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Lezing over leven en werk van 
Ton ter Linden in Hotel Kuik
RUINEN - Donderdag 1 november a.s. geeft Gert Tabak op uitnodiging van Bibliotheek 
Ruinen een lezing in Hotel Kuik te Ruinen over leven en werk van Ton ter Linden. 
 
In het juli/augustusnummer van Groei en Bloei staat een artikel over de huidige tuin van 
Ton ter Linden in Sleen. De hoofdredacteur van Groei en Bloei zal deze avond aanwezig 
zijn en hij zal 100 exemplaren van dit nummer aan de bezoekers weggeven.
 
De lezing van Gert Tabak, de levenspartner van Ton ter Linden, is niet alleen een verhaal 
over plantjes. Het is meer het levensverhaal van Ton ter Linden.
Gert Tabak kan boeiend vertellen over het leven van Ter Linden aan de hand van een 
kleurrijke Powerpoint presentatie. Door Tabak’s onderwijs- en toneelachtergrond wordt 
de avond door het publiek als een performanceervaren. In de pauze is er gelegenheid 
om boeken, kaarten, e.d. te kopen. Ton ter Linden zal zelf ook aanwezig zijn.

Kunstschilder Ton ter Linden is vooral bekend geworden door het tuinencomplex dat 
hij eerder had in Ruinen. Zijn hoog oprijzende borders op kleur zijn voor hem levende 
schilderijen. De transparantie en natuurlijkheid van zijn plantengemeenschappen 
werden al snel opgemerkt met als resultaat dat duizenden 
mensen, waaronder veel bekende schrijvers, fotografen en 
tuinbezitters, uit de hele wereld jaarlijks kwamen kijken. 

Ter Linden was regelmatig op tv te zien en er zijn diverse boeken 
over zijn tuinen en manier van werken verschenen. Meer dan 
honderd reportages in binnen- en buitenlandse magazines 
maakten zijn creaties nog bekender waardoor hij meerdere malen 
werd uitgenodigd om in het buitenland lezingen te geven. Ook 
het schilderen bleef belangrijk en de combinatie met het tuinieren 
leverde hem in de pers de titel ‘De Nederlandse Monet’ op.

De lezing begint om 20.00 uur. 
Aanmelding: info@bibliotheekruinen.nl of tel.088 0128444.



www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.



’t Ruunder Waopen
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

Thuiskapster Hennie 
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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

Natuurlijk Mooi by Conny
Heeft u last van o.a. pigmentvlekjes, rode adertjes of steelwratjes?
Met de nieuwste techniek bent u er snel vanaf. 
Kijk op www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Of bel 06 109 686 33

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 11.00 - 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

Zondag 28 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dhr. Heinen
Zondag 4 november 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. K. Kwint

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 
Boetiek de Smederije.

-  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 7 november  2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 30 oktober 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen
06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Hallo ouders/ verzorgers,

Mijn naam is Marijke Wassen en ik ben 

gastouder sinds 1995, met veel plezier en 

voldoening. Sinds kort woon ik in Ruinen, aan de 

rand van het dorp, waar zowel in huis als in de 

tuin volop speelruimte is. Naast zorg en hygiëne 

vind ik het belangrijk uw kind te ondersteunen en 

te begeleiden in hun ontwikkeling. Bent u op zoek 

naar opvang voor uw kind(eren) tijdens uw werk 

of studie, dan bent u van harte welkom.

Voor informatie kunt u me vrijblijvend bellen of mailen:

Marijke Wassen
Meppelerweg 17 - 7963 RV  Ruinen 

T 06 492 014 95

 marijkewassen@gmail.com 

b Kinderopvang Marijke



WOLVEN
Ze schrouwt het van de daoken; de natuur leefhebbers die 
de wolf zo geern weer ien oons laand wil zeen. De wolf komp 
er an. Er is een beste köppel, een echte roedel, ezene vlak 
over de gruppe naor Duutslaand. En uut die roedel zult, 
zo weet ze wel haoste zeker..jonge welpen uut de roedel 
ejeugen worden over de gruppe en wel naor oons laand toe. 
Daor mut ze dan an de gaank mit het opzetten van een eigen 
wolvenvolk. En umdet zuks barre mooi is mut de regering as 
ZoeteLieveGerritje geld geven veur elk dood kalf of laom det 
deur wolven an evreten is. 

