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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 - Vrijdag 29 september, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober a.s. wordt 
in sporthal De Marse de Ondernemers Fair i.s.m. de Donkere Paarden Dagen 
georganiseerd. 
In 2014 heeft de Ruiner ondernemersvereniging Ondernemend Ruinen i.s.m. Stichting 
de Donkere Paarden Dagen voor het eerst de Fair georganiseerd. Na deze succesvolle, 
goed bezochte Fair in combinatie met het gezellige en sfeervolle Paardenevenement op 
het sportcomplex naast de sporthal is er toen uitgesproken om over 3 jaar dit evenement 
nogmaals te organiseren. 

Welkom op de Ondernemers Fair en
Donkere Paarden Dagen in De Marse

Dit jaar wordt de sporthal weer gezellig ingericht en aangekleed 
voor en door de 38 Ruiner ondernemers die in deze 3 dagen hun 
bedrijf presenteren.
Op het sfeervol ingerichte buitenterrein wordt tijdens de Fair 
overdag en ’s avonds bij kunstlicht van alles georganiseerd op 
gebied van Paardensport met o.a. show en spel en 
wedstrijdelementen.
De openingstijden van Ondernemers Fair zijn:
Vrijdag 29 september 16.00 t/m 21.00 uur
Zaterdag 30 september 13.00 t/m 21.00 uur
Zondag 1 oktober 11.00 t/m 16.00 uur

Wij verwelkomen u graag op de Ondernemers Fair en de 
Donkere Paarden Dagen.

Bezoek ons

op onze stand

tijdens de

Ondernemersfair!

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



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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

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

APPELS
ALLE

                                        Op 12 oktober a.s. komt
                     een mobiele-sap-pers appels persen
         bij biologisch-dynamisch Landbouwbedrijf 
Santing Meyling te Ruinerwold.
Wil je ook je appels laten persen tot heerlijk sap?
Bekijk de voorwaarden en meld je aan vóór
27-09-2017 op: www.santing-meyling.nl/nieuws.

APPELS
ALLE

VERZAMELEN!!!

VERZAMELEN!!!

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

* 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

Opbrengst 
collecte KWF

De opbrengst van de KWF-collecte is

€ 4.120,31.
Alle gevers hartelijk dank!

En alle collectanten bedankt voor jullie inzet!

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

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

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

www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl



Zondag 24 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. F. Verboom

Zondag 1 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Olden Kinholt 10.15 uur Ds. C.J. ’t Lam
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. J. van Slooten
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. J. van Slooten

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

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische 
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk, 
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746  | www.podoloogdrenthe.nl

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg
Achterma 15, Ruinen, Tel. 0522-474675 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl / info@natuurlijkmooi-byconny.nl

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

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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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 - 137 071 05 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 4 oktober 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 26 september 2017, 17.00 uur worden ingeleverd via



Paardensport (shows - spel) •Muziek  en gezelligheid

LOKATIE:
Sportvelden

+
Sporthal

Ruinen

Beleef de tuig- en
paardensport in het

donker en zie
de paarden in

kunstlicht!

Donkere Paarden Dagen
& Ondernemersfair

vrijdag

29
sep
zaterdag

30
sep
zondag

1
okt

www.donkerepaardendagen.nl



JOS Column

Stoer
De vekaansies bint weer achter de rogge. 
En an de kaante van de dreentse wegen waor-
schouwings; de scholen zijn weer begonnen. 
Det betekent det ie as automobilist goed uut mut 
kieken. Want het jonge spul det veur de eerste 
maol naor Möppelt of naor t tHogevene fietst mut 
nog even wennen an het verkeer.
Vake bint ze ien de leste weken van de legere 
schoele al op “kennismakingsbezeuk”ewest mar 
echt, allennig op de fietse..det is wel even 
wennen. 
Het mooie van de brugpiepers is det ze nog 
“kiend”bint. Kwebbelend mit de hiele köppel waor 
ze ook mit ien de hoogste klasse zaten peddelt ze 
op de neeje schoele an. Det duurt mar even; dan 
bint ze ieneens “volwassen”. Dan is het kwebbeln 
veraanderd ien praoten op de tillefoon; ie heurt 
gien groep meer ankomen.
As ik det zo zie dan bin ik weer even ien gedach-
ten dartien of veertien jaor. Wat was het spannend, 
naor het vervolg- onderwies. 
Allent al het uutzeuken van een neeje agenda was 
van teveuren een belangriek dink. Een agenda 
gaf status; ie kalkten hun hielemaole vol. Det was 
stoer. Mit namen van jonges waor aj verliefd op 
waren. Mit plaaties van artiesten waor aj fan van 
waren. Mit songteksten die aj beslist uut de kop 
wollen leren. En die agenda zat ien een dikke 
schoeltasse die mit zo’n spinne achter op de pak-
kiesdrager alle dagen mit mus worden eneumen. 
Det is niet meer. De schoolbooken bint vervangen 
deur de laptop. Schrieven kunt de kiender haoste 
niet meer. Alles giet via de laptop, tablet en inter-
net. En hoewel ik een mooi haandschrift nog altied 
prachtig viene,  mut ik ook toegeven det de jeugd 
rapper is mit opzeuken via internet dan ikke via de 
woordenbooken.

