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’t Ruunder Waopen

Adverteren?

’T RUUNDER 
WAOPEN

Nummer 19- 18 oktober 2017

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 

Willeke Alberti zonnetje in ’t Neie Punt
RUINEN – Wat een feest was het woensdag 
4 oktober jl. in Dorpshuis ’t Neie Punt. 

Die middag kwam Willeke Alberti optreden. 
De volle zaal met meest ouderen, maar ook 
medewerkers van ZZWD wist zij te raken 
met gevoelige liedjes uit haar repertoire. 
De aanwezigen genoten zichtbaar, ook toen 
het ‘los’ ging met de polonaise. 
Een geweldige middag was het!
Foto’s: Peter Nefkens/Artizzl Media

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

Tuin & Gazon 
vitaal de winter in!

Het is tijd voor 
kalk en speciale
NAJAARSMESTSTOF!

RUINEN - Bewegen is belangrijk voor 
iedereen! Naar mate men ouder wordt is het 
op peil houden van fitheid en gezondheid 
steeds belangrijker. Daarom heeft  iedere 
65+er in en rondom Ruinen een uitnodiging 
ontvangen voor een Fit-test op dinsdag 
31 oktober in dorpshuis ’t Neie Punt. 

Fitheidstest
De fitheidstest is bedoeld voor inwoners in 
en rondom Ruinen die graag meer zou-
den willen bewegen dan zij nu doen. De 
fitheidstest duurt ongeveer één uur en is 
speciaal voor 65-plussers ontwikkeld en 
meet onder meer uithoudingsvermogen, 
lenigheid, handvaardigheid, knijpkracht, 
reactiesnelheid en bloeddruk, bloedsuiker. 
Bij de test zijn ook de nodige specialisten 
aanwezig, die waar nodig advies kunnen 
geven. 

Bewegingsactiviteiten
Er zijn na deze fitheidstest voldoende mo-
gelijkheden om te blijven bewegen. 
Er is ter plekke informatie over het 
sport- en beweegaanbod in de buurt. 
Bent u nieuwsgierig naar uw fitheid? 
Kunt u advies gebruiken om dit te 
behouden of te verbeteren? Retourneer de 

Fit en gezond
in Ruinen

per post te ontvangen antwoordbrief voor 
20 oktober 2017. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Gerdo van Dalen, sportfunctionaris.
E sport@dewolden.nl - T 06-52580764



ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - CARAVANSTALLING

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

Uw adres voor
    • Levering van geelzand
      & teelaarde.

              • Zeven van grond < 2 cm

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

        • Levering van bestratingsmaterialen,
            nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

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

Grondverzetbedrijf R. Luning

Grondwerk • Bestrating • Infra

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

VOEDER-
EIKELS 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

Op onderstaande data kunt u terecht 
voor de jaarlijkse griepprik.

Datum : Dinsdag 7 november en   
Datum : woensdag 8 november 2017
Tijd : Tussen 13.00 - 14.00 uur 
  of tussen 17.00 - 18.00 uur
Plaats : Huisartsenpraktijk Ruinen

Vergeet niet uw oproepbrief 
mee te nemen!

Uitnodiging 
Griepprik

Uitslag Prijsvraag ”Raad het aantal schroeven”
tijdens de ondernemersfair in Ruinen

weekend van 29 september

Aantal schroeven: 93 stuks
Winnaar: Mevrouw A. Boverhof
Woonplaats: De Wijk
Prijs: VVV waardebon € 25,-

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!

KALFSLEVER



Zaterdag 21 oktober
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber 

Zondag 22 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Bloemendal

Zondag 29 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Prop. L.W. de Haan

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

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

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6, 7963 DL  Ruinen, Telefoon: 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.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 1 november 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 24 oktober 2017, 17.00 uur worden ingeleverd via



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

 Helaas is de overname niet gelukt!
Wij gaan uitverkopen met

Harry en Grietje Zegeren

OPLOPENDE KORTINGEN!
Let op de aanplakbiljetten in de winkel.

Zaterdag 28 oktober a.s. is de laatste dag!

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons gesteld
vertrouwen de afgelopen 30 jaar.

Wij hebben het met heel veel plezier gedaan!

KORTING OP ALLES! (m.u.v. geneesmiddelen, babyvoeding en pasfoto’s)

Hees 32
7963 PB Ruinen

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

Mmmmmmmm…..

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

Bestaria
Ruinen

€ 3,95

CATAMARAN
Super Lekker!