De meensen die de wolf zo geern weerumme wilt hebben; 
wat veur soort volk is det toch. Vaste gien meensen die 
mit veule meujte argens een klein spullegie op de kop etikt 
hebt. Een old boerenspullegie mit nog wat stalruumte en een 
tippie laand. t Huus vertummerd en die bunder grond ien t 
gaas ezet en vanzölf wat geiten of schaopen an schaft. As 
grösmesien. Mooi man, zo as die kleine geiten springt en 
bokt; de kiender hebt er zoveule wille an. 
En de dreej schaopen kregen alle dreej laomer; daor hebt 
ze mit traonen ien de ogen bij estaone, det eerste geluudtie 
van die mooders tegen zo’n laompie. Det is ien schaopentaol 
de etensbelle; ze kent moo heur beeeh uut alle aandere 
geluuden. En ze weet niet hoe rap as ze onder moo mut 
kroepen as ze röp..want laompies mut alle dagen drinken en 
later eten umme een groot schaop of ram te worden.
Ook wolven mut eten. Drok bint ze op schaopevleis; dreej 
generaties trogge haalden oonze veurolders de Möppeler 
kraante. Mit een hele köppel buren van een buurtschop uut 
Rune hadden ze de leste wolf evungen en det har e niet 
overleefd. Het volk had er schone genogt van det de kleine 
laomer uut de weide an evreten waren deur wolven die een 
warme hap zöchten. Trots poseerden ze mit mestvorken en 
aander tuug en mit det éne geweer det een van de jagers 
har. Man man wat waren ze bliede; ze waren van de wolven 
verlöst. 

En now mut er dus weer wolven komen. Viendt een paar 
“natuur-leefhebbers”. Het zult toch niet dezölfden wezen 
die de Oostvaarders Plassen hadden bestemd tut een stök 
laand waor dieren heur zölf mussen redden. Waor meensen 
mit echte leefde veur dieren het ofgelopen jaor heuj over de 
vree gooiden umdet de botten van de beesten allemaole 
eteld kunnen worden deur het vel hèn. Zölf redden? Op 
kaalgevreten laand umdet er zoveule gebrek an grös was det 
ze de wortels nog op evreten hadden? Ze mut heur schamen; 
aj wilt det dieren heur zölf redt dan muj gien vree zetten. Gaot 
zölf mar ies an een stikke staon mit een bord eten det ie 
wel kunt roeken mar waor aj nét niet bij kunt. Now is het de 
bedooling um een flinke köppel dieren of te schieten zodet 
de rest genogt te vreten hef as de kolde tied komp.
Zöl het een idee wezen umme daor wat van die roedel hèn te 
jagen; dan kreej weer natuurlijk verloop want ook wolven mut 
alle dagen vreten. Bint al die geweldige “natuur-leefhebbers” 
tevrene want dan redt de natuur hum zölf.
En kunt die meensen mit det kleine stokkie laand waor een 
köppeltie schaopen of geiten lop gerust gaon slaopen. Want 
as het gaas um die Oostvaarders Plassen-mit-wolven mar 
blef bestaon hebt zij de vree um heur kaampie al gauw hoog 
genogt. En kan ZoeteLieveGerritje het geld uutgeven an giro 
555; an zaken die écht neudig bint.

Ontmoet de 
nachtwachter in het 
Dwingelderveld
RUINEN - Als het donker wordt in het bos en op de hei, komt het 
nachtleven op gang. De Nachtwachter van het Dwingelderveld 
kent als geen ander de geheimen van de nacht. Het is 
Natuurmonumenten gelukt om met deze bijzondere figuur een 
afspraak te maken. Op vrijdag 26 oktober om 19.00 uur neemt 
de Nachtwachter verstokte dagmensen mee de nacht in. 

Deze wandeling is leuk voor gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar. Vooraf aanmelden is nodig en kan via www.nm.nl/
bcdwingelderveld. Stap voor stap worden de dagmensen 
ingewijd in de geheimen van de nacht. In stilte dwaalt de 
Nachtwachter door het donkere bos en laat mensen de nacht 
beleven. Onderweg ontdek je de geheimen van de nacht. Let op: 
het is geen griezeltocht, maar een beleeftocht.

Foto: Natuurmonumenten – Peter de Krom

Vrijdag 16 november 
Dag van de Ondernemer 
 
 De WOLDEN - Op vrijdag 16 november a.s. van 08.00 tot 10.00 
uur bent u, als startende ondernemer in onze gemeente, van 
harte welkom in het gemeentehuis in Zuidwolde. Het wordt een 
ochtend om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.

