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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 - De voorbereidingen voor het seizoen van de Stichting Openluchtspel Ruinen 
(SOR) zijn weer in volle gang. Deze zomer speelt de SOR zeven keer het blijspel “Een 
arfenis vol verrassingen” van de bekende Drentse toneelauteur Herman van der A.

SOR speelt “Een arfenis vol verrassingen”

Last van 
kruipende, 
vliegende of 
andere insecten?
Wij hebben 
diverse 
bestrijdingsmiddelen!
Ook biologische.

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

De SOR staat dit seizoen onder leiding van 
Janneke Bruggink uit Groningen. 
Behalve dat zij de voorstellingen regisseert, 
neemt zij ook de bewerking van het stuk 
voor haar rekening.

Janneke, afgestuurd als Master in de 
Pedagogische Wetenschappen, is een 
gepassioneerde choreografe en theater-
docente. Onlangs was zij nog in het nieuws 
met een dansproject voor ouderen in 
Woonzorgcentrum Mozaïek te Zuidlaren. 
Voor dit project heeft ze zelfs gedurende 
twee maanden deels in het Woon-
zorgcentrum gewoond.

In “Een arfenis vol verrassingen” krijgen 
twee zussen onverwachts een grote erfenis 
toebedeeld. Ze weten echter niet waarom, 
maar zijn natuurlijk de koning te rijk. 

Dat deze erfenis niet altijd garant staat voor 
geluk en plezier, blijkt al gauw. 
Er zijn namelijk een aantal voorwaarden aan 
verbonden, waardoor er grote ergernissen 
ontstaan, maar….. gelukkig ook heel veel 
komische situaties.

Anders dan in voorgaande jaren speelt de 
SOR dit seizoen het stuk zeven keer in 
twee weken tijd. 
De première is op zaterdag 22 juli 2017. 
De overige voorstellingen zijn op: dinsdag 
25 juli 2017, donderdag 27 juli 2017, 
zaterdag 29 juli 2017, dinsdag 
1 augustus 2017, donderdag 3 augustus 
2017 en zaterdag 5 augustus 2017. 
Uiteraard worden alle voorstellingen ge-
speeld in het openluchttheater 
“De Baete” aan de Wolvenweg in Ruinen en 
de aanvang is telkens om 20.30 uur. 
Na elke voorstelling is er gelegenheid om, 
onder het genot van een drankje, na te 

praten met spelers en medewerkers van 
de SOR, of met elkaar, tijdens de ‘Miet en 
Griet’.

Kaarten voor de voorstelling kunnen wor-
den besteld via de website van de SOR: 
https://www.openluchtspelruinen.nl/kaart-
jes.html. 
De bestelde kaartjes kunnen meteen via 
de website worden afgerekend en op de 
avond van de voorstelling in het theater 
worden afgehaald. 
Daarnaast zijn de kaarten verkrijgbaar bij 
TIP Ruinen, telefoonnummer 0522-471 700. 
Voor meer informatie kan men terecht op 
de website van de SOR.

www.ruunderwaopen.nl



Voor het vervangen of repareren 
van uw rieten dak.

Ook voor onderhoud bent u bij ons 
aan het juiste adres!

Marco van der Zandt

Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl

glas
schilder
afbouw advies

Altijd GRATIS advies op maat 

en vrijblijvende prijsopgave!

brinkhof advies
Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website:  www.brinkhofadvies.nl

Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v
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Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

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



Zondag 2 juii
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. J. ’t Lam
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. C. J. ’t Lam, zangdienst

Zaterdag 8 juli 
’t Neie Punt 18.30 uur Mevr. A. Vermaas
 
Zondag 9 juli 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Procee
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. J. ’t Lam
afscheid Ds C. J. ’t Lam, groep 8

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 RUINEN Tel. 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

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
Schoolstraat 4  7941 CA 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

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 12 juli 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 4 juli 2017 17.00 uur worden ingeleverd via

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl



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

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

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Let op:

U kunt ook terecht op 

onze vestiging aan de 

Westerweiden 29 

in Ruinerwold

dinsdags 13.00 - 17.00 uur

vrijdags 8.30 - 12.30 uur



www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

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!

