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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 

Klimmen tegen MS
RUINEN - 11 juni jl. was de grote dag om de kale berg te beklimmen, de Mont Ventoux! 
Samen met 200 wandelaars en 440 fietsers werd er gestart vanuit het pittoreske Franse plaatsje 
Malaucène. 

Jessica Horlings uit Ruinen: “Wat was het 
zwaar en steil maar wat was het een 
belevenis om dit mee te maken. 
Hierbij wil ik ook alle mensen die mij hebben 
gesponsord heel hartelijk bedanken voor
jullie bijdrage. 
Wij hebben met ons TEAM SAMEN STERKER 
hierdoor € 5400,00 opgehaald.”

Totaal is er een bedrag van iets meer dan  
€ 500.000 opgehaald. Met de opbrengsten 
van Klimmen tegen MS 2016 start het 
VUmc MS Centrum Amsterdam een 
Expertisecentrum Cognitie dat zich richt 
op specialistische zorg en onderzoek van
cognitieve klachten bij MS.
Together for an MS-free world!

diverse maten
Afdekzeil 

Landbouw-
plastic per meter

Ideaal voor het kamperen,
tegen vuil en optrekkend vocht:

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

Gemeenteraad De Wolden 
stemt unaniem vóór 
Glasvezel De Wolden
DE WOLDEN – Donderdagavond 16 juni jl. vond een speciale, extra ingelaste vergadering van 
de gemeenteraad plaats. Belangrijkste onderwerp: deelname van de gemeente aan het project 
van Glasvezel De Wolden in de vorm van een lening en investering door de gemeente in het 
project.

Opvallend was dat alle partijen die deel 
uitmaken van de gemeenteraad stuk voor 
stuk bij monde van hun vertegenwoordigers 
duidelijk melding maakten van hun 
waardering voor het vele werk dat verzet is 
door alle vrijwilligers van Glasvezel De Wolden. 

“In de Wolden gebeuren dingen die je niet voor 
mogelijk houdt”. En zo spraken alle partijen 
hun waardering uit voor “De Paarse Brigade”. 
Toen alle partijen unaniem voor deelname aan 
het glasvezelproject hadden gestemd, besloot 
burgemeester Roger de Groot met de 
opmerking dat dit wel een moment was 
om even bij stil te staan. 

“Het besluit dat we vanavond hebben 
genomen, is een heel belangrijk besluit voor 
de inwoners van gemeente De Wolden”.

Dankzij deze ingelaste raadsvergadering en dit 
positieve besluit, staat nu werkelijk helemaal 
NIETS de aanleg van ons eigen glasvezel-
netwerk meer in de weg. Dat betekent dat 
u zeer binnenkort medewerkers van 
hoofdaannemer Siers kunt tegenkomen, 
die bezig zijn met praktische voorbereidingen 
voor de aanleg.



De RegioBank in Ruinen bestaat op 4 juli 2016 al weer 5 jaar. Ruim 1700 klanten hebben ons hun 
vertrouwen geschonken en dit aantal groeit nog steeds. Nog steeds stappen veel mensen over met 
gebruikmaking van de Overstapservice, wat al het werk uit handen neemt.
Wij constateren hierdoor dat onze No-Nonsense, geen PoesPas formule met open armen is 
ontvangen in Ruinen. Ook zien we een toename van nieuwe klanten uit omliggende dorpen.
Ook voor Hypotheken en Verzekeringen weten steeds meer klanten de weg te vinden naar de 
RegioBank en De Wolden Financiële Dienstverlening! Naast hypotheken via de RegioBank kan er een 
keuze gemaakt worden uit heel veel banken, verzekeringsmaatschappijen en financieringsinstellingen 
waar uw hypotheek kan worden ondergebracht.

Meriel Nijstad-van Lennep is sinds kort werkzaam in Ruinen als specialist in Verzekeringen.

Edwin, Hennie, Meriel en Henk verwelkomen u graag als klant!

De Wolden
Financiële dienstverlening Zelfstandig Adviseur

Nu al 5 jaar uw
RegioBank in Ruinen!

Zolang de voorraad strekt ligt er als bedankje met ingang van 4 juli voor 
onze klanten het mooie RegioBank Fietsrouteboekje klaar!

In dit boekje heeft de RegioBank ook een route in Ruinen opgenomen, 
een mooie route door het Echtenerveld.

Westerstraat 54           7963 BD  Ruinen           Tel. 0522- 472 528
Email: balieruinen@wolden.nl     Web: www.wolden.nl     www.regiobank.nl



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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR
Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl 

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie, 
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch 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 13 juli 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER 
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 3 juli
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zondag 10 juli
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 5 juli 17.00 uur worden ingeleverd via



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

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor 
goed en grondig werk.Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig 
          schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Voor inlichtingen:
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV  Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

Door onze zeer goede 
kostenbeheersing zijn 
wij in staat 
om scherpe
aanbiedingen 
voor u te 
maken.
Bel maar 
eens!