Aanwezig zijn ondernemers om ervaringen mee uit te wisselen, 
vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en 
medewerkers van de gemeente. U kunt u laten informeren en 
inspireren. Bent u onlangs gestart met uw onderneming of wilt 
u starten? Kom dan naar deze bijeenkomst op de Dag van de 
ondernemer. U bent van harte welkom!
Programma
- Ontvangst om 08.00 uur
- Opening wethouder Jan ten Kate
- Presentaties van Hilde Bouwmans van Eigenwijz Gezinshuis  
 en Manon Hooijer van kapsalon Manon over het starten van  
 een onderneming
- In gesprek met ervaren ondernemers
- Netwerkbroodje
- Eind om 10.00 uur

Aanmelden
Stuur een e-mail naar 
bedrijvencontactfunctionaris@dewoldenhoogeveen.nl.
Locatie & parkeren Raadszaal van het gemeentehuis in 
Zuidwolde, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.
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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 
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
 Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres: mevr. H. Brasjen, 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 9 november 2018
Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE 
 “De bladeren vallen… Wij vallen allemaal… Het is in ons allen”, 
dichtte ooit Rainer Maria Rilke in zijn gedicht “Herfst”! De herfst 
weer begonnen. Het seizoen van verval en afbraak, van het 
moeten loslaten van het licht en de zomer. Overduidelijk. Nog 
genieten we weliswaar na van de restjes zon, en van het daglicht 
dat ons vroeg in de avond al weer verlaat. Maar binnenkort 
komen de herfststormen weer, de regenbuien, met kapot 
gewaaide paraplu’s en koude tenen en vingers tot gevolg. De 
bomen verliezen hun bladeren en blijven berooid achter, hun 
takken verstarren in de winter door de vorst. Het leven in de 
natuur is daarna niet meer zichtbaar aanwezig en lijkt wel ver te 
zoeken. “Wij vallen allemaal…” Ook wij mensen vallen, “het is in 
ons allen”. 

Wij kennen de herfst ook in onszelf. Het leven kan soms op ons 
inbeuken op een manier dat ook wij bezwijken. Ook wij kunnen 
in de kou komen te staan en alleen nog maar kilte ontmoeten die 
ons lam legt. Warme relaties kunnen bekoelen, stukbreken en 
afbrokkelen. Ook ons geloof in God is hiervan niet gevrijwaard. 
Soms heb je het gevoel dat ook God je in de kou heeft laten 
staan. Dat je alleen nog maar overgeleverd bent aan een wreed 
soort lot. Dat koele, gevoelloze stormwinden tegen je aan beuken 
en maar niet van ophouden weten en dat elke beschutting 
daartegen ver te zoeken is. Wat kun je hier aan doen? Is er een 
remedie tegen? Is er een remedie tegen de kilte van de herfst? Ik 
persoonlijk vind het een troost dat de verhalen van de herfst en 
van de stormdepressies in de bijbel en in het geloof niet worden 
genegeerd of geloochend en verdrongen. Integendeel, ze komen 
er ruimschoots in voor. Denk maar aan Job, die als prachtig 
gezegend mens, in zijn leven opeens ongelofelijk veel moet lijden, 
ziek wordt en verlies lijdt. Of denk maar aan Petrus, die diegene 
waar hij altijd dolenthousiast het meeste van hield, Jezus, opeens 
ging negeren, verloochenen en opzij zetten. Of denk maar aan 
Jezus zelf, die talloze keren, in maar een klein dobberend bootje 
op zee, door letterlijk harde stormen heen moest trekken, en later 
ook in overdrachtelijke zin stormen in zijn leven ondervond, toen 
hij door andere mensen werd vervolgd, gearresteerd, mishandeld 
en gedood. Toch hielden Job, Petrus, en Jezus ergens in zichzelf 
een klein waakvlammetje brandende. Het vlammetje van de 

menselijkheid. Het vlammetje van het menselijke verlangen. 
Het vlammetje van de liefde en het vlammetje van de hoop. Ze 
trokken door hun donkere dagen heen, terwijl hun hart verlicht 
bleef worden door dit vlammetje. Ze gingen dit vlammetje 
koesteren. Ze gingen het doorgeven aan elkaar en anderen, in 
het klein en heel voorzichtig als een soort noodrantsoen aan 
levenskwaliteit. Totdat het toch weer lente werd! Ook God ging 
met hen mee. Of ze het nou doorhadden of niet. Hij blies Zijn licht 
en Zijn liefde als Ademtocht teder over hen en hun vlammetjes 
heen, vooral toen alles heel, heel moeilijk was, en hield het voor 
hen brandende.Het is herfst geworden. De bladeren vallen. Wij 
vallen allemaal. 