Zaterdag 4 november 2017 
Start vanaf Café Hees in Ruinen 

Inschrijven 
- voor jeugd t/m 12 jaar vanaf 18.00 uur, 
 start om 18.30 uur
- voor jeugd van 13 jaar en ouder en 
 volwassen vanaf 19.00 uur, 
 start om 19.30 uur  

Kosten
- € 2,50 voor jeugd t/m 12 jaar (deelname
 onder begeleiding van een volwassene)
- € 5,00 voor jeugd van 13 jaar en ouder 
 en volwassenen

Spooktocht
Ruinen

RUINEN - Natuurmonumenten en ING organiseren in de herfstvakantie ING Wilde Buiten 
Dagen in tien natuurgebieden in Nederland, waaronder het Dwingelderveld. 
Daar ontdekken kinderen spelenderwijs meer over de natuur tijdens het klimmen, 
spoorzoeken, huttenbouwen en vuur maken met echte boswachters en ervaren ze wat ze 
zelf allemaal al kunnen. Natuur geeft kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. 

Wilde Buiten Dag voor kinderen
in de natuur in het Dwingelderveld

Kinderen worden echte boswachters 
Kinderen en hun ouders kunnen 22 oktober 
a.s. terecht op de ING Wilde Buiten Dag 
bij bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
Benderse 22 in Ruinen. De boswachters 
van Natuurmonumenten leiden de kinderen 
in een dag op tot Boswachter van OERRR, 
het speciale kinderprogramma van Na-
tuurmonumenten. Als de kinderen aan het 
einde van de dag alle ‘challenges’ in hun 
boekje hebben afgerond, ontvangen ze hun 
Boswachter van OERRR-badge. “Na zo’n 
dag hebben ze wel een wasbeurt nodig,” 
weet boswachter Gina van de eerdere ING 
Wilde Buiten Dagen in Ruinen “Gelukkig 
kun je de beleving nooit meer weg was-
sen!” 

Gratis toegang
De ING Wilde Buiten Dagen zijn overal 
gratis toegankelijk, omdat Natuurmonu-
menten en ING willen dat zoveel mogelijk 
kinderen kunnen meedoen. Reserveren is 
wel noodzakelijk, dat kan via www.natuur-
monumenten.nl/bcdwingelderveld. 

De natuur in met ING
ING ondersteunt Natuurmonumenten al 
meer dan twintig jaar en de Wilde Buiten 

Dagen sinds 2015. Tjitske Benedictus, 
manager Sponsoring & Evenementen bij 
ING: “We vinden het belangrijk om het 
behoud van de natuur in Nederland te 
steunen en toegankelijker te maken voor 
nu en voor later. Educatie en inspiratie van 
kinderen is daarin essentieel. Daarbij vindt 

ING het belangrijk om zoveel mogelijk 
kinderen kennis te laten maken met de 
natuur. Daarom zijn we sinds 2015 hoofd-
sponsor van OERRR. We willen een nóg 
grotere groep kinderen laten genieten en 
leren van de natuur. En samen met Natuur-
monumenten de kinderen en hun ouders 
stimuleren om zelf de natuur in te gaan.” 

Over Natuurmonumenten en OERRR
Lekker klimmen, klauteren, verrekijken en 
knutselen: bij OERRR beleven kinderen 
de mooiste momenten, waardoor ze een 
band met de natuur krijgen. OERRR is het 
jeugdprogramma van Natuurmonumenten 
dat kinderen van 0 tot 12 jaar en hun (groot)
ouders bij de natuur wil betrekken.

RUINEN - Met een jas en laarzen aan ga je 
in de herfstvakantie op ontdekkingstocht 
in de natuur. Van 13 tot en met 29 oktober 
pakt bezoekerscentrum Dwingelderveld uit 
met een groot aanbod aan herfstactiviteiten 
voor jong en oud. 
Wat dacht je van een Wilde Buiten Dag, 
huifkartocht, paddenstoelenwandeling of 
leuke OERRR 
natuurdag? 

Bij het bezoekerscentrum aan de Benderse 
22 in Ruinen heb je verschillende moge-
lijkheden om de natuur te beleven. Meer 
informatie over de activiteiten en aanmel-
den op www.natuurmonumenten.nl/bcd-
wingelderveld. 
Vooraf aanmelden voor excursies is nodig.

Vier de herfstvakantie in het Dwingelderveld



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

Snack van 

de maand

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

Bestaria
Ruinen

vLamPIJP

€ 1,60

bakken wij in onze kraam voor de winkel weer

HEERLIJKE OLIEBOLLEN!