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

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

RUINEN - De Stichting Promotie Ruinen organiseerde 10 juni jl.  de 7e Ruiner Scheper-
wandeltocht. Het start- en finishbureau was in Hotel Kuik aan de Brink in Ruinen. 
Er kon vanaf 8.00 uur, onder prima weersomstandigheden gestart worden voor een 
afstand van 5, 10, 15 of 25 kilometer. De wandelaars kwamen uit alle hoeken van 
Nederland, zelfs enkele buitenlandse deelnemers, naar Ruinen.

Prachtige wandeltocht in Ruinen

De zeer afwisselende 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” (schaapherder) te ontmoeten 
met de kudde wordt ook prachtig mooi 
gevonden. Verder over het Molenpad, langs 
een mooie draaiende molen.

Over de routes was iedereen dik tevreden. 
De 25 km wandelaars hadden een rust-
mogelijkheid / stempelpost in Pesse bij 

duurzaam tankstation Green Planet. 
Hier werden deze stoere lopers onthaald 
op een lekkere traktatie bij de koffie, 
aangeboden door het restaurant aldaar.
Onderweg werden alle wandelaars 
getrakteerd op een stuk fruit, aangeboden 
door ’t Vershuus in Ruinen. Vele wandelaars 
bleven nog gezellig in het dorp of op het 
terras bij Hotel Kuik aan de Brink.

De organisatie mocht 420 wandelaars 
verwelkomen en kijkt dan ook zeer 
tevreden terug op deze dag.1e MTB Streetrace

Ruinen was een 
groot succes!
RUINEN - Onder stralende weers-
omstandigheden was de 1e Streetrace van 
de WTC Ruinen donderdagavond 15 juni j.l. 
een groot succes. 85 deelnemers verdeeld 
over verschillende categorieën konden 
zich uitleven op het mooie 1,5 km lange 
parcours in het centrum van Ruinen.

Het parcours was spectaculair en vol 
afwisselende hindernissen. Zowel de jeugd 
als de sportieve recreanten en de officiële 
licentiewedstrijdrijders waren na afloop erg 
enthousiast.



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.

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

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 

Ben je op zoek naar rol-
gordijnen, vouwgordijnen, 
multishades, verticale 
jaloezieën, houten jaloe-
zieën, duettes & plissés of 
horizontale jaloezieën? Bij 
ons zijn deze tijdelijk in de 
aanbieding!  Kom gerust 
langs in onze showroom, 
de koffi e staat klaar en onze 
medewerkers helpen 
u graag. 