De donkere dagen staan ons voor ogen. Met al hun stormen en 
de kou. Het liefst zouden we willen wegduiken en ergens willen 
schuilen als het kon, en zo alleen maar wachten op de nieuwe 
lente. Maar ik zou zeggen: laten wij vooral samen de kleine 
vlammetjes blijven koesteren die wij bij elkaar kunnen ontwarren. 
Laten we ze met elkaar delen en ons koesterend ontfermen over 
elkaar. En laat ons, waartoe Jezus ons ooit in een preek over de 
eindtijd ook de opdracht gaf, altijd weer letten op kleine tekenen 
van de grote Toekomst die ons wacht. Jezus zei toen: “Leer van 
de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken weer zacht worden 
en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.” (Marcus 
13: 28). Daar zit denk ik iedereen van ons in de herfst inderdaad 
smachtend op te wachten: dat wij en het leven buiten om ons 
heen in alle onstuimigheid, weer zàcht worden! - En laten we ook 
dit nooit vergeten: er is “Eén, die al ons vallen oneindig zachtjes 
in Zijn handen houdt” (zo het slot van het gedicht van Rilke).
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik ben in de afgelopen tijd nogal aan het wandelen. Door de 
tienduizend stappen die ik sinds een aantal maanden elke dag 
loop (6 km), is mijn lichamelijke conditie dermate vooruitgegaan 
dat ik tegenwoordig met gemak ook wel 10 of 15 km kan halen. 
Een heel nieuwe ervaring voor mij. Je doorloopt dan volgens mij 
elke keer een soort traject. 

Eerst word je wat ik zou willen noemen ‘afgebroken’. Je lichaam 
en geest worden aan het begin van de wandeling gedwongen, 
even niet meer met van alles en nog wat bezig te zijn, behalve 
dan met het lopen zelf. Die omschakeling duurt een klein half uur. 
Daarna kom je in de fase van ‘gewenning’. Je lichaam en geest 
nemen de cadans van het stap-voor-stap-bewegen gewillig over, 
je hoeft ze niet meer bewust met je hersenen aan te sturen. 

En uiteindelijk kom je, in het laatste gedeelte van de wandeling, 
in een soort ‘high’-stemming terecht waarin alles haast vanzelf 
gaat en de omgeving en alles om je heen op een weldoend 
zachte manier op je inwerkt. Bij echte harde lopers schijnen dan 
hormonen als endorfine, serotine en dopamine vrij te komen die 
zorgen voor een plezierig en gelukkig gevoel. Heel ontspannen 
loop je, vrij van alles, als vanzelf, door de natuur heen en geniet 
je intens van wat er om je heen is: van de stilte, de kleuren, de 
hemel boven je, de dieren, het licht, de wind, de wolken, de 
bloemen en de geluiden. Een prachtige manier van recreëren is 
dit, daar kom ik nu wel achter. Totdat de fase aanbreekt dat een 
koude stortbui van regen je weer ontnuchterend met beide benen 
op de grond zet, of dat diezelfde benen en je botten daar op de 
grond zich weer bij je terug melden met de boodschap van: kom 
op, hoor je ons niet kreunen?! Nu is het wel goed geweest met al 
dat lopen, wij lopen met je terug naar huis. 
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber



BIJ DE DIENSTEN
In de laatste weken is onze Mariakerk heerlijk bezet 
geweest op de zondagochtenden, dankzij onze broeders en 
zusters uit Pesse die met ons mee kerkten vanwege de grondige 
verbouwing van hun eigen kerk. Wat zong het fantastisch, met 
zoveel volk! Ook in de komende weken zien wij weer uit naar 
mooie kerkdiensten en vieringen. Zie hier het overzicht:

Zondag 28 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Marcus 10: 46-52 over de blinde Bartimeüs die Jezus 
eerst om mede-lijden vraagt en dan “dat ik weer kan zien”. 

Zondag 4 november – 10.00 uur – Mariakerk
Wij verlaten deze zondag het spoor van lezingen uit het evangelie 
van Marcus, en lezen uit het Oude Testament de woorden van de 
lijdende Job “Ik weet dat mijn redder leeft!” (Job 19: 23-27a) en 
uit het laatste boek in de bijbel, het boek Openbaring, hoofdstuk 
4, met onder andere de mooie woorden: “U komt alle lof, eer 
en macht toe, Heer, onze God, want … u bent de oorsprong 
van alles wat er is.” (vers  11). We gaan het hebben over het je 
richten op God als het  ultieme houvast in je leven, als het leven 
verder soms niet meevalt. En we danken de Allerhoogste voor 
zijn trouw en voor al het gewas en de arbeid in het afgelopen 
jaar. Last but not least bevestigen wij Anneke Otten tot diaken en 
herbevestigen wij Karin Terwisscha als ouderling en Henk Vrijhof 
als diaken. Komt u ook om dit heilsfeit met ons mee te vieren?