VERSCHOMA B.V. is VCA* 
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied 
van veiligheid, milieu en 
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.

UW RIETEN DAK  
               WEER ALS NIEUW!

Wij maken uw rieten dak mosvrij.    

Vraag naar de mogelijkheden.

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

Afscheidscadeautje halen 
voor meester of juf?

Even naar Marskramer Ruinen.
Zo gedaan.



RUINEN - De 6e Ruiner Scheperwandeltocht heeft zaterdag 11 juni jl. totaal 353 wandelaars 
getrokken die 5, 10, 15 of 25 km liepen. Er kon vanaf 8.00 uur onder prima weersomstandig-
heden gestart worden vanuit café Kuik aan de Brink in Ruinen. 

Wandelaars genieten van 
heide en bos

Advertorial

Dit jaar trok de route van 25 kilometer de 
meeste wandelaars. Deze route was een 
mooie trainingsronde voor de 
Wandelvierdaagse van Nijmegen. 
De wandelaars kwamen uit alle hoeken van 
Nederland naar Ruinen, waaronder een bus 
met 62 wandelaars uit Zaanstad. De tocht 
ging over heide, door bos en over velden en 
de wandelaars hebben volop genoten van de 
prachtige natuur in en rondom de Heerlijkheid 

Ruinen. De mogelijkheid om onze “scheper” 
-de schaapherder-  te ontmoeten met de 
kudde wordt ook zeer gewaardeerd. 
Onderweg werden alle wandelaars 
getrakteerd op een appel, aangeboden 
door de plaatselijke supermarkt Coop 
Wim van Dijk. Over de routes was iedereen 
dik tevreden. Vele wandelaars bleven nog 
gezellig in het dorp of op het terras bij 
HCR Kuik aan de Brink. 

RUINEN - Een Zuid-Afrikaanse zang- en dansgroep en een kerk met houten vloer voor een 
goede akoestiek. De juiste ingrediënten voor een uniek concert dat u niet mag missen!

Optreden Young Zulu 
Warriors in Ruinen
Op woensdag 29 juni komt de Zuid-Afrikaanse 
zang- en dansgroep De Young Zulu Warriors 
naar Ruinen voor een uniek concert in de 
Mariakerk. Tijdens de show van de Young 
Zulu Warriors worden spectaculaire 

traditionele Zulu-dansen afgewisseld met 
gepassioneerde gospelsongs.

Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is 
open vanaf 19.00 uur. Info TIP Ruinen.

Wilt u, eventueel samen met uw partner, bewuster staan in de opvoeding van uw kinderen? 
Ervaart u, als ouder, stress bij de opvoeding? Heeft u een kind dat extra zorg in de opvoeding 
nodig heeft?

Mindful Parenting

Door het volgen van de Mindful Parenting 
training leert u uw eigen rol in de opvoeding 
van de kinderen te onderzoeken en te ver-
nieuwen. Educare biedt 8-weekse 
mindfulness trainingen, toegespitst op 
ouders. De training is eenmaal per week en 
duurt 2 uur per keer. Er wordt gewerkt vanuit 
het concept ‘mindfulness’, hetgeen betekent: 
doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, 
in het huidige moment. 

De mindful parenting training die bij Educare 
wordt gegeven is bedoeld voor ouders, die 
stress ervaren in de opvoeding. In de mindful 
parenting training zijn zowel vaders als 
moeders welkom. Ouders die de training 
samen doorlopen ervaren vaak steun van 
elkaar in het doen van de oefeningen en 
begrijpen elkaars reactiepatronen ook beter.

Mindful Parenting helpt u om uit de 
stress-van-alle-dag te stappen en meer 
in het hier-en-nu te zijn met uw kind, 
waardoor er meer ruimte ontstaat voor 
contact en genieten van het samenzijn.
Mindful Parenting helpt u ook bewust te 
worden van uw eigen reactiepatronen in 
stressvolle situaties, en geeft u handvatten 
om hiermee om te gaan, zodat u niet meer 
in uw valkuil hoeft te stappen, maar op een 
creatieve manier om leert gaan met de
 uitdagingen van het ouderschap.

De training start in september op de 
donderdagavonden van 19.30 - 22.00 uur.

U kunt zich via het secretariaat aanmelden: 
info@educareonline.nl 0521-5213151. U 
wordt dan op de deelnemerslijst geplaatst. 

De training start wanneer er 12 deelnemers 
zijn. U kunt bij het secretariaat navragen 
op welke dag en hoe laat de training wordt 
gegeven.

Gezondheidscentrum
Bospad 2 | 7971 AZ Havelte | T 0521-521351

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

www.ruunderwaopen.nl



Hees 32
7963 PB Ruinen

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

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

Bestaria
Ruinen

€ 4,25

KIPHAASJES

SuPERtJE 
vAn dE mAAnd

Onweerstaanbaar lekker!

Voor het 
BESTRIJDEN van
VLOOIEN EN TEKEN

bij hond en kat

hebben wij diverse 

EFFECTIEVE MIDDELEN!

