond voor volwassenen 
Woensdag 4 januari 2017 ’t Neie Punt, Nieuwjaarsbingo voor jong en oud
14.30 – 15.45 uur                Opgave: geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET

Kerst- en/of Nieuwjaarswens? Plaatsing week 51
Inleveren uiterlijk 13 december a.s. voor 17.00 uur

ruunderwaopen@hotmail.com