Zondag 11 november – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. Albert Metselaar uit Hoogeveen gaat in de 
dienst voor, hartelijk welkom! 

 

Zondag 18 november – vanaf 9.30 uur – Evangelisatie-/
Sonardienst, verzorgd door de evangelisatie- en Sonar 
commissie van de PKN Pesse in de Mariakerk te Ruinen.
De evangelisatiecommissie van Pesse, Stuifzand en 
Fluitenberg organiseert samen met Sonar Pesse een bijzondere 
dienst, waarin weer van alles te beleven valt. De spreekster die 
voorgaat is Rolanda den Boon-Stapel. Harm Hoeve zal ons 
begeleiden op het orgel en Roelanda van der Zwaag op de 
dwarsfl uit. Uiteraard zullen diverse gemeenteleden uit Pesse, 
Stuifzand en Fluitenberg hun medewerking verlenen aan deze 
dienst. Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kop koffi  e/thee 
of een glas limonade te drinken.Vanaf 10.00 uur zal de dienst 
beginnen met als thema: “GEEF MIJ KRACHT.” Wij nodigen u 
allen van harte uit om deze dienst bij te wonen. Laat u verrassen! 
Wij zullen u niet teleurstellen. I.v.m. de verbouwing van de 
Kruispuntkerk in Pesse bedanken wij PKN Ruinen voor het 
beschikbaar stellen van de Mariakerk!

Zondag 25 november – 10.00 uur – Mariakerk
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Wij herdenken wie ons ontvallen zijn

OPROEP!

Op zondagmorgen 25 november herdenken wij in de 
ochtenddienst degenen die ons in het afgelopen jaar aan de 
dood ontvallen zijn. De nabestaanden van degenen van wie 
wij in kerkelijk verband afscheid genomen hebben, krijgen 
automatisch bericht. Zou u het fi jn vinden dat ook uw dierbare 
25 november a.s. wordt herdacht, ook al hadden wij als kerk 
geen bemoeienis met de afscheidsplechtigheid, dan kan dat 
heel goed! Geeft u gewoon de doopnaam en de gegevens van 
geboorte en overlijden door aan de scriba van de gemeente, 
Tineke Stekelenburg, info@pkn-ruinen.nl; tel.0522- 470204, of 
aan ds. Georg Naber, gnaber@hetnet.nl;

Bijbelgespreksgroep
De volgende keer komt de Bijbelgespreksgroep weer bij elkaar 
op donderdagavond 1 november en daarna op 15 november. 
Iedereen, of u nou gemeentelid bent of dorpsgenoot of 
vakantieganger, of iemand die maar voor een enkele keer wil 
meedoen, is hartelijk welkom. Bel of mail voor meer informatie 
ds. G. Naber, tel. 0522-471543, gnaber@hetnet.nl. Wij komen 
altijd om 20.00 uur bij elkaar op het adres Kloosterstraat 2 in 
Ruinen, dat is in de pastorie.

Najaarsactie 2018
Vorige jaar hebben wij de najaarsactie gehouden om de 
restauratie te kunnen bekostigen van de “fresco”, de 
muurschildering, in onze Mariakerk. Deze restauratie is inmiddels 
uitgevoerd dankzij uw steun. Bedankt hiervoor.
Dit jaar willen wij de najaarsactie gaan besteden om de 
verwarming van de Mariakerk te vervangen voor een nieuwe 
duurzame installatie. Zodat wij niet weer zoals vorig jaar in 
de kou komen te zitten. Wij hopen dat u ons wilt helpen dit te 
kunnen realiseren. Alle inwoners ontvangen een brief waarin deze 
actie wordt beschreven en u kunt reageren. 
College van kerkrentmeesters

Zomeropenstelling Mariakerk
De Mariakerk was deze zomer open op dinsdagmiddag, 
woensdagmiddag en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 
uur. We willen alle vrijwilligers die deze openstelling mogelijk 
gemaakt hebben door als gastvrouw of gastheer op te treden, 
hartelijk bedanken voor hun inzet.
We hebben deze zomer € 551,26 ontvangen als giften voor de 
Mariakerk, dit is inclusief het geld voor de waxinelichtjes.

Brinkmiddagen/avonden
Tijdens de Brinkavonden werden in de kerk kniepertjes, jams en 
handwerkartikelen verkocht. Dit bracht het mooie bedrag van € 
1271,88 op. De dames die deze middagen en avonden aawezig 
waren worden hiervoor hartelijk bedankt. Wij hopen volgende 
zomer weer mee te doen met het Brinkfestijn. Maar daar zijn nog 
enkele vrijwilligers voor nodig. Wie meldt zich hiervoor aan bij de 
scriba? Email  info@pkn-ruinen.nl

Zusterkring
Op maandag 29 oktober vieren we ons 60-jarig jubileum. 
Feestelijke middag met Menu Complet en tot slot een diner bij 
hotel restaurant Kuik. Aanvang 14.00 uur.