VLIEGEN EN DAZEN

bij paarden en rundvee

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

HEERLIJKHEID RUINEN
FAMILIE FIETSTOCHT

Georganiseerd door:

WTC RUINEN
op zondag 3 juli 2016

Starten kan tussen 10.00 uur en 13.00 uur bij sporthal

“De Marse” in Ruinen

Tijdens deze ± 27 km lange tocht zijn er diverse activiteiten en 
bezichtigingen:

* Bezoek aan modern melkveebedrijf waar in 1 stal van alles
te zien is, van een pasgeboren kalfje tot het melken van
koeien met 2 melkrobots.

* Deze zondag speciaal geopend: molen “de Zaandplatte”, 
waar molenaars rondleidingen geven. 

* In het trommeltjestheater van Hennie Kuijer vertelt Hennie 
boeiende en komische verhalen.
Voorstellingen zijn om 11.30 - 13.00 - 14.00 uur. 

* Gratis midgetgolf voor deelnemers bij De Jonge Geuze.

 Info: wtcruinen.nl en facebook



Univé houdt de premies laag!
Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open voor een persoonlijk advies, 
lage premie, uitgebreide dekking en perfecte service.

Bezoekadres Ruinen: 
Westerstraat 41, 7963 BB  Ruinen
Telefoon: 0521-591891
E-mail: Samen1@Unive.nl 
www.unive.nl/samen

Univé Samen
Kantoren te Ruinen/Beilen/Dwingeloo/Havelte/Oosterwolde

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook koelvers!

 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij

Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048
Ruinen, restaurant ‘t Neie Punt, tel.nr. 088-9684067

Nieuw in Ruinen
• Huidverbetering
• Ontharing
• Oedeem

Medische behandelingen worden 
geheel of gedeeltelijk vergoed via uw 

zorgverzekering.

Kom langs voor 
een gratis en vrijblijvend

gesprek!

Gevestigd in het pand van Jeanet Gerding Bodypoint  Meppelerweg 36a-2 7963 RX Ruinen
06-44099068  www.huidtherapieommen.nl  info@huidtherapieommen.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

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!



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 5 augustus 2016 via k.vlietstra@gmail.com