Ien de weke veur de schoole weer begunt mut er 
ewinkeld worden. Of..det is mit pubers wel net zo 
plezierig..besteld via internet. Neeje kleraozie um 
tiptop  gekleed kennis te kunnen maken mit de 
neeje klasgenoten.
Ik weet nog det wij van oonze oldeleu ook 
allemaole een goed regenpak kregen. Een jasse 
mit capuchon..een regenbrook mit zo’n 
knoopsluting onderan de piepen. Oonze oldeleu 
legden oons uut…..aj bij hevige regen eerst 
plestiken kladdegies umme de schoone doot en ie 
doet dán die drukknopen van de brooks-
piepen van de regenbrook dichte..dan kúj niet nat 
worden.
Wij keken het belangstellend an. Mar wij wussen 
al heeeel zeker det wij die regenpakken nooit an 
zullen doon. Det was niet stoer. Zo’n regenpak 
antrekken ien de gaank van de schoole waor 
alleman bij stunt… nooit een keer.
Ik har een vriendin die was “zogenaamd”het 
regenpak kwiet eworden was bij het gimmestiek-
lokaal. Heur moe is daor nog gaon vraogen want 
het was een duur dink..zo’n pak. Ze hef het pak 
daor niet evinden..wij wussen wel waorumme; wij 
waren er getuuge van det het onderweg ien een 
voelnisummer belaandde. 
Aj stoer wilt wezen..dan trek ie zo’n pak niet an. 
Dan laoj oe leever tweej maol daags nat regenen 
dan daj as het suffertie van de klasse mit zo’n pak 
an peddelt. 
Ik zagen de kiender dizze weeke trogge komen 
van de schoele. 
Deurnat. Gien dreuge draod meer an het lief. 
Ik besefte; die kiender hebt helemaole gien 
regenpak. Die hebt vaders en moeders die nog 
weet det het niet stoer is um een regenpak an te 
trekken. En det die dure pakken toch argens weg 
emoffeld wordt. Zunde van de investering. Want er 
is tweej generaties laank nog weinig veraandertd; 
leever nat dan niet stoer….

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

DE WOLDEN – DeWoldenvervoert is een stichting die een bijdrage wil leveren aan de 
bestrijding van eenzaamheid door goedkoop vervoer aan te bieden. Dit doen zij met 
enthousiaste vrijwilligers die u in hun eigen auto overal naar toe rijden. 

Vrijwilligersvervoer in De Wolden

Voor wie?
Voor iedereen in gemeente De Wolden die 
geen gebruik kan maken van het openbaar 
vervoer en ook niet altijd een beroep kan 
doen op familie, vrienden of buren maar er 
wél af en toe eens uit wil. 

Waarheen? 
Familiebezoek, bezoek aan een arts of 
het ziekenhuis, een boodschap doen of 
gewoon een keertje uit: het kan allemaal. 
Waarheen en wanneer u maar wilt. 

Wat kost het?
Onze behulpzame vrijwilligers rijden u 
overal heen, zij berekenen alleen een 
onkostenvergoeding: - € 0,25 per kilometer 
plus € 2,50 voorrijkosten. - het meenemen 
van een eigen begeleider is gratis. 

Hoe werkt het? 
U belt twee dagen van tevoren en onze 
telefonist rekent de kosten van de rit graag 

voor u uit. We spreken af hoe laat en waar 
we u ophalen. De chauffeur helpt u met 
in- en uitstappen en begeleidt u tot bij uw 
familie, de wachtkamer, de winkel, enz. 

Wie zijn wij? 
Wij zijn vrijwilligers die u graag helpen om 
bezoekjes mogelijk te maken. Onze vrijwil-
ligers rijden met hun eigen auto en rekenen 
de kosten na de rit meteen contant met u 
af. We verzorgen ook groepsvervoer met 
kleine personenbusjes. Informeer naar de 
mogelijkheden. 

Wilt u ons helpen? Graag!
Donateur worden? 
Vrijwillige chauffeur of telefonist worden? 
Kijk voor de mogelijkheden op onze web-
site: www.dewoldenvervoert.nl 

Het Diaconaal Verband De Wolden staat 
helemaal achter deze vorm van vrijwillig so-
ciaal vervoer en steunt ons waar mogelijk.

WAOPENTIES
OPROEP!