Een glimlach die gij uitzendt, keert weer tot u terug

  -Indische wijsheid

Redactie Om de Ruiner Toren
 



T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
altijd scherp!

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Let op: 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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

Sweatshirts
Tuniekjes
Vestjes

Sportief de herfst in!

De Huisartsenpraktijk Ruinen nodigt u uit 
om op onderstaande datum en tijd de 

jaarlijkse griepprik te komen halen.

De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen 
de ernstige gevolgen van griep (influenza).

 

Het is noodzakelijk uw 
oproepbrief mee te nemen!

Met vriendelijke groet,
T.Y de Wit en J.P. Ouwens

Huisartsenpraktijk Ruinen

GRIEPPRIK

U kunt de griepprik halen op: 
Dinsdag 13 november 2018

Woensdag 14 november 2018
tussen 13.00-14.00 uur of 

tussen 17.00-18.00 uur



Bladkorven
DE WOLDEN - In het najaar ondervinden veel mensen hinder van 
vallend blad. Nat blad wordt gauw vies en kan bovendien gladheid 
veroorzaken en daarmee gevaarlijke situaties voor fi etsers en 
voetgangers opleveren. Ook kunnen straatkolken verstopt raken, 
waardoor regenwater niet weg kan lopen.

Om de overlast te beperken plaatst de gemeente bladkorven 
op diverse locaties binnen de bebouwde kommen. Dit zijn grote 
bakken, waarin inwoners zelf het bladafval van gemeentelijke bomen uit hun straat kunnen verzamelen. De gemeente is zelf ook actief 
bij het verzamelen van het overtollig blad. Dit gebeurt door blad zo veel mogelijk uit de plantsoenen te halen, blad van de gazons te 
ruimen en door het vegen van goten en wegen. 

Spelregels
- De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor (gemeentelijk) blad.
- De bladkorven worden 1 keer per week geleegd op maandag of dinsdag.
- Overig (groen)afval, bijvoorbeeld snoeiafval, mag niet in de bladkorven gestort worden. Dit in verband met de verdere verwerking
 van het bladafval. Als er ander afval gestort wordt in een bladkorf, dan wordt een waarschuwing aan deze bladkorf bevestigd. Bij
 een tweede constatering van verkeerd afval verwijderen wij de bladkorf. 

Dag van de Mantelzorg - 
9 november 
DE WOLDEN - Op vrijdag 9 november a.s. worden mantelzorgers 
in het zonnetje gezet door Stichting Welzijn De Wolden, Treant 
Zorggroep, ZZWD, zorggroep Noorderboog en gemeente De 
Wolden. Op die dag organiseren zij allerlei workshops waar u aan 
kunt meedoen. De dag wordt afgesloten met een buff et en een 
leuk avondprogramma. U komt toch ook?

Het geven van mantelzorg wordt vaak gezien als iets 
vanzelfsprekends. Er is meestal geen keus. Dat maakt u extra 
bijzonder als mantelzorger. Om u daarvoor in het zonnetje te 
zetten, worden er op vrijdag 9 november allerlei activiteiten 
georganiseerd. Zo zijn er verschillende workshops en een gezellig 
buff et om de dag af te sluiten.

Workshops
De volgende workshops zijn gepland:
 1. Bloemschikken
 2. Wellness
 3. Handmassage
 4. Stoelmassage
 5. Keramiek
 6. Kleuranalyse
 7. Sieraden maken
 8. Veilig Verkeer Nederland

De workshops vinden plaats in ontmoetingscentrum de Havezate, 
Dorpsstraat 78, de Wijk. Doe mee! Omdat we graag willen weten 
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Vragen we of u zich voor 
2 november wil aanmelden voor de Dag van de Mantelzorg en 
aan welke activiteit u wilt deelnemen. Dat kan door een e-mail te 
sturen naar jannieschuring@welzijndewolden.nl. Bellen kan ook: 
0528-378686. Kijk voor het volledige programma op 
www.welzijndewolden.nl.

Zorgen voor een partner, familielid of 
vriend verdient een bloemetje
DE WOLDEN - Kent u iemand die zich langdurig en intensief inzet voor een 
naaste? Meld deze mantelzorger dan aan voor een bloemetje! Vrijdag 9 november  
a.s. is Dag van de Mantelzorg in De Wolden. Bent u of kent u een mantelzorger? 
Dan verdient u of deze mantelzorger een bloemetje! Voor de jonge mantelzorgers 
(6 tot en met 23 jaar) is er een bioscoopbon.