MEDITATIE: 
De zomer. Het lijkt er op dat de zomer er zo langzamerhand aankomt. 
Als ik dit schrijf is het buiten weliswaar nog wat koeler en zijn er ook nog 
flink wat perioden dat de zon zich nog niet echt laat zien. Maar het kan zo 
gebeuren dat de wind meer uit het zuiden komt en de zomer met zich 
mee gaat brengen. Ik ben er voor in de stemming.
Ik beleef de zomer zoals iedereen die waarschijnlijk beleeft. De zomer 
is voor ons: een heerlijk ontspannen tijd, een mooie relaxte tijd met veel 
zon en een goed gevoel. We pakken een terrasje, we genieten van de 
lichtstralen en de warmte op onze huid. Het leven lijkt veel gemakkelijker 
als het zomer is. Ook al geldt dat niet voor iedereen, want er is ook veel 
verdriet. Toch is voor veel mensen de zomer vooral de tijd van schoonheid 
en volmaaktheid, een periode van ontspannenheid, en wie weet misschien 
wel de tijd van de liefde die wil ontluiken. Zo althans wordt de zomer altijd 
in alle toonaarden bezongen.
Vanuit het christelijke oogpunt komt er dan nog iets bij! In het christendom 
is de zomer ook een tijd van verwachting! En een tijd waarin er te oogsten 
valt. Kort gezegd komt het erop neer dat er gezegd wordt: het is ook de 
tijd van tal van “goddelijke” momenten in ons leven, waarin de dingen op 
hun plaats vallen en alles gewoon klopt. De zomer is de tijd van het leven 
zoals het altijd bedoeld was, en dat dàt dan eindelijk eens voorgoed gaat 
doorbreken.
Een christelijk lied heeft het dan over de “grote” zomer en verwoordt deze 
verwachting van het goddelijke in de zomer als volgt: “Eens komt de grote 
zomer / waarin zich ’t hart verblijdt. / God zal op aarde komen / met groene 
eeuwigheid. / De hemel en de aarde / wordt stralende en puur. / God zal 
zich openbaren / in heel zijn creatuur.” (NLb 747: 1)
Waaraan herken je dit komen van God, of meer algemeen gesproken: dit 
komen van het Goddelijke op de aarde? Het begint vooral met kijken! Met 
zien! Met goed om je heen kijken en dan het bijzondere van ons bestaan 
kunnen zien. En dat je dan allereerst de “winter” achter je laat, alles wat 
koud en kil en nog steeds doods is. Dat je stopt met alleen nog kijken naar  
alles wat  n i e t  goed is, naar alles wat met geweld en narigheid te maken 
heeft en wat je cynisch maakt. En dat je in plaats daarvan meer begint te 
letten op wat er  a l  w e l  allemaal aan goeds is. Dat je eens kijkt naar wat 
er al wel goed gaat tussen mensen. Dat je ziet hoe mensen en dieren en de 
natuur werkelijk beginnen op te bloeien en enthousiast en vrolijk beginnen 
te bestaan. Dat er ook nieuwe gemeenschappen opbloeien en groeien. 
Dat er veel moois in het leven is, dat zich aandient - niet altijd even groots, 
maar wel groot in het klein!
Jezus zegt ergens: leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken 
uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is 
(Mat. 24: 32). Als je op die takken in de natuur let, dus let op elk nog zo 
klein begin van nieuw uitlopen, dan voel je als het ware al als vanzelf aan 
dat de warmte en genegenheid van het leven en van God je tegemoet 
komen. Dan begin je door te krijgen dat ons aller bestaan niet alleen maar 
‘verrot’ is, maar vooral van alle kanten altijd weer nieuw wil en ook kan 
uitbotten! Als je daar oog voor krijgt, en je verwachting op afstemt, dan 
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sta je werkelijk goed open voor de zomer, en voor al het goddelijke en 
stralende dat er zit ingebakken, in spirituele zin. 
Een gezegende zomerperiode gewenst!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik vind het best wel spannend! Vlak voordat de zomer- en vakantieperiode 
aanbreekt, willen wij via bijgaande enquête eens peilen of en hoe onder 
andere dit kerkblad Om de Ruiner Toren gelezen wordt en wat je er van 
vindt. Het is wel eventjes wat werk, maar mag ik je vragen er ook aan mee 
te doen en de enquête in te vullen? En het papier met je antwoorden bij 
ons in te leveren of op te sturen? Heel hartelijk dank voor het doen!! 
Daarna wens ik iedereen een goede zomer- en vakantieperiode toe! 
Geniet van de mooie zomertijd, elders uit of thuis. Ga op zoek naar het 
“grote” (zie de meditatie) dat in deze warme tijd van het jaar goddelijk 
verscholen ligt. En leef met aandacht mee met wie het moeilijker heeft in 
deze zomerweken. Leef mee met wie moet blijven werken, of met wie ziek 
is, of met wie zich alleen achtergelaten voelt, terwijl “iedereen” met vakantie 
is gegaan. Wij mensen kunnen elkaar voor een groot deel ook zelf de 
zomer aanreiken, laten wij vooral dat gaan doen! 
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
We trekken langzamerhand naar de zomerperiode toe. Op een gegeven 
moment gaan in juli – omdat de eigen predikant met vakantie is – enkele 
gastpredikanten die ons zeer dierbaar zijn, in de diensten voor. En we 
houden in juli en augustus elke zondag nà de dienst, in de Bron, een leuk 
ontmoetingsmoment bij een kop koffie of thee of glaasje frisdrank. Welkom! 
Hier een kort overzicht van de diensten.

Zondag 3 juli – 10.00 uur - Mariakerk
Een plechtige dienst met medewerking van een cantorij! Twee jaar geleden 
waren ze ook al bij ons in de kerk te gast en toen raakte iedereen zeer 
onder de indruk en werd zeer enthousiast van hun excellente 
zangkwaliteit. De cantorij van de Protestantse gemeente van Arkel bij 
Gorinchem, in Zuid-Holland, is opnieuw bij ons te gast. Harry Bosma 
verzorgt kundig de begeleiding op het orgel. Dat wordt een uur heerlijk 
zwelgen in de door zalige zangen gevulde stilte van de Mariakerk. 

De diensten in juli
Telkens om 10.00 uur op de zondagochtend gaan in de maand juli in de 
Mariakerk de gastpredikanten ds. G. Venhuizen uit Nijensleek (10-7); 
ds. J. Ridderbos uit Assen (17-7); onze dorpsgenoot ds. Ben Hagen uit 
Ruinen (24-7) en ds. S. Groen uit Ruinerwold (31-7) in de diensten voor.
Op 7 en 14 augustus zal ds. G. Naber weer voor gaan.
In juli en augustus is er elke zondag na de dienst een gezellige bijeenkomst 
met koffie, thee in gebouw De Bron.

Zaterdag 16 juli is er een dienst in ’t Neie Punt, aanvang 18.30 uur. 
Anneke Vermaas gaat in deze dienst voor.

Vakantie ds. Naber
Vanaf maandag 4 juli t/m zondag 31 juli heeft ds. Georg Naber vakantie. 
Als u in die periode een beroep wilt doen op een predikant, neemt u dan 
contact op met de voorzitter van de kerkenraad, Bert van Zanten, 
tel. 0522-471691.

OVERLEDEN
Op woensdag 1 juni overleed Koop Zegeren, Kampweg 2a, in de leeftijd 
van negenentachtig jaar. Wij wensen de naaste familie veel sterkte toe in de 
komende tijd!