Onze groep van 13-jarige jongens (NIX18) zoekt ruimte om de wagen te 
stallen, zodat we volgend jaar weer mee kunnen doen! Bel: 0522 853663

RUINEN - Met het tropische Hemelvaartweekend als opwarmer en de 1/8 triatlon als 
sportieve afsluiting heeft Zwembad Ruinen een mooi zwemseizoen achter de rug.  In 
totaal bezochten dit jaar bijna 24.000 mensen het zwembad. Vorig jaar waren dat er iets 
meer dan 20.000.

Zwembad Ruinen kijkt terug op
een succesvol zwemseizoen

Het merendeel van de bezoekers zijn de 
recreatieve zwemmers die op zonnige
dagen een frisse duik komen nemen. 
Abonnementhouders uit Ruinen en 
omgeving maar ook toeristen, die dit jaar 
voor het eerst gebruik konden maken van 
een aantrekkelijke weekkaart voor het hele 
gezin.

Daarnaast is er de trouwe groep leden van 
de zwemclub die, weer of geen weer, 
minimaal één keer per week naar het 
zwembad komt voor zwemtraining, 

aquasporten, zeemeerminzwemmen of 
gewoon baantjes trekken in de vroege 
ochtend. Ook de leerlingen van basisschool 
’t Oelebröd kwamen vanaf de opening van 
het zwembad tot aan de zomervakantie 
wekelijks schoolzwemmen in het heerlijk 
verwarmde buitenbad.

De groei in bezoekersaantallen is mede te 
danken aan de vernieuwingen die geduren-
de de wintermaanden zijn gerealiseerd met 
de hulp van vele vrijwilligers en de steun 
van onze trouwe Vrienden en 
betrokken sponsors. 

Meer parkeerplaatsen bij de ingang, een 
verruimd terras, nieuwe douche- en 
toiletblokken, en naast de vertrouwde 
speeltoestellen een groot springkussen 
voor de jeugdige bezoekers die zich ook 
buiten het water willen vermaken. 
Ook achter de schermen zorgen steeds 
betere technische voorzieningen er 
bijvoorbeeld voor dat het zwembad 
effectief en milieuvriendelijk verwarmd 
wordt. Gedurende het gehele seizoen bleef 
het water dan ook op een aangename 
temperatuur van minimaal 25 graden maar 
meestal zelfs 27 graden of meer. 



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 

Lezen, drinken, ontspannen, 
dagdromen; we hebben alle-
maal behoefte aan een plek 
om te genieten.
FLEXLUX® is die plek. Verwen 
uzelf met wat tijd voor uzelf. 
Ga zitten, ontspan en ervaar 
de beleving.

De medewerkers van Snoeken 
Ruinen adviseren u graag over 
deze fauteuil.

Ondek het comfort zelf van 
deze fauteuils op de fair, wel-
kom in onze stand!! 

FLEXLUX;  
ERVAAR DE BELEVING!

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!

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.

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!

KALFSLEVER



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

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden

Een enkele keer, 1x in de week of iedere dag

Warm of koelvers thuisbezorgd

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

★ Verwarming

★ Water

★ Gas

★ Sanitair

★ Zink- Koperwerken

★ Onderhoud CV ketel

Voor de Broeken 13 | 7963 PT Ruinen | T 0522 47 12 29 | M 06 21 28 76 46
E hoorninstallatiewerken@planet.nl

Nu ook voor energiebesparende maatregelen!

ZONNEPANELENSCHERP GEPRIJSD!

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



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 6 oktober 2017, 
via k.vlietstra@gmail.com.

OM DE RUINER TOREN

Jaargang 34 nr. 9 - 20 september 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 18 oktober 2017

Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

MEDITATIE
”Daarop leidde God Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de 
hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij 
verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen … 
[Ik] zal … je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven 
als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand 
langs de zee.” (Genesis 15: 5; Gen. 22: 17a).
Toen Abraham, de man Gods, eens in de put zat, liet God hem 
de sterrenhemel zien. Niet om zijn leven vast te pinnen en hem 
te ”fixeren” door hem duidelijk te maken: alles, je leven en lot, 
staat – in de sterren – al lang vàst! Maar om Abrahams leven 
juist te ”ontgrendelen” en zijn levensluiken weer open te 
zetten en ademruimte te geven, door tegen hem te zeggen: 
denk aub niet te klein en te star over jouw leven, kijk naar de 
grote hoeveelheid sterren: zo groots zal jouw toekomst eruit 
zien! Er zullen jou in de toekomst nog vele zegeningen van 
Hogerhand toevallen, meer dan je ooit voor mogelijk had 
gehouden!! Je zult er stil van worden, stil van verwondering, en 
je afvragen: hoe is dit allemaal mogelijk, prachtig!!
Nadat de meesten van ons na een tijd van ontspanning en va-
kantie weer op de scholen en in de bedrijven aan hun ”gewo-
ne” werkzame leven zijn begonnen, trekken ook wij als kerke-
lijke gemeente nu weer een nieuw kerkelijk seizoen tegemoet! 
De woorden die God ooit eens tegen Abraham zei, ervaar ik 
daarbij als een grote steun in de rug: we hoeven ons niet te 
fixeren op onze beperkingen, maar mogen ons laven aan de 
grote ruimte die zich midden in de alledaagse beslommeringen 
van ons als mensen en ons als kerk, spontaan opdoet! Kerk 
niet als “gesloten systeem”, maar als “open proces”, daar houd 
ik van! Ik verheug me nu al op talloze weldaden, 
mogelijkheden en zegeningen die zich dit seizoen weer als  
aangename verrassingen onverwacht zullen aandienen!