Deze actie is geldig t/m 22 juli 2017

RAAMDECORATIE
UIT DE HUISCOLLECTIE

HUISMERK

25%
KORTING
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ROMMELMARKT
Ien de schure stiet bij oons een kaste. En kaste 
die vrogger ien oonze kamer stunt; niet meer 
neudig, mar zunde umme weg te gooien. Ien 
de bijkeuken stiet nog zo’n kaste; ietsie kleiner 
mar niet minder vol. Herken ie det? Daj van alles 
bewaart wat aj niet meer neudig bint mar daj het 
zunde viendt umme weg te gooien? 
Zo’n kaste stiet daor niet leeg te kieken; nee…
die zet ie vol mit allemaole spullen die aj ook 
niet meer gebruukt. 
Spullen waor aj zölf van deenkt daj het nog ies 
neudig hebt of det ie er een aander ooit plezier 
mit kunt doon. 
Olde borden,  een laampe waor het pootie van 
kapot is, koppies van een vrogger gebruukt 
theeservies, glazen schalen uut het jaor nul, een 
compôtestel, bloemvazen ien de modekleuren 
van veule jaoren elene, raspen, tennis-
rackets, bloempotten, de fraans-nederlaandse  
duuts-nederlaandse en engels-nederlaandse 
(en umgekeerd nederlaands fraans- duuts en 
engelse) woordenbooken nog van de ULO-tied, 
olde voetbalschoonen, scheuvels, laampegla-
zen, pantoffels, tassen, regenpakken (de kiender 
hebt ze, leever nat dan stom! nooooit willen 
dragen), kienderzitties veur- en achter op de 
fietse, klompies, leerzies, deuzen mit vroggere 
verzamelingen (speldties, sigarenbaandties, 
buttons) booken mit plaaties van Elvis en Cliff, 
Freddy Quinn en Rex Gildo en veule deuzen mit 
olde  exemplaoren Sjors van de Rebellenclubs, 
Donals Ducks, Asterixen, Suske en Wiskes en 
oggottog de rose My little Pony’s van oen toen 
nog kleine meidtie. Ze hef zölf de kiender now al 
groter dan toen ze mit de Pony’s speulde.
Bovenop de kaste alles wat er niet meer ien 
paste; de olde slee, een kienderfietsie, grote 
broene fietstassen uut het jaor nul, kortum, alles 
wat beslist NIET weg kan. Want ie kunt nooit 
weten toch?
De tied van rommelmarkten komp an; op mooie 
zomerse zaoterdagen stalt verenigingen de 
iengezamelde rommel uut en umdet de ienkoop 
0,0 euro is valt de opbrengst al gauw mit. 
Wat de ene votgooit hef een aander verlet 
umme. 
Ie pikt op zukke rommelmarkten de handelaren 
er zó uut; al wat ien de curiosawinkel duur kan 
worden verkocht ziet zij ien ene oogopslag 
staon.
De olde zulveren theelepelties, olde karst-
versiering, nostalgische kleedties en olde rieten 
poppenwagens, ekocht veur een euro brengt 
dommies ien zo’n winkel vaste tien maol det 
bedrag op. 
Veurige zaoterdag was er argens ien oonze regio 
zo’n rommelmarkt. Ik vreuge mien man of hij mit 
wol. “Nee, ak oonze olde kasten uutpakke kan 
ik zölf wel een rommelmarkt hollen”was zien 
antwoord. 
Ik kwame uren later trogge. Mit een hele mooie 
olde glazen schale. “Mooi veur  vruchtenbowl 
mit een verjaordag”dacht ik toen ik er éne euro 
veur overhaandigde. Ik leut hem thuus an mien 
man zien. Die kwaamp even later de keuken 
ien… mit precies net zo’n schale; op ezöcht ien 
de kaste uut de schure. Ik kan now tweej scha-
len bowl glieke maken….Hij hef geliek; wij kunt 
makkelijk een rommelmarkt hollen….

Advertorial

RUINEN - Als het aankomt op zakgeld, hebben kinderen in Drenthe het goed voor elkaar. 
Ruim acht op de tien Drentse kinderen krijgen één keer per week zakgeld en slechts 4% 
van de kinderen krijgt geen zakgeld. Dit blijkt uit onderzoek van RegioBank onder ruim 
1.300 Nederlandse ouders. Hoe de kinderen hun geld vervolgens uitgeven, is echter niet 
voor iedere ouder even duidelijk. 

Drentse kinderen krijgen het vaakst zakgeld 
Financiële educatie door ouders laat nog wel te wensen over

Om die reden ondersteunt RegioBank 
ouders met het educatieve pakket 
JongWijs bij het financieel opvoeden van 
hun kinderen, en bieden onze Zelfstandige 
Adviseurs hen ondersteuning bij vragen 
over financiële educatie.”
Praten over hoogte zakgeld populair
Hoewel meer dan de helft van de Drentse 
ouders aangeeft de financiële opvoeding 
van zijn kind makkelijk te vinden, vindt een 
groot deel het wel fijn om met anderen te 
spreken over de hoogte van het zakgeld. 