In Memoriam: Jentina Alberta de Leeuw-Krikken
Jenny is geboren op 18 juli 1931 in Echten. Zij was de oudste dochter van 
Lambertus Krikken en Jantje Benning. Na haar werden er nog vijf kinderen 
geboren: Bertha, Bart, Hilbert, Roelof en Marry.
Na de lagere school bezocht ze de huishoud- en industrieschool. Ze liet 
zich ‘breed’ opleiden en na het behalen van de diploma’s is ze direct als 



naaister aan de slag gegaan. Van het opgespaarde loon, kocht ze haar 
eerste fiets, waar ze 40 jaar op heeft gereden! Ook hielp ze haar moeder in 
de huishouding. Toen ze wat ouder werd ging ze naar het volksonderwijs 
dat in café Hees werd gegeven: er werd toneel gespeeld, muziekavonden 
gehouden en er werd regelmatig gedanst. Daar hield ze wel van.
Zo ontmoette ze in 1953 op een dansavond in Echten haar man 
Albert de Leeuw. Het was liefde op het eerste gezicht. Na deze eerste 
kennismaking hebben ze elkaar nooit meer los gelaten.
Na hun huwelijk op 5 januari 1957 gingen ze wonen op Oldenhave 100, 
waar hun zoon Jans werd geboren. Na zes jaar verhuisden ze naar de 
ouderlijke boerderij van Albert aan de Ronde Hoek. Ze was een boerin in 
hart en nieren en hielp flink mee op de boerderij.
Toen hun zoon Jans ernstig ziek werd brak een tijd van intensieve zorg 
voor hem aan. Jenny verzorgde en ondersteunde hem.
In 2000 overleed Albert en een half jaar later overleed ook Jans. Er brak 
een moeilijke tijd aan voor Jenny. Haar nichtje Gezina heeft haar tijdens 
deze zware periode van rouw in alles bijgestaan. Ook van de familie van 
weerskanten, van de buren, vrienden en vriendinnen kreeg ze veel hulp en 
aandacht, zodat ze gaandeweg de draad van het leven weer oppakte.
Ze verkocht de boerderij en in 2011 verhuisde ze naar de Torenakker: een 
nieuw huis, waar ze haar thuis van maakte, nieuwe buren waar ze zich bij 
aansloot.
Ze fietste en wandelde veel door de omgeving, was vanaf de oprichting 
een trouw lid van de Zusterkring. Ze puzzelde veel, deed graag mee aan 
een spelletje koersbal of legde een kaartje met vrienden en vriendinnen.
Ze had een positieve levenshouding, hoe zwaar en verdrietig het soms ook 
was. Ze was een energieke vrouw met een warme lach over zich, eerlijk en 
oprecht.
Geheel onverwacht openbaarde zich een ernstige ziekte, in enkele weken 
ging haar gezondheid zo snel achteruit dat ze op 12 juni 2016 is overleden. 
Bijna 85 jaar mocht ze worden.
Haar nichtje Gezina was voor haar als een dochter, voor het gezin van 
Gezina was ze als een tweede moeder, tweede oma en overoma. Voor de 
familie was ze de altijd aanwezige en belangstellende zus en schoonzus. 
Voor de vrienden en vriendinnen een onvergetelijke kleurrijke vrouw.
In de Mariakerk hebben we op 17 juni 2016 afscheid van haar genomen 
en haar toevertouwd aan de eeuwige rust bij God, waarna de crematie in 
crematorium ‘Reestborgh’ in Meppel heeft plaats gevonden.
Wij wensen de families sterkte toe met het verwerken van het heengaan 
van Jenny.
Ds. G. Wiersma-Smelt

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Vorig najaar hebben wij een beroep op u gedaan voor de najaarsactie 
“Vloerbedekking De Bron”. Gelukkig hebben wij een mooi bedrag kunnen 
binnen halen en is besloten dat deze zomer de vloerbedekking in de hal 
en de zaal zal worden vernieuwd. Dit zal worden uitgevoerd door Snoeken 
Ruinen. Ook zullen dan gelijk de muren worden voorzien van een nieuwe 
kleur. Dit zal gedeeltelijk worden gedaan door het schildersbedrijf Booij en 
de rest door vrijwilligers. Wij hopen rond begin september hiermee klaar 
te zijn. Nogmaals willen wij de bewoners, die onze kerk een warm hart 
toedragen, hiervoor bedanken.

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 4 juli  a.s. in de 
consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ENQUETE COMMUNICATIE VAN DE PKN-KERK IN RUINEN
Als kerk willen we open en transparant communiceren naar iedereen die 
belangstelling toont voor wat er in en rond de kerkgemeenschap in Ruinen 
gebeurt: alle kerkleden, andere betrokken dorpsgenoten en overige 
belangstellenden tot ver buiten onze gemeentegrenzen.