VANUIT DE PASTORIE
Afgelopen zondag vierden wij onze Startdienst en begonnen 
wij fris en vrolijk aan een nieuw kerkelijk seizoen. Ik heb er zin 
in! Vooral het voorbereiden en houden van de kerkdiensten 
doet mij altijd veel, maar ook het delen van elkaars visies en 
ervaringen in de gespreksgroepen zijn altijd weer boeiend en 
interessant. Ik kan niet wachten om iedereen weer opnieuw te 
zien en te ontmoeten.
Dit jaar ga ik ook weer door met het houden van een  
I n l o o p s p r e e k u u r , elke week op de maandag-
ochtend van 10.30 tot 12.30 uur in De Bron, Kloosterstraat 4, 
te Ruinen. Niet dat ik op de andere momenten van de week 
niet beschikbaar zou kunnen en willen zijn, dan ben ik het ook: 
even aanbellen bij mij thuis of opbellen is voldoende…, maar 

op de maandagochtend kan het dus ook. Als je ergens mee 
zit, of je wilt gewoon eens zomaar met iemand praten die een 
luisterend oor en geheimhouding heeft, zonder te platvloers te 
worden bejegend, bepraat, vermaand of bekeerd, dan kan dat! 
Welkom!!
En oh ja, wist je al dat wij als kerkelijke gemeente ook een  
d i g i t a l e   n i e u w s b r i e f  uitgeven, in de vorm van een 
email die maandelijks wordt verstuurd? Je kunt hem aanvragen 
door een mailtje naar Tineke Stekelenburg te sturen, de scriba 
van onze kerk, via het adres info@pkn-ruinen.nl. En raadpleeg 
ook eens onze w e b s i t e  www.pkn-ruinen.nl, je kunt er van 
alles gewaar worden.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN
Afgelopen zondag vierden wij onze Startdienst, en ook in de 
komende vier weken staan er boeiende vieringen op ons te 
wachten. 

Zondag 24 september – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren het heilig Avondmaal met elkaar en lezen Matteüs 6: 
24-34, een gedeelte uit de Bergrede van Jezus waarin hij ons 
oproept ons ”geen zorgen te maken over de dag van 
morgen”. ’s Avonds om 18.00 uur vieren wij in onze Mariakerk 
een ”Evensong”. 

Zondag 24 september 18.00 uur:
E v e n s o n g

in de Mariakerk te Ruinen
m.m.v. Alblasserwaards Vocaal Ensemble

 organist: Arjan Versluis – Sliedrecht
voorganger: Georg Naber

Een Evensong is een bijzonder sfeervolle avondviering, 
geïnspireerd op de liederen die wekelijks in de grote 
kathedralen in Engeland worden gezongen. De liederen komen 
uit de bloemrijke Anglicaanse liturgische traditie. 
Op zondagmiddag 24 september zal het Alblasserwaards 
Vocaal Ensemble (AVE) opnieuw zijn medewerking verlenen 
aan de dienst. Bij de Evensong-viering ligt de nadruk op de 
verstilde sfeer van de kerkruimte en de Engelstalige koorzang 
die goed daarbij past. De liederen worden soms a capella 
gezongen, soms omlijst door muziek van het orgel. Ook wij 
kerkbezoekers zingen af en toe mee. De teksten worden in de 
liturgie ook vertaald. Het gaat om de bijzondere ervaring van de 
verstilde klanken van de zang van het koor en onze eigen zang 
binnen de prachtige akoestische ruimte van onze kerk. Van 
harte aanbevolen, welkom!!

Zondag 1 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Wij lezen Lucas 7: 11-16, over de opwekking van de jongeman 
uit Nain door Jezus en stellen de vraag: hoe brengt Christus 
vandaag de dag nog een overvloed aan leven uit een doods 
tijdgewricht?

Zondag 8 oktober 10.00 uur
Drentstalige dienst

in de Mariakerk te Ruinen
Veurganger: ds. H. Scholing uut ‘t Ogeveinne

Wij hebt ’t aover:  ”Zit de krappe op oen deure?”