Om in aanmerking te komen voor een bloemetje of bioscoopbon kunt u mailen naar 
Gerrie de Roo van Stichting Welzijn De Wolden: gerriederoo@welzijndewolden.nl. 
Bellen kan ook: 0528-378686. Opgave voor 30 oktober 2018



Beleef de 
Nacht van de Nacht in 
het Dwingelderveld 
RUINEN - Beleef de duisternis in Nationaal Park Dwingelderveld 
tijdens de Nacht van de Nacht. In de nacht van 27 op 28 oktober 
a.s. gaat de wintertijd in en is het een uur langer donker. Natuur- en 
milieufederaties hebben die nacht daarom uitgeroepen tot Nacht 
van de Nacht. In heel Nederland zijn er activiteiten in het teken 
van duisternis. IVN Westerveld en Natuurmonumenten organiseren 
verschillende wandelingen tijdens de Nacht van de Nacht in 
Nationaal Park Dwingelderveld. 

De tochten zijn leuk voor jong en oud en starten vanaf 
bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen. Vooraf 
aanmelden is nodig en kan via de website van Natuurmonumenten 
of de website van IVN Westerveld. Beleef de nacht met IVN 
Westerveld Het Dwingelderveld is één van de weinige plekken 
waar het nog echt donker én stil kan zijn. Wandel mee in de 
duisternis met een ervaren gids van IVN. De deelnemers ontdekken 
de sterrenhemel en luisteren naar de mysterieuze geluiden in de 
nacht. 

Deze nachtwandeling start om 18.30 uur en deelname hieraan is 
gratis. Vooraf aanmelden is wel nodig en kan via 
www.ivn-westerveld.nl. Beleef de nacht met Natuurmonumenten 

Deelnemers wandelen zelfstandig een route van ongeveer 4,5 
kilometer in de duisternis. Tijdens de wandeltocht ontmoeten de 
deelnemers verschillende gidsen van Natuurmonumenten. Iedere 
gids heeft een leuk en leerzaam onderwerp wat hij de deelnemers 
laat zien en beleven. Er wordt naar vleermuizen gezocht, 
nachtvlinders bekeken en nog veel meer. Bij terugkomst krijgen de 
deelnemers een drankje aangeboden. Vertrektijden: 19.00, 19.30 
en 20.00 uur. Deelnemen aan deze wandeling kan tegen een kleine 
vergoeding. Vooraf aanmelden is nodig en kan via 
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. 
Op www.nachtvandenacht.nl is meer informatie te vinden over 
deze bijzondere nacht.

Bijzondere 
herfstwaarnemingen in 
het Dwingelderveld
RUINEN - Een foto van een ree dat door het hoge gras springt 
trekt meteen de aandacht als je langs de expositiewand in 
bezoekerscentrum Dwingelderveld loopt. Het is één van de 
waarnemingen die bezoekers van het Dwingelderveld hebben 
gedeeld in de expositie ‘Eigenlijk is alles hier bijzonder’. Gekleurde 
touwen op een gebiedskaart laten zien waar de waarnemingen zijn 
gedaan. 

In de herfst zijn veel paddenstoelen in allerlei kleuren en formaten 
te zien. Maar ook andere herfstvruchten doen je verwonderen. 
De expositie ‘Eigenlijk is alles hier bijzonder’ geeft bezoekers de 
gelegenheid hun waarnemingen uit het Dwingelderveld aan te 
geven met foto’s, verhalen of vondsten. Doorlopend draait er op 
een groot scherm een PowerPoint presentatie met afbeeldingen 
van de waarnemingen. 

Ook de waarnemingen van minder opvallende planten en dieren 
worden in de expositie tentoongesteld, want eigenlijk is alles 
wel bijzonder. Heb je zelf iets gezien in het Dwingelderveld en 
wil je dit delen in de expositie? Stuur dan je waarneming naar 
gespotinhetdwingelderveld@gmail.com en vertel daarbij waarom 
je het bijzonder vindt. De expositie is te bezichtigen tot 1 november. 
Het Bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in Ruinen is dagelijks 
geopend tussen 10.00 en 17.00 uur, vanaf 1 november andere 
openingstijden.

Foto: Natuurmonumenten – Andries de la Lande Cremer

Natuurklus van de 
Landschapsbrigade Ruinen op 3 november a.s.
Oproep: wie doet mee?
RUINEN - Houd je van de natuur? Vind je het leuk om samen met anderen de handen uit de mouwen te steken? En dan ook nog in de 
eigen woonomgeving? Dan hebben wij een leuke klus op de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 3 november a.s.