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

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

en... Runer heideplag’n.

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

ZatERdag 21 OKtOBER



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.

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

www.natuurlijkonderdak.nl 

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

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

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

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



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 3 november 2017, 
via k.vlietstra@gmail.com.

OM DE RUINER TOREN

Jaargang 34 nr. 10 - 18 oktober 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 15 november 2017

Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

MEDITATIE
”Je hebt twee soorten van religie. Je hebt religies & geloven die 
onvoorstelbaar “hard” optreden. Bij hen stikt het van de regels 
en de dogma’s. Ik vind het moslim-extremisme daar een goed 
voorbeeld van, maar ook op het christelijk-kerkelijk erf is er van 
alles te vinden. Daartegenover staan vormen van religie & ge-
loven die zich “zacht” uiten. Ze zijn vooral bezig met het tedere 
opgaan in innerlijke of uiterlijke sferen van licht, 
bijvoorbeeld door meditatie. Ik vind het boeddhisme daar een 
mooi voorbeeld van, maar ook op het christelijk-mystieke vlak 
valt er van alles te beleven. Denk maar aan de prachtige manier 
waarop de cabaretier Herman Finkers houdt van middeleeuwse 
Gregoriaanse zangen. Hij gaat er helemaal in op en komt er 
helemaal van bij.
Religies & geloven kunnen zich dus onvoorstelbaar “hard” 
voordoen, maar ook heel “zacht”. Hoe sta ik er persoonlijk in, 
hoe beleef ik het zelf?
Ik vind het vooral boeiend als een mens zich van het ene 
afkeert en zich naar het ander toekeert, als een mens verandert 
van hard naar zacht! Hoe en in welke levensomstandigheden 
wordt een mens milder en zachter?
Eén mooi voorbeeld uit de bijbel vind ik Adam, de eerste mens 
op aarde en echtgenoot van Eva. Eerst, staat er in de bijbel, 
stond Adam er alleen voor. Zijn lichaam was een grote 
afgesloten ribbenkast, niemand kwam daar doorheen. 
Tot het moment dat Eva werd geschapen. Toen brak God de 
ribbenkast van Adam open! Hij brak er een rib uit weg - om 
daar Eva van te maken (zij moest “uit hetzelfde ‘hout’/mate-
riaal” gesneden zijn!) -, en daarna (en nu komt het:), staat er: 
“vulde God die plaats weer met  v l e e s! ” Deze “open, vlezige 
plek” maakt dan later het verschil: Adam verandert van een 
ongenaakbaar mens met de botten van een ridderuitrusting, in 
een mens van vlees en bloed - met een kwetsbaar, open plekje 
bij zijn hart. Hij wordt een gevoelig mens, ontvankelijk voor de 
ander.
Een ander prachtig voorbeeld van een mens die van hard naar 
zacht wil veranderen, is de bidder van Psalm 17. Hij bidt op 
een bepaald moment tot God (in vers 8): “Behoed mij als de 
appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw 
vleugels.” In eerste instantie lijkt het erop, alsof de bidder 
God hier vraagt om zijn oogappel te beschermen door die te 
verbergen in de oogkas, in een bedding van harde botten om 
zich heen. Maar wat hij waarschijnlijk bedoelt is iets anders. 
Letterlijk bidt hij namelijk, in de oertaal, in het Hebreeuws: 
“Bewaak mij als het ‘mànnetje’ in uw oog.” Ook in het Latijn 
heet de oogappel “pupilla” (poppetje), vanwege het beeld dat 
op het oog verschijnt, als men een ander mens van dichtbij 
bekijkt! Het gaat de bidder om een andere manier van 
bewaren! Niet door iets of iemand te isoleren en op te bergen, 