Zondag 15 oktober – 10.00 uur -Mariakerk
Wij lezen Matteüs 22: 34-46, over het dubbelgebod van de 
liefde en vragen naar de bekende weg. Aan het einde van de 
middag vieren wij een Bachcantatedienst met elkaar:

Zondag 15 oktober 16.30 uur
Bachcantatedienst

in de Mariakerk te Ruinen
”Wer sich selbst erhöhet, 

der soll erniedriget werden“ (BWV 47)
uitgevoerd door het Bachensemble Vries

o.l.v. Luuk Tuinder
In de prachtige cantate BWV 47 van Johann Sebastian Bach 
komen thema’s als hoogmoed en deemoed aan de orde, 
geïnspireerd op Lucas 14: 11. Hovaardigheid en nederigheid  
worden in de cantate ieder op eigen wijze kostelijk muzikaal 
verbeeld door Bach. Het belooft opnieuw een bijzondere, 
professionele en zeer inspirerende uitvoering te worden.

De (Gespreks)groepsactiviteiten van dit seizoen

”De wereld van het geloof” - een intro- en updatecursus 
voor jongeren en iedereen die zich nog jong voelt
Religie is in tegenwoordig. Maar staat ook zeer onder kritiek. 
Want komt er niet ook veel ellende vandaan? Toch valt er op 
dat gebied ook heel veel moois te beleven, miljoenen mensen 
hebben er steun aan en laten zich er door inspireren. Hoe zit 
dat bij jou? Wil je wel eens weten waar het bij God, de bijbel, 
de kerk en het geloof enz. allemaal om gaat? Meld je dan aan 
voor de jongerencursus ”De wereld van het geloof”. 
Deze cursus is in eerste instantie bedoeld als “intro”-cursus 
voor jongeren en jongvolwassenen, maar ook als je misschien 
al wat ouder bent en toe bent aan een ”update” in de wereld 
van het geloof, pas je er misschien wel bij. We starten begin 
oktober. Tijd, frequentie en plaats van het samenkomen 
bepalen wij zelf, in overleg. Bel of mail voor meer informatie 
of om je aan te melden naar: gnaber @hetnet.nl; 
tel. 0522-471543.

Bijbelgespreksgroep over de Psalmen
Neem je een bijbel in de hand en sla je die in het midden op, 
beland je haast automatisch in het boeiende bijbelboek van 
de Psalmen. De Psalmen bestaan uit een verzameling van 
honderdvijftig liederen die deels al drieduizend jaar oud zijn, 
maar ook in onze tijd nog een ongekend grote zeggingskracht 
hebben. Ze werden vroeger vaak in de tempel van Jeruzalem 
gezongen, bij het voltrekken van religieuze rituelen. Anderen 
dragen een meer persoonlijk karakter.
In een reeks van twee keer zes bijeenkomsten (zes in het na-
jaar, en zes in het voorjaar) gaan wij de mooiste, spannendste 
en apartste psalmen in ogenschouw nemen. We starten op 
donderdagavond 28 september om 20.00 uur in de pastorie 
op het adres Kloosterstraat 2. De andere data in het najaar zijn 
(onder voorbehoud) 12 oktober, 2 november, 16 november, 23 
november en 30 november. Nieuwe leden en allen (gemeente-
leden, dorpsgenoten en vakantiegangers!) die liever maar een 
enkele keer mee van de partij willen zijn, zijn ook altijd hartelijk 
welkom. Neem voor meer informatie contact op met 
ds. G. Naber, tel. 0522-471543. Tot ziens op 28 september.

De maandelijkse Gespreksgroep
Elke tweede maandag van de maand komt om 20.00 uur in 
De Bron, adres: Kloosterstraat 4, te Ruinen een gespreksgroep 
bij elkaar, die actuele thema’s oppakt. Het betreft een ”open” 
gespreksgroep, dat wil zeggen dat de groep van harte open 
staat voor diegene die maar een enkele keer mee willen doen 
(om te kijken wat het inhoudt, of omdat ze het onderwerp wel 
interessant vinden).
De eerstvolgende keer, op maandagavond 9 oktober, is ons 
gemeentelid Henk Vrijhof bij ons te gast. Hij heeft in de 
afgelopen zomer met zijn gezin een week doorgebracht in Taize 
(Frankrijk), bij de kloostergemeenschap die zich daar bevindt. 
Hij deelt met ons zijn indrukken en ervaringen. 
Van harte aanbevolen! 

Gespreksgroep ”Eigentijds geloven”
Geloven wordt vaak geassocieerd met een vorm van ”moeten”, 
met ”zo is het altijd geweest” en ”zus en zo hoort het”. Toch is 
de manier van geloven in de loop van de geschiedenis ook 
talloze keren veranderd. Daarnaast drukt onze huidige, 
moderne tijd, zo haar stempel op onze spiritualiteit, dat zich er 
automatisch nieuwe vormen van aandienen! 
Hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe heeft zich jouw spiritualiteit in 
de loop van de tijd gevormd en ontwikkeld? Heb je zin om een 
en ander eens te delen met anderen die samen een prachtig 

gemêleerd gezelschap vormen? Wees dan hartelijk welkom op 
de eerstvolgende samenkomst, op zondagavond 15 oktober 
om 20.00 uur op het adres Kloosterstraat 2 (de Pastorie) te 
Ruinen.

COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS
collectemunten
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 2 oktober a.s. 
in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

In Memoriam: Jan ten Oever
* 6 september 1944  † 2 augustus 2017
Op woensdag 2 augustus overleed Jan ten Oever, op de leeftijd 
van tweeënzeventig jaar. Jan ten Oever werd in 1944 in Pesse 
geboren, in een gezin met zes kinderen. Hij groeide op op de 
boerderij van zijn ouders, zijn vader was tevens veehandelaar. 
Na het bezoeken van de school ging Jan het slagersvak in. 
Hij volgde de opleiding in Utrecht en vond werk in Dwingeloo. 
Op een bepaald moment nam hij ontslag en ging hij zijn eigen 
bedrijf starten, in Hoogeveen. Hij werd grossierder in vee, kocht 
vee in, slachtte het in zijn bedrijf, en verkocht het vlees door 
aan winkels en particulieren. 
Daarnaast werd ook hij veehandelaar. Hij ging veel op pad en 
kwam bij tal van mensen thuis, vooral bij de boeren. 
Hij was dus bij iedereen bekend in het dorp en stond zeer goed 
aangeschreven. In zijn vrije tijd ging hij graag op jacht en deed 
hij, vooral in de latere jaren, ook aan kleiduivenschieten. 
In al deze zaken ging hij respectvol met de dieren en de 
mensen om en koesterde hij de eerbied voor het leven. 
Mensen ervoeren hem als een rustig, zachtaardig en 
betrouwbaar iemand. Hij was zeer goed in zijn vak, kon 
uitmuntend taxeren en leverde altijd kwaliteit.

In 1969 trouwde Jan ten Oever met Jantje Flinkert. Ze werden 
de trotse ouders van twee kinderen, Ben en Rolande, en de 
grootouders van Christian en Marjolein. Achtenveertig jaar 
gingen ze gezegend samen door het leven.
In de afscheidsdienst op maandag 7 augustus stonden wij stil 
bij het ongekend grote perspectief dat de apostel Paulus ons 
mensen aandraagt in zijn tweede brief aan de Korintiërs. 
Hij verkondigt ons Gods trouw, ook in de dood, en dat er ook 
na onze dood nog weer leven is, voor Jan, voor ons, voor ie-
dereen. Want het gaat er in het koninkrijk van de hemel toe als 
bij een zaadkorrel in de natuur. Een zaadkorrel moet altijd eerst 
sterven en vergaan voordat het weer nieuw mag 
opkomen en in staat is, op een zalige manier te ontluiken, als 
nooit tevoren. Met deze gedachte van het geloofsvertrouwen 
in ons hart, vertrouwden wij het leven en sterven van Jan ten 
Oever toe aan de levende God. Wij wensen Jantje, Ben en 
Barbara, Rolande en Toon, Christian en Marjolein en heel de 
familie en vrienden van Jan ten Oever, veel sterkte en Gods 
bijstand toe in de komende tijd.
ds. Georg Naber 

Zusterkring
Het nieuwe seizoen ligt weer voor ons: we gaan maandag-
middag 25 september van start!
Jan Mansier komt met een kwis onze kennis van Ruinen en 
omgeving testen. Aanvang 14.00 uur. Locatie De Bron. 
Gasten zijn hartelijk welkom. Bel 473180.

Tentoonstelling in Zuidwolde
Zondag 1 oktober opent de tentoonstelling ’Al waren onze 
monden vol van zang, gedichten en foto’s uit Kerk & Israël 
Onderweg’ in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149  te 
Zuidwolde. 
Het officiële gedeelte wordt afgesloten met muziek en poëzie. 
Hierna kunt u onder het genot van een glas wijn de tentoon-
stelling bekijken.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 7 – 22 oktober, de kerk 
is iedere dag geopend van 10.00-17.00 uur. 
De toegang is gratis.
Meer informatie: Dicky Rentier tel. 0528 373928 
e-mail: dickyrentier@planet.nl

”De wereld zal vrede kennen
als de macht van liefde de liefde

voor macht overwint.”
Jimi Hendrix

Redactie Om de Ruiner Toren



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!

STOTIJN 
notariaat & mediation

LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG
ZATERDAG 30 SEPTEMBER a.s.!

U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF 

WELLICHT KOPEN? WEES WELKOM!



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

In de wintermaanden hanteren wij een speciaal
tarief  op binnen schilderwerk

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

marskramerluten

marsk
ramer

luten

Per muntje
e 0,50 korting!

U heeft nog
9 dagen om uw
groene munten
te verzilveren

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

marskramer
luten

marskramer
luten

marskramer
luten

marskramer
luten

marskramer
luten

marskramer
luten

DE WOLDEN - Graag hoort Gemeentebelangen De Wolden 
van inwoners uit Ruinen, Ansen en Echten wat goed gaat in de 
gemeente maar zeker ook wat beter kan.