Zorgen over het inzicht van kinderen in 
de waarde van geld zijn er namelijk wel. 
Vooral vanwege moderne ontwikkelingen, 
zoals onlinebankieren en het betalen met 
pinpas, zijn ouders bang dat hun kind 
niet weet wat de waarde van geld is. “Een 
terechte zorg. Volgens de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling – de OESO – ontbreekt het Nederland-
se kinderen aan de juiste vaardigheden en 
educatie om goede beslissingen te kunnen 
nemen op het gebied van geldzaken. In 
ons eigen onderzoek geeft ruim een derde 
van de ouders aan dat men vindt dat ban-
ken een rol moeten spelen bij de financiële 
educatie van kinderen. Leren omgaan met 
geld is wat mij betreft dan ook niet alleen 
een belangrijke taak voor de ouders, maar 
ook voor de bancaire sector.”

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek ondervroeg onder-
zoeksbureau Team Vier in opdracht van 
RegioBank 1.305 Nederlandse responden-
ten uit twaalf provincies over zakgeld, de 
waarde van geld, het beheer van financiën 
en onzekerheden voor wat betreft de 
financiële opvoeding van hun kind(eren). 

Zorgelijk gebrek aan financiële educatie
Aan Nederlandse respondenten werd 
gevraagd hoe frequent zij hun kind(eren) 
zakgeld geven. 
Er werd specifiek gekozen voor ouders van 
10- tot 13-jarige kinderen, omdat in die 
leeftijdscategorie veel veranderingen en 
daarmee onzekerheden zijn. 

Het feit dat Drentse ouders hun kinderen 
vaak zakgeld geven, betekent niet dat zij 
ook altijd het gesprek aangaan over 
financiën. Nog geen twee derde praat 
regelmatig met zijn kind over hoe het zijn 
geld uitgeeft. Henk Schalen van De Wolden 
Financiële Dienstverlening: “Dat betekent 
dat nog steeds een groot deel van de 
Nederlanders hierover niet of nauwelijks 
met zijn kind in gesprek gaat. 

We zien dat vooral de negatieve aspecten, 
zoals de risico’s van geld lenen, 
onderbelicht blijven in de financiële 
educatie. Dat is zorgelijk.” 
Beter monitoren
Niet alleen moeten ouders vaker met hun 
kinderen in gesprek gaan over financiën’, 
aldus Hennie Thalen van De Wolden Finan-
ciële Dienstverlening, ook voor wat betreft 
het toezicht van ouders kan er nog het een 
en ander verbeterd worden. 

“Van de Drentse ouders houdt 78% 
toezicht op de bankrekening van zijn kind, 
terwijl een op de zeven Nederlandse 
ouders denkt dat zijn kind beter op de 
hoogte is van alle betaalmogelijkheden dan 
hijzelf. Als jouw kennis beperkter is dan die 
van je kind, geeft dat des te meer reden om 
het financiële gedrag van je kind te moni-
toren. 

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!

’T RUUNDER WAOPEN



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543   
   Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van   
   10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
   E-mail: gnaber2@ziggo.nl
    gnaber@hetnet.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. 0522-471716 en 06-51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
   margriet.middelbrink@gmail.com
Website:  www.pkn-ruinen.nl
   www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:  info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór vrijdag 11 augustus 2017, 
via info@pkn-ruinen.nl
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Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

MEDITATIE 
”God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: 
vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 
God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee 
en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het 
goed was. God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons  e v e n 
b e e l d  zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het 
vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 
God schiep de mens als zijn  evenbeeld , als  e v e n b e e l d  
van God schiep hij hem” (Genesis 1: 25. 26)

Wij mensen lijken op God, wist je dat al?!! Al in het eerste 
hoofdstuk van de bijbel wordt dit zo vastgesteld! 
Wij mensen mogen op God lijken!

Een interessante vraag is dan natuurlijk: waar zit het ‘m in? 
Waar en hoe lijken wij mensen dan op God? 
Dat wordt in de bijbel niet met zoveel woorden uitgelegd. 
En waar iets niet goed wordt uitgelegd, wordt het ook niet echt 
strak voorgeschreven. 
Zo is in de loop van de kerkgeschiedenis een wildgroei aan 
interpretaties ontstaan, over hoe dat dan zit, met het god-gelijk 
zijn van ons mensen.
 