op te sluiten in het harde harnas van de botten van de oogkas. 
Maar door in je eigen ogen de gestalte van een ander te zien 
weerspiegeld, en dan te hopen dat de ander jou ook zo ziet! De 
bidder heeft geen zin in harde afbakening, maar wil gaan voor 
de mooiste manier, waarop een mens zich veilig en beschermd 
mag weten bij een ander. Hij wil zich veilig kunnen voelen bij de 
ander als een kwetsbaar kind in de armen van zijn moeder!
Wij gaan tegenwoordig best hard om met elkaar in de cultuur 
waarin we leven. Velen zijn vooral op zoek naar zichzelf en 
bakenen zich af, ook met hun geloof of religie. Ik zelf hoop dat 
er ooit nog eens een massabeweging ontstaat die het aantrek-
kelijk vindt zacht en weldenkend en meelevend te zijn, dusda-
nig dat je je als mens niet langer van alles en iedereen hoeft af 
te bakenen om jezelf te beschermen, je af te bakenen door je 
grof en bot en ruig tegen alles en iedereen af te zetten. Moge 
wat nu nog “hard” is, vooral zijn “hart” willen laten spreken in 
de toekomst.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik maak al enige tijd mee dat er in onze gemeente de glasve-
zelkabels worden aangelegd. Wat een indrukwekkend project 
is dat zeg. Wat er niet allemaal bij hoort, om zo’n systeem in 
onze straten gelegd te krijgen. Zeer veel respect heb ik voor 
de “mannetjes” die ik, helemaal onder aan de maatschap-
pelijke ladder, het echte werk zie doen. Ongelofelijk met wat 
voor kracht en vaart ze bezig zijn. Dat ze dit lichamelijk kunnen 
volhouden, ook bij dit herfstweer, in weer en wind! Ik hoop en 
bid dat zij er enigszins goed voor worden vergoed! 
Je hoort wel eens verhalen. Ik zou toch wat minder plezier aan 
m’n glasvezel beleven, als ik te weten zou komen dat ze door 
slavenarbeid is ontstaan…
Met en hartelijke groet, ds G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Nadat we in de afgelopen maand het nieuwe kerkelijke seizoen 
al met tal van zeer bijzondere kerkdiensten zijn begonnen, 
onder ander met de Startzondag, een Evensong en een 
Bachcantatedienst, staan er ook deze maand weer boeiende 
vieringen op stapel. Hier een kort overzicht: 

Zaterdag 21 oktober – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote zaal van ’t Neie Punt, voor 
alle omwonenden.

Zondag 22 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Het verband tussen ziekte en zonde, het wordt, ook in onze 
moderne tijd, altijd weer gelegd. En ook de oproep om aan een 
nieuw leven te beginnen en het oude leven af te leggen. Maar 
of dat zo makkelijk is? We lezen: Matteüs 9: 1-8.

Zondag 29 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Haast op de dag precies vijfhonderd jaar geleden, ontstond 
onze protestantse kerk. We zingen liederen over Gods trouw 
(Ps 138), lezen teksten over God die altijd weer alles vernieuwt 
om het uiteindelijk te kunnen voltooien (Jer. 31: 31 vv) en over 
de zin van naar de kerk te gaan (n.a.v. Matteüs 22: 1-14). 

Zondag 5 november 10.00 uur laagdrempelige

G E Z I N S D I E N S T 
in de Mariakerk te Ruinen

 

met aandacht voor jong en oud!

Thema: Thuis!!

Welkom!!



Zondag 12 november – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de 
dienst voor.

Welkom op volgende (gespreks)groepen:
Bijbelgespreksgroep over de Psalmen
Op donderdag 2 november, 16 november en 30 november, in 
de pastorie, Kloosterstraat 2, om 20.00 uur.
De maandelijkse Gespreksgroep
Met elkaar praten over algemene levens- en zingevingsvragen. 
Op maandag 13 november om 20.00 uur in de Bron, Klooster-
straat 4. 

NAJAARSACTIE MARIAKERK RUINEN
In onze fraaie kerk aan de Brink neemt een muurschildering 
een prominente plaats in. Deze muurschildering, ook wel 
Fresco genoemd, stelt de Maria boodschap voor door de 
engel Gabriël.De muurschildering is na de reformatie in de 
16e eeuw door kalk bedekt en pas in 1928 tijdens restauratie 
werkzaamheden herontdekt. Deze prachtige en unieke fresco 
moet nodig worden gerestaureerd.
Om deze fresco te behouden voor onze Mariakerk, willen wij 
de opbrengst van onze Najaarsactie hiervoor bestemmen en 
vragen u ons daar in te steunen. De kerkenraad is u daar zeer 
erkentelijk voor. Afhankelijk van het verschijnen van het 
Ruunder Waopen, zult u een envelop in de bus ontvangen of 
al in bezit hebben, met het verzoek om bij te dragen aan het 
herstel. 

Onze diaconie wil u graag helpen

Financiële problemen kunnen zo maar ont-
staan. Vaak bieden de gemeente of andere 
instanties dan uitkomst. Maar niet altijd. 
Soms kunnen wij als diaconie u nog wel 
helpen. Schroom niet, maar neem contact 
met ons op. Dan gaan we samen zoeken 
naar een oplossing. 