Wij zijn dus op zoek naar u!

In Koekange en De Wijk was er een goede opkomst en kwa-
men bruikbare onderwerpen boven tafel die wij mee kunnen 
nemen voor de aankomende verkiezingen. Ook voor de avond 
in Ruinen geldt: Er is geen onderwerp wat niet besproken mag 
worden deze avond. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor 
deze avond. Aansluitend is onze fractie-
vergadering en ook daar bent u van 
harte welkom!

Dinsdag 26 september, 20:00 uur 
‘t Neie Punt in Ruinen

Wij hopen u dan graag te spreken!

Wat gaat Goed, wat kan Beter?
Ruinen, Ansen en Echten zijn aan zet!

DE WOLDEN - Graag hoort Gemeentebelangen De Wolden 
van inwoners uit Ruinen, Ansen en Echten wat goed gaat in de 
gemeente maar zeker ook wat beter kan.

Wij zijn dus op zoek naar u!

In Koekange en De Wijk was er een goede opkomst en kwa-
men bruikbare onderwerpen boven tafel die wij mee kunnen 
nemen voor de aankomende verkiezingen. Ook voor de avond 
in Ruinen geldt: Er is geen onderwerp wat niet besproken mag 
worden deze avond. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor 
deze avond. Aansluitend is onze fractie-
vergadering en ook daar bent u van 
harte welkom!

Dinsdag 26 september, 20:00 uur 
‘t Neie Punt in Ruinen

Wij hopen u dan graag te spreken!

Wat gaat Goed, wat kan Beter?
Ruinen, Ansen en Echten zijn aan zet!



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

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2017
1 0 . 0 0  U U R   |   1 4 . 0 0  U U R   | 1 9 . 0 0  U U R 1 9 . 3 0  U U R

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340

M O D E S H O W
VA N  O N Z E  N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E

Dinsdag is deshow VOLwoensdag is ernog plaats!



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

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Vergaderruimte
met div. faciliteiten, o.a. beamer /catering

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)

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

WALRA SPAARACTIE!

Actievoorwaarden
•	 Van	11	september	t/m	19	november	2017	ontvang	je	bij	
	 besteding	van	elke	€	5,-	één	spaarzegel.
•	 Een	volle	spaarkaart	kun	je	inleveren	t/m	3	december	2017
•	 Een	volle	spaarkaart	met	bijbetaling	geeft	recht	op	een	van	de	
	 te	sparen	items,	zolang	de	voorraad	strekt.
•	 Spaarkaarten	kunnen	niet	worden	ingewisseld	voor	contant	geld.
•	 D.I.O.	behoudt	zich	het	recht	voor	om	spaarkaarten	te	weigeren	die	
	 niet	aan	de	voorwaarden	voldoen	of	frauduleus	lijken.
•	 Je	ontvangt	geen	zegels	bij	aankoop	van	geneesmiddelen,	babyvoeding	
	 en	cadeaukaarten.
•	 Ook	via	diodrogist.nl	kun	je	sparen,	kijk	voor	de	speciale	online	
	 voorwaarden	op	deze	site.



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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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

Voor de Blanken 3 • Ruinen

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 storingsdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

De winkel voor al uw:
• Tuin- en woonaccesoires

• Verf + benodigdheden

• IJzerwaren

• Diervoeders

• Tuinmachines en -gereedschap

• Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van

DoeHetZelf - technische

installatie pakketten

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

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

www.passievoorriet.nl

Bij Rietdekkersbedrijf Passie voor Riet 
bent u aan het juiste adres voor o.a.

Vernieuwen
Renovatie/Restauratie

Onderhoud
Mos/Algenbestrijding

Altijd een vrijblijvende offerte.



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 9.30 tot 13.00 uur

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen 
Openingstijden: september; dinsdag-,woensdag- donderdag- en 
zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 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

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.

Fietszondag 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

’t Neie Punt. Op de woensdagmiddag in de oneven weken zitten 
Willy Coops en René Stout tussen 15.30-16.30 voor u klaar in de 
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Ze kunnen u helpen met 
de meest voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. 
Ze geven u GRATIS advies en tips en kunnen u op weg helpen op 
het internet. Kom gerust een keertje langs en neem uw telefoon, 
tablet of laptop mee!