Op verschillende manieren en via verschillende kanalen wordt er 
gecommuniceerd. We willen graag onderzoeken waar u / jij als lezer, 
luisteraar, kerkganger, You-tuber, Facebooker, in geïnteresseerd bent en 
waar we jullie het beste mee van dienst zijn. Hieronder staat een vragenlijst. 
Deze is ook te vinden op de website van de kerk: pkn-ruinen.nl; reeds 
geprinte exemplaren liggen in de Mariakerk. Hier en in ’t Neie Punt staat 
ook een kartonnen doos waar de ingevulde enquête kan worden 
ingeleverd. Daarnaast kan dat per E-mail: info@pkn-ruinen.nl of per brief in 
de brievenbus van de Bron Kloosterstraat 4 in Ruinen.
Ongevraagd advies of commentaar is overigens ook altijd welkom! Dit mag 
bij dezelfde inleverpunten kenbaar gemaakt worden.

ENQUETE
Ik bezoek de website pkn-ruinen.nl. 
(omcirkel een waarde van 1 nooit tot 10 heel vaak)
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    heel vaak

Ik volg de kerk via Facebook /PKN Ruinen Mariakerk.
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    heel vaak

Ik volg dominee Naber via Facebook.
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    heel vaak

Ik lees de digitale nieuwsbrief.
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    heel vaak

Ik lees Om de Ruiner toren.
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    heel vaak

In Om de Ruiner toren lees ik: (aankruisen; meer antwoorden mogelijk)
0  De meditatie
0  Vanuit de Pastorie
0  Bij de diensten
0  Collecte opbrengsten
0  Overlijdensberichten
0  Kerkelijke activiteiten
0  Activiteiten van koor, zusterkring, etc.

Ik bezoek wekelijkse kerkdiensten (omcirkel een waarde van 1 nooit tot 10 
elke week)
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    elke week

Ik luister diensten via de cd-opnames op een ander tijdstip terug.
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    elke week

Ik luister diensten via www.pknruinen.kerkdienstluisteren.nl live of op een 
ander tijdstip terug.
nooit    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    elke week

Ik bezoek bijzondere diensten (aankruisen; meerdere antwoorden mogelijk)
0  Start dienst
0  Dienst van gedenken (herdenken overledenen van afgelopen jaar)
0  Adventsvieringen
0  Dorpskerstzang
0  Kerstnachtdienst
0  Kerstdienst (eerste kerstdag)
0  Avondmaalsvieringen
0  Goede vrijdag
0  Paaswake (stille zaterdag)
0  Paasdienst (1e Paasdag)
0  Pinksterdienst (1e Pinksterdag)
0  Top 2000 dienst
0  Bachcantate dienst
0  Openluchtdienst
0  Dienst in ‘t Neie Punt
0  …………………….

Ik bezoek andere activiteiten van de kerk (aankruisen; meerdere 
antwoorden mogelijk)
0  feest van de geest
0  wijkavonden
0  goede buren bijeenkomsten
0  gespreksgroep
0  bijbelkring
0  zusterkring
0  kerkkoor
0  zondagsschool
0  jeugdgroep
0  themamiddagen met Anneke Vermaas
0  diensten in ‘t Neie Punt

Als ik voor Om de Ruiner Toren per jaar € 10,- zou moeten betalen, vind ik 
dat zijn geld waard.
(omcirkel een keuze)   eens    /    oneens

Mijn leeftijd is …….. jaar

Ik geef mij op voor de gratis digitale nieuwsbrief:
e-mail ………................................................................

Inleveren in de Mariakerk in de hiervoor bestemde doos, in de brievenbus 
van de Bron Kloosterstraat 4 of in de doos in ’t Neie Punt. 
Deze enquête is ook in te vullen op de website pkn-ruinen.nl

Ten Slotte:

Het leven is veel te kort en onze wereld veel te klein om er een slagveld 
van te maken.
Phil Bosmans

Redactie Om de Ruiner Toren



Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

3 Gangen menu
25,- euro

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

Geen snoep 
maar een klein cadeautje 

voor de

Even naar Marskramer Ruinen.
Zo gedaan.



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

 

De ZOMEROPRUIMING 

is begonnen!
Leuke AANBIEDINGEN!

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

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.

van € 3,95 voor € 3,00

Warme bakker in Ruinen.nl

SUIKERBROOD

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

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



• 1e dagdeel 1 uur GRATIS
• Geen voorrijkosten

• Tarief inclusief gebruik machines

’t Olde Posthuus 
is op zoek naar 

m/v voor bediening en keuken
Ben je 15 jr. of ouder

Bel dan: 0528-241363

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

Bestaria
Ruinen

€ 3,50

Broodje
PULLED PORK

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



kinderen en ouderen aan voor een 
2,5 kilometer, die dan bij ‘t Neie Punt start. 
Op deze vrijdagavond lopen alle andere 
deelnemers dwars door ‘t Neie Punt. 

Om de aansluiting bij Paarse Pracht meer 
gestalte te geven, wordt het door de 
organisatie toegejuicht als iedereen vooral 
op de laatste avond in een paars t-shirt 
loopt. De te lopen routes zijn door de 
dames Elise Derksen, Sylvana Meekhof, 
Jannie van den Doel en Anouk Bisschops 
uitgezet en ze kregen hierbij steun van 
Rini Hut, die daar volop ervaring mee 
heeft bij o.a. de Scheperwandeltocht.