Margriet Middelbrink 06 – 20425585 
Henk Vrijhof  471064
Georg Naber  471543 

In Memoriam: Anje Frederika de Blecourt-van Dijk
* 4 augustus 1929  † 8 september 2017
Op vrijdag 8 september overleed Anny de Blecourt, op de leef-
tijd van achtentachtig jaar. Anny de Blecourt werd in 1929 als 
Anje Frederika van Dijk geboren in Niekerk, bij Ulrum, 
in het Groningerland. Ze groeide op in een gezin met vijf 
zussen en één broer, op de kleine boerderij van haar ouders. In 
1957 trouwde ze met Hijbo J. de Blecourt. Zij werden de trotse 
ouders van twee kinderen: Klaas-Jan en Wim. Net geen zestig 
jaar lang zijn ze met elkaar getrouwd geweest, lief en leed 
delende. Anny volgde haar man Hijbo, die schoolmeester was, 
naar Uffelte, en een aantal jaren later naar Echten. 

In 1961 kwamen zij er wonen, zesenvijftig jaar geleden. 
Zij is er tot aan het eind van haar leven blijven wonen. 
Ze genoot van het leven op dit dorp, van de spontane 
ontmoetingen die je daar kon hebben met anderen, het praten 
met elkaar op straat en de betrokkenheid op elkaar. 
Ze werd actief bij de plattelandsvrouwen en deed mee met de 
gym. Ze hield intens van haar kleinkinderen. Populair waren de 
wenskaarten die ze maakte! Ze werden zelfs bij “’t Huus met de 
Belle” in Echten verkocht.
 
Anny de Blecourt stond altijd vol belangstelling en breed 
geïnteresseerd in het leven, wat zich ook uitte tijdens de reizen 
die ze ondernam, in vroegere jaren vooral met de caravan. In 
de afscheidsdienst op woensdag 13 september stonden wij 
stil bij het feit dat zij, ook toen ze al lang in Drenthe woonde, 
zich liet blijven fascineren door het “weidse landschap” van het 
Groningerland. Er zat ook iets “weids”, iets ruims in de manier 
waarop zij altijd in het leven is blijven staan! We lazen ook een 
gedeelte uit 1 Korintiërs  13, waar de apostel Paulus zegt dat 
alles in het leven eindig is en vergaat, behalve de liefde voor 
elkaar. Het is de liefde die wij mensen voor elkaar kunnen 
koesteren die altijd zal blijven bestaan, ook in de dood. 
Wij wensen dhr. de Blecourt en heel de familie veel sterkte in 
de komende tijd. 

In Memoriam: Frens Hendrik Luning
* 30 juli 1950   † 15 september 2017
Op vrijdag 15 september overleed Frens Hendrik Luning, op 
de leeftijd van zevenenzestig jaar. Frens Luning is geboren en 
getogen in Ansen, op de boerderij van zijn ouders. Hij raakte 
al gauw vertrouwd met de agrarische wereld en werd later ook 
zelf boer. In 1978 leerde hij Anneke ten Kate kennen met wie 

hij in 1981 trouwde en samen door het leven ging. Ze werden 
de trotse ouders van Rik en Anouk. Vanaf 1993 runden Frens 
en Anneke op de boerderij op het adres Om de Kamp, ook een 
camping, mooi midden in het dorp. 
Frens Luning was een man die vanuit zijn passies leefde. 
De grootste passie van hem was het werken op de boerderij. 
Hij kon er intens van genieten om als vrije boer op allerlei ma-
nieren actief te zijn op zijn bedrijf. Zijn tweede grote passie was 
voetbal, en dan in het bijzonder de club Feyenoord. 

Het clubgevoel van Feyenoord ervoer hij als heel bijzonder en 
hij kon wel eens slecht gemutst zijn als Feyenoord had 
verloren. Andere passies van hem waren zijn kinderen en 
kleinkinderen, het contact met de mensen in het dorp en op de 
camping en de gezelligheid van de dorpsfeesten. 
Nog niet eens een jaar geleden openbaarde zich de ziekte, 
waar tegen hij zich moedig teweer stelde, maar die 
uiteindelijk een te grote tol van hem eiste. In de afscheidsdienst 
van vrijdag 22 september j.l. stonden wij stil bij het leven van 
Frens en bij de woorden die staan in het bijbelboek Prediker, 
dat alles in ons bestaan zijn voorbestemde tijd heeft. 
Daar hebben wij mensen helaas niet al te veel over te zeggen 
en het is dan ook het beste, er maar gewoon het beste van 
te maken door van al het Goede te genieten dat het leven rijk 
is. Wij wensen Anneke, Rik en Melanie, Anouk en Erwin en de 
kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam: Egbert Luning
* 2 december 1938    † 21 september 2017
Op de dag dat de zomer zich naar de winter toeboog en over-
ging in de herfst, op donderdag 21 september, overleed 
Egbert Luning, op de leeftijd van achtenzeventig jaar. 
Egbert Luning werd geboren op Hees. Hier groeide hij ook op, 
in de agrarische wereld van zijn ouders. 
Ook Egbert werd later boer. Samen met zijn broer Jan nam hij 
het bedrijf van zijn ouders en zijn oom over en verhuisde ermee 
vervolgens, nog weer jaren later, naar de Echtenseweg.