In het begin ging men vooral aan de slag met het idee dat wij 
mensen én uit een lichaam én uit een geest bestaan, en dat 
God alleen als geest bestaat. Dus zei men: het goddelijke 
element in/van de mens moet zijn onvergankelijke  g e e s t  
zijn. 
Op het niveau van de geest komen God en mensen het meest 
met elkaar overeen. Het lichamelijke doet er niet toe, zei men 
toen vervolgens. Dat is minderwaardig, of zelfs gevaarlijk (voor 
zover het je kan verleiden). Generaties gelovigen werden 
vervolgens opgeroepen, zich alleen nog maar op geestelijke 
zaken te richten en hun lichamelijkheid te “verloochenen”.
 
Inmiddels hebben wij gelukkig door dat de mens op zo’n 
manier niet echt gelukkig kan worden. 
Hij bestaat uit meer dan alleen maar uit “geest”.
Vervolgens zei men: oké, misschien moeten we het god-gelijke 
dan niet in het geest-gelijke zoeken, maar in het feit dat de 
mens door God geroepen is om “heerschappij te voeren” over 
alle andere wezens die bestaan. God en mensen lijken op 
elkaar doordat ze beiden veel  m a c h t  (mogen) hebben. 

Maar ook dit beeld is zich vervolgens vreselijk gaan uitwerken 
op onze wereld: wij mensen dachten met onze aarde te 
kunnen doen en laten wat wij maar willen. 
Alles en iedereen: de natuur, maar ook de dieren, en zelfs 
andere mensen waarover men dacht te mogen heersen, 
werden helemaal uitgebuit en leeggezogen. 
Men vergat simpelweg dat Gods manier van heersen ook altijd 
in houdt: een zekere be-heers-ing van zichzelf. 

God legt zich als heerser zelf bepaalde beperkingen op, zodat  
zijn manier van heersen niet ongebreideld zijn gang gaat, maar 
meer kan lijken op iets van een soort rentmeesterschap: het 
zinvol beheren van wat je wordt toevertrouwd. 
Als rentmeesters mogen wij mensen wel op God lijken!

Sinds enkele decennia hebben wij gelukkig doorgekregen, dat 
het bij God eigenlijk altijd zo is, dat het hem eigenlijk nooit om 
alleen maar zichzelf te doen is. 
Hij wil eigenlijk nooit als die ene God optreden, die van boven 
alles vrij willekeurig en absoluut bestuurt. In de bijbeltekst 
hierboven wordt eerder gesproken van een vorm van  
g e m e e n s c h a p , ook al in God zelf. 

Hij zegt daar bij zichzelf: “Laten  w i j  mensen maken die  
o n s  evenbeeld zijn, die op  o n s   lijken!” God bestaat 
blijkbaar niet alleen maar als één iemand, maar Hij leeft en 
regeert blijkbaar in een soort meervoud, als groep, de 
dogmatiek gaat later zeggen: als Vader, Zoon en heilige Geest 
die door niets anders dan pure liefde met elkaar zijn verbonden 
en alles voor elkaar overhebben! 

En zo mogen ook wij mensen op God lijken en een evenbeeld 
van Hem zijn. Een mens alleen in z’n uppie, kwijnt vaak weg of 
wordt gevaarlijk (trefwoord: de lone wolfs van tegenwoordig). 
Prachtig “God-gelijk” worden wij mensen pas als ook wij 
mensen elkaar gaan vinden: de ene mens de ander, Adam zijn 
Eva, of Kain zijn Abel, de Vader zijn verloren Zoon, de verloren 
Zoon zijn Vader; de barmhartige Samaritaan voor wie hij kan 
zorgen; iemand die zorg nodig heeft, zijn barmhartige 
Samaritaan. 
Wij mensen lijken op God wanneer wij als de rentmeesters 
van ons bestaan, geestelijk vol van passie voor iemand anders 
gaan leven, ons naar een ander toe volop spontaan durven 
weg te schenken, om vervolgens ook weer verrassend zalig 
van alles te mogen “ontvangen”!