RUINEN - Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat er een aantal inwoners van De Wolden 
hard aan het trainen is bij Fysiotherapie- en fitnesscentrum Schreuder en bij Personal 
Trainer Rémon Ernst binnen het kader van de Afvalrace De Wolden.

Afvalrace De Wolden sluit 
af met Eindfeest op 9 juli a.s.

De Afvalrace is een landelijk opgezet 
programma voor mensen die niet alleen 
aan hun gewicht willen werken, maar die 
ook hun levensstijl willen veranderen op 
weg naar een gezond en fit leven en dus 
ook een gezond en fit lichaam. 

Bekende inwoners van onder andere 
Ruinen trainen al maanden in het 
Fitnesscentrum van Suzan en Reinier 
Schreuder de kilo’s er af. Daarnaast worden 
er leuke extra activiteiten ingelast zoals 
wandel- en fietstochten, samen steppen 
in Ansen, boogschieten bij Fitnesscentrum 
Schreuder, bootcamps, een les street-
dance, kortom: gezellig samen bewegen 
en plezier hebben!

De Afvalrace De Wolden doet qua opzet 
wel een beetje denken aan tv-programma’s 
als “Obese” en heeft dus uiteraard ook een 
slotavond waarop de door de deelnemers 
behaalde resultaten getoond en gevierd 

worden. Deze feestelijke avond vindt plaats 
op 9 juli in De Poort in Ruinen. Voorafgaand 
aan de feestavond wordt er op zaterdag-
ochtend een leuke Afvalrace met 
afvalbakken en water gehouden op de 
Brink in Ruinen vanaf 10.00 uur. 

’s Middags worden de deelnemers, zoals 
dat bij een eindfeest hoort, mooi gekapt 
en in de kleren gestoken door lokale 
ondernemers. In dit geval verlenen onder 
andere kapsalon Hair Fashion Koekange 
medewerking en Boetiek De Smederije. 
Vanaf 20.30 uur zijn alle belangstellenden 
welkom in De Poort om met de deelnemers 
en hun vrienden en familie het slot van de 
Afvalrace en het begin van een nieuw leven 
te vieren. 

Kom ook kijken hoe uw plaatsgenoten het 
er van af hebben gebracht de afgelopen 
weken: hoeveel zijn ze afgevallen en hoe  
hebben ze dat gedaan? 

Advertorial

Wandelaars komen binnen op Lila Gladiola

Alle deelnemers hebben 6 maanden lang 
keihard gewerkt aan een fitter en gezonder 
lichaam, uw applaus hebben ze daardoor 
zeker verdiend, dus kom op 9 juli a.s. naar 
De Poort en geef ze dat applaus!

RUINEN – Voor het eerst sinds ongeveer dertig jaar krijgt Ruinen weer een avondwandel-
vierdaagse. Van 5 tot en met 8 juli worden vanuit Ruinen routes uitgezet van 5 en 
10 kilometer. Op de slotavond krijgen de wandelaars allemaal een paarse intocht op de 
Westerstraat, waar vervolgens een begin gemaakt wordt met de Paarse Paardendagen.

Wandel4Daagse gaat over 
in Paarse Paardendagen

De enthousiaste ondernemers, die al drie 
jaar met succes Donkere Paardendagen 
hebben georganiseerd, hebben het 
evenement nu naar voren gehaald 
en -geheel in de stijl van Ruinen- paars 
gemaakt. ‘Wij houden op vrijdagavond 
na jaren weer een stratenconcours voor 
tuigpaarden, voor Hackneys en Friezen. 
We wilden de combinatie met een ander 
evenement zoeken en kwamen uit bij de 
dames die de vierdaagse nieuw leven 
inblazen’, aldus Arne Borrel. ‘
De wandelaars kunnen dan in dezelfde 
paarse baan als de paarden hun intocht 
beleven, we maken er een Lila Gladiola 
van.’

Lange baan
Op de Westerstraat wordt vanaf de 
Stoffersweg tot de Coop supermarkt een 
300 meter lange baan ingericht. In een 
recent verleden vond jaarlijks een 
tuigpaardenconcours plaats op de 
Westerstraat. Dat wordt nu in ere hersteld 
voor de vrijdagavond, op zaterdag begint 
het programma om 16.00 uur met liefst 
vijftien verschillende rubrieken op het plein 
voor de Herberg van Rune. De hele straat 
wordt er op vrijdagavond en zaterdag voor 
afgesloten.

Als afsluiting staat een muzikaal straatfeest 
gepland, waarvan de muzikale invulling nog 
even geheim is. ‘Er komt een artiest en we 
hebben de medewerking van lokale dj’s.’ 