Woensdag 20 september Crea Café Bibliotheek Ruinen
9.30-11.30 uur

Woensdag 20 september ’t Neie Punt
14.30-15.45 uur De Jonge Onderzoeker
 Gratis instuif (o.a.timmeren,
 knutselen,schilderen)
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 22 september ’t Neie Punt Workshop 
19.00 uur-21.00 uur Line-dance voor iedereen
 Kom gezellig meedansen

Zaterdag 23 september ’t Neie Punt
10.00 uur Burendag

Zondag 24 september Terrasconcert Mannenkoor 
15.00 uur Basalt, Café Hees

Zondag 24 september Tuin- en smaakmarkt,
11.00 – 16.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
 Benderse 22, Ruinen. Kramen met
 tuinplanten, kunst, tuindecoraties,
 ijs, jam, honing en andere 
 lekkernijen 
 
Woensdag 27 september ’t Neie Punt De Jonge
14.30 – 15.45 uur Onderzoeker.  Kimihimo. Stoere   
 armbandjes maken voor jongens  
 en meisjes
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 29 september t/m Donkere Paardendagen, 
Zondag 1 oktober Ondernemersfair, Sporthal de Marse

Zaterdag 30 september ’t Neie Punt
19.00 – 20.45 uur Dansworkshop Argentijnse Tango
 Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Maandag 2 oktober ’t Neie Punt De Jonge 
14.30 – 15.45 uur Onderzoeker Timmerclub
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 6 oktober ’t Neie Punt Filmmiddag
16.00 – 18.00 uur Opgave; geahooijer@planet.nl
20.00 – 22.00 uur  Filmavond voor volwassenen.

Zaterdag 7 oktober  ’t Neie Punt
19.00 – 20.45 uur  Workshop Argentijnse Tango.

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

Crea café workshop Zentangle
DE WOLDEN – Het eerste Crea Café Zuidwolde van het nieuwe 
seizoen is op donderdag 21 september. U kunt dan deelnemen 
aan een workshop Zentangle onder begeleiding van 
Thea Hulzing. Een zentangle is een pentekening die er 
ingewikkeld uitziet, maar makkelijk te maken is. 
Al het benodigde materiaal is aanwezig en de workshop is 
geheel kosteloos. Het Crea Café is van 14.00 tot 16.00 uur in de 

Bibliotheek in Zuidwolde en wordt georganiseerd in 
samenwerking met Welzijn De Wolden. Ook in de overige 
bibliotheken in De Wolden zijn Crea Cafés.
Crea café Ruinen
De eerstvolgende in Ruinen staat gepland op 20 september 
van 9.30 tot 11.30 uur. Heeft u zin om creatief bezig te zijn en 
nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte 
uitgenodigd! De Crea Cafés zijn voor iedereen, jong en oud, 
leden en niet leden van de bibliotheek en altijd gratis 
toegankelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de bibliotheek of Welzijn De Wolden 0528-378686.

Burendag in ’t Neie Punt
RUINEN - Samen met Welkom ZZWD Ruinen organiseren we 
ook dit jaar weer Burendag op zaterdag 23 september. 
Iedereen is welkom voor een gezellig kopje koffie met wat 
lekkers. Na de koffie richten we samen de Pop Up jaren 60-70 
woonkamer in met alle spulletjes die we gekregen hebben. 
Kom je ook? Vanaf 10.00 uur ben je van harte welkom.
Uniek inloopconcert barok-ensemble Clamore
RUINEN - Op zondagmiddag 24 september geeft het 
barok-ensemble Clamore een inloopconcert ten huize van de 
familie Kraal aan de Benderse 17 te Ruinen, schuin tegenover 
het Bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumen-
ten. Zij die een mooie fiets- of wandeltocht maken in het 
Dwingelderveld en de bezoekers aan de tuin- en smaakmarkt 
op die dag bij het bezoekerscentrum kunnen als afsluiting of 
daaraan voorafgaand een kort, smaakmakend concert van 
ongeveer 30 minuten meemaken tegen een vergoeding. 
Clamore geeft het concert drie keer: om 13.30 uur, om 
14.30 uur en om 15.30 uur. 

Het programma bestaat uit triosonates van Telemann, 
Sammartini en Dornel. 
Het ensemble Clamore bestaat uit Annelies Jans 
(blokfluit/traverso), Arno Vugts (blokfluit/traverso), Roel Otten 
(barokcello) en Harro Kraal (klavecimbel).
Concert Duo Puur in Mariakerk
RUINEN - Op zondag 1 oktober verzorgt het Duo Puur een 
concert in de Mariakerk in Ruinen. Duo Puur is een kamer-
muziekduo en bestaat uit fluitiste Petra van den Dolder en 
harpiste Annegreet Rouw. Zij ontmoetten elkaar op het conser-
vatorium en treden sinds 2006 samen op. Het programma van 
Duo Puur bestaat uit klassieke muziek van bekende en minder 
bekende componisten van de achttiende eeuw tot nu. 
Elk stuk wordt ingeleid met enkele wetenswaardigheden over 
de componist en vaak ook een persoonlijke anekdote. Duo 
Puur neemt u mee in de wereld van de klassieke muziek zoals 
u die nog niet kende. De Stichting Muziek in de Mariakerk 
organiseert dit concert in de Mariakerk met een prachtige 
akoestiek. Aanvang 15.30 uur, toegang € 15,00 inclusief koffie 
of thee en kinderen tot 18 jaar gratis.

SEPTEMBER / OKTOBER