Een groot deel van zijn leven is Egbert vrijgezel geweest, maar 
toen hij al achter in de dertig was, ontmoette hij zijn latere 
vriendin en echtgenoot: Ageeth. Ze werden de trotse ouders 
van Aliene, en later de grootouders van Milan.
Egbert Luning was een man die van gezelligheid hield. 
Altijd goedgemutst en opgewekt was hij doorgaans op zoek 
naar de “zondagse”, zonnige, zomerse momenten in het leven. 
Hij hield van zijn werk als landbouwer, van het bewerken van 
het land en het oogsten en het onderhouden van de agrarische 
trekkers en machines. Hij genoot ook van het fietsen door de 
natuur en het opzoeken van de mooie plekjes in de natuur. 
Hij legde makkelijk contact met mensen en ontmoette mensen 
het liefst spontaan, terwijl je bijvoorbeeld met vakantie was, of 
terwijl je ze toevallig tegenkwam op een terrasje. Hij had veel 
humor en was altijd wel in voor een grapje. Hij hield van de 
feestmuziek van BZN en Jannes.
 
Die muziek lieten wij dan ook in de afscheidsdienst in de Maria-
kerk op woensdag 27 september veelvuldig horen. 
Jaren geleden openbaarde zich de ziekte, waar tegen hij 
dapper vocht, tot het moment dat de zomer afliep en hij zijn 
leven vol vertrouwen uit handen heeft moeten geven. 
Wij wensen Ageeth en dochter Aliene met haar partner Dennis 
en kleinzoon Milan, veel sterkte toe in de komende tijd.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 30 oktober komen we bij elkaar in De Bron. 
Een middag met muziek en zang met de harmonicaclub 
Old Music. We beginnen om 14.00 uur. 
Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Dorcas voedselactie
De eigenaar van de COOP in Ruinen heeft besloten geen me-
dewerking te verlenen aan de Dorcasvoedselactie. 
Als u wel wilt deelnemen kunt u terecht bij de supermarkt in de 
omgeving zoals de COOP in Ruinerwold en Pesse. 
Graag willen wij iedereen bedanken die de afgelopen jaren een 
bijdrage leverde aan deze actie.
Harry en Grietje Dol

Ontgin waar niemand vruchtbaarheid vermoedt.
Elke woestijn heeft zijn wel, geloof onafgebroken:

Hier moet water zijn.

Hendrik Marsman

Redactie Om de Ruiner Toren



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.

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Feestje met
hele famile of

vriendengroep?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Zaalverhuur
div. mogelijkheden o.a. binnen BBQ /catering

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)

★ 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!