Tevens wordt tussen de rubrieken door 
een Miss Paarse Prachtverkiezing 
gehouden. Verenigingen uit het dorp 
kunnen volgens Borrel elk een 
afgevaardigde sturen en zelf invullen op 
welke condities hun Miss wordt 
gekandideerd. Dat hoeft dus niet op basis 
van uiterlijke schoonheid te zijn, maar kan 
ook vanwege grote inzet voor de 
vereniging zijn. ‘Als er dan in de toekomst 
evenementen in het dorp zijn, kan 
daarvoor de Miss Paarse Pracht ingehuurd 
worden. De vereniging krijgt daar dan
een vergoeding voor’, legt Arne Borrel uit.

Straatfeest
De intocht van de vierdaagse staat om-
streeks 19.00 uur gepland. Op de straat 
voor de Herberg van Rune is dan ook een 
straatfeest voor de jeugd met medewerking 
van dj Paul Smid en speeltuinvereniging 
Ravotti. 

Er wordt vier avonden 5 en 10 kilometer 
gelopen. Op de laatste avond sluiten jonge 



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

Huidverzorging 

bij DIO

Heeft u ook zoveel moeite om een

geschikt en ongeparfumeerd product

voor uw gevoelige huid te vinden?

Laat ons u helpen met een advies:

100% parfumvrije en

dermatologische huidverzorging

van Louis Widmer.

Denk aan:
•	 Reisapotheek,	verbandmiddelen
•	 Zonnemelkproducten,	after	sun
•	 Anti-mug	en	-vliegproducten
•	 wegwerpwashandjes
•	 tekentang,	blarenpleisters
 etc.

Vakantie?

Voor uw camera:
•	 Batterijen,	fotorolletjes
•	 Geheugenkaart	etc.
•	 On-line	foto’s	bestellen	op:
 www.fotoquelle.nl

Nieuw assortiment:
•	 Horloges
•	 Sjaaltjes	en	kettingen
•	 Dames	en	Heren	geuren

Made in Switzerland

geeft iedere huid een gezond leven

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

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.

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl



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 inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of
tel. 0522-472485

Zomeravondbridge, elke dinsdagavond t/m 30 augustus bij Hotel 
Kuik 19.45-23.00 uur, aanmelden voor 15.00 uur op de speeldag via 
0630244004

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Fietstochten 2016 onder deskundige leiding. TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016.
Vertrek 13.30 uur, deelname gratis, consumpties voor eigen rekening. 
Fietszondagen: 5 juni, 17 juli, 21 augustus en 25 september. Vertrek 
10.30 uur Brink, Mariakerk.
Informatie TIP kantoor Ruinen tel. 0522- 471700, of Harmpje Smit 
tel. 0522- 471946.
Deelname voor eigen risico.

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 
natuurontwikkeling 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

JUNI/JULI

Woensdag 29 juni Optreden “Young Zulu Warriors”, 
19.00-21.30 uur kaartverkoop TIP Ruinen
  
Woensdag 29 juni ‘t Neie Punt ontmoeting & workshop   
15.00-17.00 uur Young Zulu Warriors en jeugd Ruinen

Zaterdag 2 juli Beachvolleybal op parkeerplaats 
13.00 uur Café Hees en afterparty met DJ Bart

Zondag 3 juli Drentse damestoertocht op de racefiets   
9.00-12.00 uur alleen voor dames 60 of 90 km 
 start Sporthal de Marse

Zondag 3 juli Heerlijkheid Ruinen familiefietstocht   
9.30-13.30 uur ongeveer 27 km
 start Sporthal de Marse

Dinsdag 5 t/m 8 juli Avondvierdaagse start 
18.00-22.00 uur Buitencentrum de Poort

Zaterdag 9 juli De Paarse Paardendagen in de 
16.00 uur Westerstraat bij de Herberg van Rune   
 met muzikaal straatfeest

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

Prijswinnaar juni-puzzel
Rien Barends, Camping de Wiltzangh
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij 
Bestaria Ruinen en af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten, 
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

Juli-puzzel inleveren voor vrijdag 29 juli 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Boetiek de Smederije

Woordzoeker
ABBA

De overgebleven letters vormen een woord.

Bellemarkt Echten 10 september 2016
ECHTEN - Op 10 september 2016 is er weer Bellemarkt op de Brink in Echten. 
‘De Bellemarkt is aans moar toch zo vertrouwd!’ Er is weer een zeer 
aantrekkelijk programma samengesteld. Om 10.00 uur is de officiële opening 
en de markt duurt tot 16.30 uur.

Er zullen tientallen kramen aanwezig zijn van hobbyisten met allerlei leuke en 
lekkere producten zoals: keramiek, verse stroopwafels, kraamcadeautjes, 
ijsjes, gehaakte poppen, enzovoorts. Er is een kindercarrousel met o.a. 
pannenkoeken bakken en boetseren. Verder zullen 2 koren voor een muzikale 
bijdrage verzorgen. Kortom, voor elk wat wils! Er is voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid.



KOM NAAR ONZE
SHOWROOM
VOOR LEUKE
AANBIEDINGEN!