Zo’n goddelijke, God-gelijke zomer wens ik ons allen toe.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber 

VANUIT DE PASTORIE
Over enige tijd begint voor veel mensen de vakantieperiode. 
Het woord “vakantie” komt van het Latijnse woord “vacare” 
dat “leeg worden” betekent. Zo leeg worden dat je de tijd en 
energie vindt, je eens aan iets anders toe te wijden dan alleen 
je werk. Leeg worden is zo makkelijk nog niet. Dat komt niet 
zomaar aanwaaien. Je moet je gek genoeg inspannen om de 
leegte op te zoeken en er voor ontvankelijk te worden. 

Je moet er welbewust ruimte voor maken, door alles wat nog 
aan innerlijk en uiterlijk lawaai  bezit van je wil nemen, van je 
af  te laten glijden en “uit je hoofd” te halen. Het vermogen dit 
te kunnen doen - wie weet misschien wel door de techniek van 
het “vacare Deo” die de monniken in de kloosters toepassen 
(leegworden van alles, door je een poos bewust meditatief toe 
te wijden aan de stilte die God is) - wens ik ons allen van harte 
toe. Een fijne vakantie toegewenst.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber



Vakantie ds. Naber
Vanaf maandag 3 juli t/m zondag 30 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. 0522-06-34183752. 
Hij helpt u verder, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een 
vervangende predikant uit de buurt.

Bij de diensten
Aanstaande zondag 2 juli gaat ds. G. Naber in de dienst voor. 
Wij lezen Lucas 15: 1-10, over verliezen en verloren gaan - 
en gevonden worden!

Hier een overzicht van de overige diensten deze zomer:

Mariakerk, elke zondag om 10.00 uur
Zondag   9 juli, ds. H. Procee (Vledder)
zondag 16 juli, ds. S. Wiersma-Smelt (Ruinen)
zondag 23 juli, ds. B. Hagen (Ruinen)
zondag 30 juli, ds. J. Ridderbos (Assen)
zondag   6 augustus, ds. G. Naber
zondag 13 augustus, ds. G. Naber
zondag 20 augustus, ds. G. Venhuizen (Nijensleek)
zondag 27 augustus, ds. G. Naber, zie hieronder!
zondag   3 september, ds. G. Naber

’t Neie Punt, grote zaal, om 18.30 uur 
Zaterdag  8 juli, mw. A. Vermaas
zaterdag 12 augustus, ds. G. Naber
             

Welkom in de

Kerkdienst in de Bastogne
in Ansen!!

Zondag 27 augustus
10.00 uur

Opnieuw iets bijzonders! Omdat het vorig jaar zo goed is 
bevallen. Op veler verzoek houden wij ook dit jaar weer een 
kerkdienst in dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a, in Ansen! 

Dat gebeurt op zondag 27 augustus. 
Dan blijft de Mariakerk in Ruinen gesloten en vieren wij onze 
feestelijke dienst gezamenlijk in Ansen! Muzikale medewerking 
wordt verleend door de Bergklanken uit Koekange-Berghuizen. 
Heel hartelijk welkom!

NB. Wie niet in de gelegenheid is, op eigen gelegenheid 
naar Ansen te komen, kan vanaf de Brink in Ruinen of ook 
vanaf thuis worden opgehaald. Neem daarvoor contact op 
met Bert van Zanten, tel. 06-34183752!

VACATURE 
Jarenlang heeft Hendriek Brasjen de taak van koster voor de 
Protestantse Gemeente Ruinen op zich genomen, waarvoor 
wij haar ook langs deze weg hartelijk willen bedanken.

Als gevolg van haar afscheid zoekt de Protestantse Gemeente 
Ruinen een coördinator. Wij zijn op zoek naar een persoon die 
een aantal coördinerende werkzaamheden voor haar of zijn 
rekening wil nemen. Het betreft niet zo zeer werkzaamheden 
voor of tijdens de wekelijkse kerkdiensten maar deze hebben 
meer betrekking op het coördineren van bijzondere diensten 
zoals begrafenissen in de Mariakerk of in De Bron. 