JOS Column

Spaarbaank
Het is gebeurd mit hum; de Runer spaar-
baank bestiet niet meer.  Teminsten, het 
paand waor wij vanof oonze kiendertied 
tegenan én tegenop keken hef de slopers-
hamer niet overleefd.
Mit de grond geliek emeuken. Weer een 
stokkie vrogger naor zien mallemoere. 
Haoste iedere Runer hef te maken ehad mit 
die baank, jaorenlaank de enige baank. Ope-
richt deur de vereniging Nut en Genoegen, 
het Nut ien dit geval. 
Het Genoegen was “de darde helfte” nao 
uutvoeringen, lezingen of aandere 
vergaoderings. Het Nut, onder anvoering van 
de bovenmeister van de schoole ien Rune, 
W. Bezema vund det spaarzaamheid mus 
worden bevorderd. Op 1 mei 1865 gunk de 
baank “los”. En ien det eerste jaor wordden 
al 38 spaarbaankbookies uut ereikt. De rente 
wordde vast esteld deur drei leden van Nut 
en Genoegen. En borgemeister Olden-
banning, domeneer Damstee, dokter Moltzer 
en de heeren Seegers, Luning en 
Joosten zaten ien de commissie die de 
regels mus bedeenken. En toen de baank 
25 jaor bestunt als spaarbank Ruinen zat er 
al dik f 66572,- ien de knip. Det was wat ien 
die jaoren…
Op de schoole..weet ik nog… kuj eenmaol 
ien de weke veur een gulden een zegeltie 
kopen.
Die mussen op een kaortie eplakt en as e vol 
was dan kuj de kaorte bij laoten schrieven 
op oen spaarbankbookie. En ie hadden 
een spaarpot; as die vol was dan kreeg ie 
lovende woorden van de meensen die toen 
op de baank warkten. De centen en kwatties 
ruulden over zo’n baand en die kwamen 
soort bij soort ien zwarte puuten terechte. 
En an de meter kuj zeen wat er espaard 
was. Det wordde mit de haand bij eschreven 
op oen bookie. En ie kregen dan vake een 
presentie.
Ze legden bij de baank nog net de loper niet 
uut aj kwamen..mar de klaanten worden wel 
ien de watten elegd.
Koomt er nog ies umme. Deur het pinnen 
en internetbetalen kooj haoste niet meer op 
de baank. En aj er wel koomt is het veur een 
lening. Dan muj flink mit de billen bloot veur 
aj zo’n hypotheek kriegt. 
Het giet good mit de welvaort zegt ze. 
Het geld klotst an alle kaanten tegen oons 
laand op. Mar as jonge meensen lenen wilt 
dan zit de katte mar zo niet op het bakkie. 
Dan muj vaste banen hebben; zekerheid 
veur de oflössing. 
De baank was al jaoren niet meer…op 
egaone ien veule groter baank. Mit neeje 
regels. En niet overal meer een kantoor. 
Mar er is weer een baank die ien de gaten 
hef det anwezig wezen ien de dorpen loont. 
Die wet det de meensen leever zaken regelt 
mit een mitwarker die ze kent. Hopen det die 
lös blef.
En det op de stee van de olde trouwe Spaar-
baank mooie huuzen koomt waor veule 
meensen wille van magt hebben.
Mar nooit weer kriege wij zo’n olde echte 
baank- direkteur uut oonze jonge jaoren. 
Zo’n mitwarker bij wie het veulde of hij zölf 
verantwoordelijk was veur het passen op 
oen centen. Die ooit tegen mij zee; “Aj now 
ies 25 gulden over hebt..dan maj het wel 
brengen. Det trekke wij zo van de lening of”.  
Det is verleden tied; de guldens…net as de 
baank.

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

WAOPENTIES

Stichting Hulpactie Sint Maarten
opgericht bij notaris Stotijn
Stotijn notariaat & mediation, uw notaris in de regio! Ook wanneer er belangen spelen 
die verder liggen dan de regio waarin zijn notariskantoor actief is, is mr. Johan Stotijn 
bereid om te helpen en van tijd tot tijd pro deo zijn diensten te verlenen. Zeker waar het 
een ramp betreft, zoals die onlangs Sint Maarten en Sint Eustatius ongenadig trof. Johan 
werd benaderd door Ramona Kaspers (geboren op Sint Maarten) en in samenspraak met 
haar werd de Stichting Sint Maarten Hulpactie Hurricane Irma opgericht. 

Deze stichting heeft zich ten doel gesteld 
om geld en (hulp)goederen in te zamelen 
en hulp te verlenen aan de slachtoffers van 
de orkanen die de eilanden zwaar hebben 
getroffen. De focus ligt daarbij vooral op 
het herstel van scholen en school-
activiteiten en op de (her)bouw van scholen 
en het verschaffen van lesmaterialen en 
hulpmiddelen. 

Zodoende kunnen onderwijs en lessen 
worden hervat. Ramona Kaspers is lid van 
Soroptimisten Assen. Een vereniging die 
kennis en vaardigheden inzet om wereld-
wijd de positie van vrouwen en meisjes te 
verbeteren. 
Mede via zusterclubs van deze vereniging 
zal er geld worden ingezameld voor de 
stichting. 

Ook particulieren, scholen en eigenlijk 
iedereen die wil helpen aan de 
wederopbouw van het onderwijs op deze 
eilanden mag geld of goederen doneren. 
Kaspers is regelmatig op Sint Maarten en 
zal de voortgang van de projecten op de 
voet volgen en het publiek informeren over 
de vorderingen die zijn gemaakt. 