De Landschapsbrigade Ruinen organiseert een van de 67 klussen in Drenthe. Doe je met ons mee? Wij gaan deze zaterdagochtend een 
dichtgegroeide poel opknappen met snoeiwerk. Voor koffie, thee en een Iunch wordt gezorgd. Geef je voor 2 november a.s. op: www.
natuurdag.nl/locatie/poel-ruinen of neem contact op met Wim van Veen 06-29067846.

Foto: Natuurmonumenten



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. 
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige 
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.
natuurmonumenten.nl/bcdwingelerveld

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

Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De 
toegang is gratis. De molen is iedere zaterdag open van 9.30 tot 
13.00 uur.

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend voor groepen op afspraak: 
telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen 
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
9.30-17.00 uur, zondag op afspraak 

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 daarbij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22

’t Neie Punt 
Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken in 
’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub 
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen 
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404 
of Geert Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend 
binnenlopen en meedoen.

’t Neie Punt 
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 
uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee (i.s.m. de 
bibliotheek).

’t Neie Punt 
Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 13.00-
16.00 uur. Ook tijdens het Repair cafe kunt u hulp krijgen bij 
internetten.

OKTOBER/NOVEMBER
Vrijdag 20 t/m 26 oktober Africaloop Ruinen
 Start dagelijks bij Café Hees /
 Brinkzicht
 Info: andreasmanna.org

Woensdag 24 oktober ’t Neie Punt, Drenthe Cursus
19.30 uur Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Vrijdag 26 oktober ’t Neie Punt, Themabuffet:
12.30-14.00 uur Italiaans eten
 Opgave voor 23 oktober bij het
 dorpshuis of 088-9684005

Vrijdag 26 oktober Siepelrock, Pesse

Vrijdag 26 oktober Wandelen met de 
19.00 uur Nachtwachter in ’t Dwingelderveld
 aanmelden nodig via
 www.nm.nl/bcdwingelderveld

Zaterdag 27 oktober Siepelrock, Pesse

Zaterdag 27 oktober Nacht van de nacht Dwingelderveld
Starten 19.00 uur Start Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen
19.30 of 20.00 uur Vooraf aanmelden via 
 www.Natuurmonumenten.nl

Zondag 28 oktober Sportief samen met je hond in Echten
 Canicross,Bikejöring en Stepwedstrijd
 www.canicrossnederland.nl/
 2018-cc-echten

Maandag 29 oktober ’t Neie Punt
13.00 – 16.00 uur Repair-Café

Woensdag 31 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmerclub, 
 we gaan een herfst-egelpaleis maken
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 31 oktober ’t Neie Punt, Drenthe Cursus
19.30 uur Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Donderdag 1 november Presentatie over leven en werk 
20.00 uur Ton Ter Linden
 Hotel Kuik,
 opgave: info@bibliotheekruinen.nl

Vrijdag 2 november ’t Neie Punt, Kids Filmmiddag
14.30-15.45 uur Opgave: geahooijer@planet.nl
20.00 uur Flimhuis

Zaterdag 3 november Open bedrijvendag 

Zaterdag 3 november Spooktocht Ansen
19.00 uur Start De Bastogne

Woensdag 7 november ’t Neie Punt,
14.30-15.45 uur De Jonge Onderzoeker i.s.m. BSO’s
 Lampions maken vanaf 4 jaar
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 7 november ’t Neie Punt, Drenthe Cursus
19.30 uur Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Zaterdag 10 november ’t Neie Punt, Internationaal Eetcafé
18.45 uur Opgave: eetcaferuinen@gmail.com

Zaterdag 10 november Klaverjas Kroegentocht
13.00 uur Opgave t/m donderdag 8 november

Maandag 12 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Timmerclub, 
 figuur maken van berkenstammetjes
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 17 november ’t Neie Punt, Kerkdienst
18.30 uur

Maandag 19 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur We gaan het dorpshuis 
 versieren voor Sinterklaas: samen   
 timmeren voor sinterklaas, cadeaus   
 inpakken, knutselen etc.
 Opgave: geahooijer@planet.nl 
 deelname gratis

Woensdag 21 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur We gaan het dorpshuis 
 versieren voor Sinterklaas: samen   
 timmeren voor sinterklaas, cadeaus   
 inpakken, knutselen etc.
 Opgave: geahooijer@planet.nl 
 deelname gratis

Vrijdag 23 november ’t Neie Punt, Kookclub
 Samen met Welkom 
 gaan we lekkere dingen maken,
 thema Sinterklaas. 
 Deelname gratis, wel opgeven bij
 De Jonge Onderzoeker

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl en 
www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: 
ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.



PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