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten wat deze 
werkzaamheden inhouden, neemt u dan contact op met ons 
bestuurslid dhr. Wim Laarman, tel 06-2541600.

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 3 juli a.s. in de 
consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

Cursus Theologische Vorming
In Assen wordt de cursus Theologische Vorming en Verdieping 
georganiseerd op dinsdagmorgen vanaf 3 oktober. 
Iedereen is welkom bij de openingsbijeenkomst op 
5 september 9.30 uur. 
Cursus lokatie: Markehuus Scharmborg 35 Assen.
Theologie voor hedendaagse mensen met hedendaagse vra-
gen.
“Omdat het zo boeiend is”. Meer informatie: www.tvgassen.nl

“Liefde en haat zijn niet elkaars tegenpolen; liefdes tegenpool 
is onverschilligheid.”
Rikkert Zuiderveld      
      

Redactie Om de Ruiner Toren
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 vakantiechecklist

Hét adres voor:
zonnebrand-aftersun-anti-mug producten-desinfectiemiddelen-
anti-jeukmiddelen-geneesmiddelen-ehbo/verbanddozen-en… 
natuurlijk voor uw dagelijkse verzorgingsproducten!

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE….
Haal de GRATIS vakantiechecklist en de checklist reisapotheek 

in de winkel! Wij geven u graag advies!

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie!

Hees 32
7963 PB Ruinen

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

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



ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Prijswinnaar juni-puzzel
Harry v/d Vegt, Echtenseweg 15, Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij 
AT&I en af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten, 
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

Juli-puzzel inleveren voor vrijdag 11 augustus 2017 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Bestaria Ruinen.

WAOPENTIES
Te koop

Zware bankschroef, kolomboormachine, metalen verstekbak,
3 schuurmachines, bandschuurmachine, elektrische handschaafmachine.

Prijs in overleg. Tel. 06 535 372 97

PUZZEL

 
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 

Er zijn weer 
BOERENKOOL-

PLANTEN!

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

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl



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

Paarse Pracht

ACTIE
Alle artikelen met 

een paarse sticker

20% KORTING!

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

Bestaria
Ruinen

Hoog Rendement glas, 
Voordelig !

Investeren in hoog rendement 
dubbel glas levert al gauw een 

winst op van 7% op uw 
spaarrekening !

Voordelen van HR++ beglazing
-forse besparing op stookkosten
-werkt geluidsisolerend
-waardeverhoging woning
-verbetering energielabel

Binnenschilderwerk

Buitenschilderwerk

Wandafwerking, 
behang, glasvlies, 

spuitwerk

Meer informatie op

www.lensenschilders.nl
tel 0522-26 26 44 mail info@lensenschilders.nl



FAMILIEBERICHTEN

Wij zijn verhuisd van 
Hinkenkamp 13 naar Esweg 59

Tel. 06-20397394

Hilbert en Anja Kremer

Bedankt!
Graag wil ik alle mensen bedanken die mij gesponsord 
hebben tijdens mijn monstertocht ”klimmen tegen MS” 
op de Mont Ventoux in Frankrijk. 
Het is mij gelukt, ik heb de volle 21,2 KM gelopen. 

Het ging fantastisch, het lopen ging goed en de focus 
was perfect. Ik zat heel snel in de goede flow zodat ik 
ontspannen kon lopen. 
Er is een mooi bedrag opgehaald; wij met ons team 
hebben € 4500 opgehaald en in totaal zitten ze ruim 
boven de 5 ton.

Ik heb enorm genoten en ben zeker erg boven mij zelf 
uitgestegen. 
In het bijzonder wil ik 
graag Greetje en Jenny 
bedanken voor 
hun support op de berg. 
Dit vond ik FANTASTISCH.
 
Kreeg helemaal kippenvel
toen ze er daadwerkelijk
stonden. 
Mensen allemaal erg
 bedankt voor het
 meeleven!!!