Een van de redenen waarom Stotijn 
notariaat & mediation medewerking 
verleende aan het kosteloos oprichten van 
deze stichting: ‘Educatie is wat mij betreft 
een van de belangrijkste basisbehoeften in 
de ontwikkeling en kansen van kinderen en 
ouderen, waar ook ter wereld,’ aldus Johan 
Stotijn. 
Wilt u een donatie geven, ga dan naar 
www.sintmaartenhulpactie.blogspot.nl

RUINEN - Het nieuwe hersengymseizoen 
gaat beginnen voor de 40ste keer!! Er heb-
ben zich al een groot aantal teams aange-
meld. De mogelijkheid bestaat nog om u op 
te geven en mee te doen. 

Deelname bedraagt € 20,00 per team voor 
het hele seizoen, een team bestaat uit 
3 personen. 
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 21 oktober 
bij: harry-smit@home.nl of 
 josmennink@home.nl

Hersengym
Ruinen

Te koop
Viskarretje voor achter de fiets € 10.00
kolomboormachine met boren € 20.00

Bandschuurmachine met banden € 40.00
metalen kruiwagen € 10.00, Hogedrukreiniger € 15.00

Tel. 0522-859166 of 0653537297



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

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

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

 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 

 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Koga, Gazelle, Batavus, Sparta, MultiCycle, 
Cortina, Merida, Loekie en Alpina

* Zeer scherp geprijsde overjarige fietsen

* Assortiment van klein tot groot (Geen e-bikes) 

* Voor onderhoud en reparaties kunt u bij  ons 
terecht, ook  voor e-bikes  

 
Brink 39      7963 AB Ruinen      Tel. 0522-471277 

E: info@vredenburgbiketotaal.nl 
* *

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

Laat de
herfst

maar komen!

Nog meer vesten en 
truien, kort en lang,
van Enjoy, S’questo,
Anotherwoman en

Dolce Vita!



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

Staat de auto er niet tussen die u zoekt?
Dan gaan we graag met u op zoek!



www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

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!

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste 
Conny van den Berg
Praktijkadres Achterma 15 • Ruinen 
Tel. 0522-474675
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
info.natuurlijkmooi@gmail.com

Natuurlijk Mooi by Conny
Tegen inlevering van deze bon eenmalig
10% korting op een Relax behandeling

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



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

November t/m maart: geopend op woensdag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Gesloten op Eerste kerstdag en Oudejaarsdag.
 
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: 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

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018, 
aanvang 13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de 
speeldag bij Bouke van Eijck, 0522-470056.

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

’t Neie Punt. Internetcafé. Maandag van 19.00 – 20.00 uur in de 
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Hulp bij de meest 
voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. GRATIS 
advies en tips en hulp op weg naar het internet. Kom gerust een 
keertje langs en neem uw telefoon, tablet of laptop mee!

Dinsdag 17 oktober ’t Neie Punt
19.00 – 21.30 uur  Open inloop informatieavond N375
 Organisator Gemeente de Wolden en   
 Provincie Drenthe

Woensdag 18 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Herfst-Bingo voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 18 oktober Crea Café
9.30-11.30 uur Bibliotheek Ruinen
 www.welzijndewolden.nl

Vrijdag 20 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30 –16.45 uur Kookclub, pizza’s maken
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 21 oktober ‘t Neie Punt
18.30 uur Kerkdienst

Maandag 30 oktober ‘t Neie Punt
14.30 – 15.45 uur Timmerclub, De Jonge Onderzoeker
 Opgave: geahooijer@planet.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Vrijdag 3 november ’t Neie Punt
16.00 – 18.00 uur Filmmiddag, 
 opgave: geahooijer@planet.nl
20.00 – 22.00 uur Filmavond voor volwassenen

Zaterdag 4 november ’t Neie Punt
19.00 20.45 uur Salsa workshops
 Opgave: info@ dorpshuisruinen.nl

Zaterdag 4 november Open Bedrijvendag Drenthe
 Bedrijven in Drenthe openen hun 
 deuren. Info: www.obddrenthe.nl

Woensdag 8 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 16.00 uur Lampions maken.
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 11 november ’t Neie Punt
19.00 20.45 uur Salsa workshops
 Opgave: info@ dorpshuisruinen.nl

Zaterdag 18 november ’t Neie Punt
19.00 20.45 uur Salsa workshops
 Opgave: info@ dorpshuisruinen.nl

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

OKTOBER/NOVEMBER

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

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

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

Nieuw in het assortiment

BLOEMBOLLEN