Jessica Horlings

Ruinen, juni 2017

Langs deze weg willen wij u bedanken
voor uw steunbetuigingen na het overlijden 
van onze vader, schoonvader en opa

Henk Horlings

Bertil, Rolien  Jos, Jessica
Ine & Aniek  Hugo & Emma

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

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook gehakt per 

250 gram verpakt

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004



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

Een Avond4daagse ketting: 

Gezond en zonder snoep?
haal je bij Marskramer Ruinen.

Zó gedaan!

ZOMERSLOF

Westerstraat 16  7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

voor€ 6.95

van € 8.25



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 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 09.30 tot 13.00 uur

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen 
Openingstijden: juni: dinsdag-,woensdag- en 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
Juli, augustus en september; dinsdag-,woensdag- donderdag- 
en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. I
In de herfstvakantie 2x een woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.30 uur.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond t/m 
29 augustus van 19.45-23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de 
speeldag, tel. 06-30244004.

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

Fietstocht TIP Ruinen 2017, onder deskundige leiding, elke 
dinsdagmiddag t/m september 2017.
Vertrek 13.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk. 
Deelname gratis, consumpties voor eigen rekening.

Fietszondagen op 16 juli, 13 augustus en 24 september
Vertrek is dan, 10.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk. 
Info TIP kantoor Ruinen, tel. 0522-471700 of Harmpje Smit 
tel: 0522-471946. Deelname voor eigen risico.

’t Neie Punt. Iedere 1e woensdag van de maand van 
10.00 – 11.30 uur is er Creatief intuïtief schrijfcafé. 
Hou je van schrijven maar weet je niet altijd waarover? 
Kom dan eens meedoen in het schrijfcafé. Je krijgt opdrachten 
waarmee je vanzelf tot schrijven komt.
Neem zelf prettige pen(en) en papier mee! Wil je meer weten? 
Neem gerust contact op met Cokkie Kraan, 06-42460014

JUNI
27 t/m 30 juni Avond4daagse
 Start Buitencentrum de Poort

Zondag 2 juli Schaapscheerdersfeest, 
11.00-16.00 uur Bezoekerscentrum, Benderse 22
 diverse demonstraties

2 t/m 7 juli Zwemvierdaagse, zwembad Ruinen
 
11.00-16.00 uur Bezoekerscentrum, Benderse 22

Zaterdag 8 juli Paarse Paardendagen
16.00-23.00 uur De Herberg van Rune, Westerstraat

Zondag 16 juli Zomerconcert Crescendo, Brink
14.00 uur

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET

ADVERTEREN?

Paarse Paarden Dagen
Zaterdag 8 juli 2017 organiseert de Donkere Paarden Dagen 
in samenwerking met de Paarse Pracht de Paarse Paarden 
Dagen, een stratenconcours voor Tuigpaarden, Hackneys en 
Friese Tuigpaarden voor de Herberg van Rune in de 
Westerstraat in Ruinen. 
Het belooft weer een gezellig spektakel  te worden want er 
hebben zich veel deelnemers aangemeld in de klassen Limiet, 
Ereklasse, Dames, Tweespan.

RUINEN - Op zondag 2 juli organiseert 
Natuurmonumenten in samenwerking met 
Stichting Ruiner Schaapskudde 
het schaapsscheerdersfeest bij 
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de 
Benderse 22 in Ruinen. 

Tussen 11.00 en 16.00 uur geven herders 
doorlopend demonstraties schapenscheren 
/ knippen en laten vrijwilligers van 
Natuurmonumenten zien wat je met de wol 
kunt doen. 
Daarnaast geeft een herder om 13.00 en 
14.00 uur een demonstratie schapendrijven 
en is er om 13.30 uur een keuring waar de 
bezoekers zelf ook aan mee kunnen doen.

Foto: 
Natuurmonumenten / 
Andries de la Lande Cremer

Schaapscheerdersfeest 
in Ruinen

‘T RUUNDER
WAOPEN!




