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Jeugd TC RUNA klaar 
voor Najaarscompetitie
RUINEN – Onlangs werden de jeugdteams van TC RUNA door shirtsponsors RL Infra, 
Vanhaaster en Ruud Smit Interim en Advies in het nieuw gestoken. 
De komende Najaarscompetitie start TC RUNA met 8 spelers in 5 teams in de categorie 
twaalf jaar en ouder. “Een absoluut record voor de sportieve tennisclub met ambitie”, 
aldus Jeugdcommissie voorzitter Marjan Kuilman. 

De afgelopen jaren werden er al mooie 
successen behaald door de pupillen van 
trainster Anita Bos. 

De groep 12 jaar en ouder is nu zo groot 
dat er ook gezocht moest worden naar 
nieuwe kleding en al snel werd een aantal 
lokale ondernemers bereid gevonden de 
ambities van de jeugd te steunen. 

Het komende najaar wordt er in 7 competitie-
ronden gestreden om de titels in verschillende 

klassen. Voorzitter Eduard Lijster is trots op 
de jeugdafdeling van TC RUNA. 

Het geeft veel voldoening dat jonge kinde-
ren uit het dorp de weg naar de tennisbaan 
weten te vinden en dat de categorie 12+ 
door het enthousiasme van onze trainster 
in grote getale meedoet aan de Najaars-
competitie.

4 oktober
WERELDDIERENDAG
Verwen uw dier met wat lekkers!

Foto: Marjan Kuilman



Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van DoeHetZelf-
technische
installatie
pakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

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

Hees 32
7963 PB Ruinen

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



Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)

Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’ 
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022, 
www.laurensvanvenrooij.nl

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, 
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

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

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

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie, 
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

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 C1000

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316  www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten
R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 29 september, 17.00 uur worden ingeleverd via

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.
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Zondag 27 september
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zondag 4 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden



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

De ”R” is
weer in de maand!
Wij helpen u graag goed en gezond

de herfst en winter door met:

• Multi-vitaminen en mineralen,
• Voedingssupplementen

• Homeopathie en Fytotherapie

van Vogel, VSM, Bloem, Optimax,
Bional, Heel, Orthica, Omega, 

Ess. Organics etc. etc.

SUPERTJE 
VAN DE MAAND

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

Bestaria
Ruinen

€ 3,25

Tuin & Gazon
viTaal de winTer in!

Het is tijd voor kalk en speciale meststoffen

nieuw, fossiele zeewierKalK 
van coccolieten in 10 & 25 kg.

• Neutraliseert zure grond • Verhoogt de opname van meststoffen • Verbetert bodem en structuur

nu verkrijgbaar
Speciale naJaarSMeSTSToF 

10 & 20 kg leverbaar



Het concept is eenvoudig. Je kunt kleding 
inbrengen (maat 56 t/m 176) en zelf de 
prijs van de kleding bepalen. Wordt jouw 
kledingstuk verkocht, dan gaat de helft van 
de opbrengst naar jezelf en een gedeelte van 
de opbrengst gaat naar lokale goede doelen. 

Deze keer is gekozen voor Speeltuinstichting 
Ravotti en Schaapskooi Ruinen. Binnenkort 
zullen deze organisaties ook bekend maken 
waaraan zij de donatie van de Tweedekans 
Kledingbeurs zullen gaan besteden.

Nieuw bij deze editie is dat er ook 
speelgoed ingebracht kan worden. Kleding 
en speelgoed dat niet verkocht wordt 
en ook niet terug hoeft naar de eigenaar 
wordt gedoneerd aan Stichting Kinderhulp 
Rusland en de Kleding en speelgoedbank 
Drenthe.Voor het realiseren van de beurs 
is de organisatie (deels) afhankelijk van 
sponsoren en vrijwilligers.

2e editie Tweedekans 
Kledingbeurs
RUINEN - Op 2 en 3 oktober 2015 is het weer zover, dan vindt alweer de 2e editie van 
de Tweedekans Kledingbeurs in Ruinen plaats. Deze najaarsbeurs voor tweedehands 
kinderkleding wordt wederom georganiseerd in Buitencentrum de Poort aan de 
Kloosterstraat 12 in Ruinen.

Expositie Fotoclub 
de Wolden
RUINEN - Tot en met 3 oktober a.s. exposeert 
Fotoclub de Wolden in het gebouw van 
Natuurmonumenten aan de Benderse te 
Ruinen.

In de expositie is te zien de nieuwe 
natuurontwikkeling van het Kloosterveld van 
de afgelopen 2 jaar. Het Kloosterveld ligt 
achter het gebouw van Natuurmonumenten.

De eerste enthousiaste sponsoren en 
vrijwilligers hebben zich alweer gemeld. 
Op de Facebookpagina wordt het meest 
actuele nieuws rondom de beurs vermeld, 
zoals bijvoorbeeld de inbrenglocatie voor 
de kleding en het speelgoed.

Kijk hiervoor op www.facebook.com/
Tweedekans-Kledingbeurs

Op woensdag 23 september 2015 kan 
kleding ingebracht worden.
Openingstijden van de beurs zijn:
vrijdag 2 oktober 2015 19.00 - 21.30 uur 
en zaterdag 3 oktober 2015 9.30 - 12.00 uur
Tijdens de beurs is er ook gelegenheid 
om op een gezellig binnenterras een 
drankje te drinken.

Wil je meer informatie?Mail dan naar 
tweedekanskledingbeurs@hotmail.com en 
houd de Facebookpagina in de gaten.

RUINEN - Na enige maanden van voorbereiding werd op 4 juli 2011 het kantoor van de 
RegioBank in Ruinen geopend. Twee jaar later kon de RegioBank al hun 1000e klant 
aankondigen en nu weer twee jaar later al hun 1500e klant!

RegioBank Ruinen heeft 
1500 klanten!

Een prima resultaat voor het kantoor in 
Ruinen, wat ook blijkt uit de landelijke 
cijfers van de RegioBank waar van de 
583 kantoren, Ruinen in de top 25 staat 
van de snelst groeiende. Tony Herrema uit 
Ruinen kon een prachtige fiets in ontvangst 
nemen uit handen van Henk Schalen. 
De Wolden Financiële Dienstverlening 

is naast zelfstandig adviseur van de 
RegioBank ook Verzekeringsadviseur 
en Onafhankelijk Hypotheekadviseur. 
Door de lokale betrokkenheid ervaren de 
klanten een laagdrempelige dienstverlening 
waar service hoog in het vaandel staat! 
Wij bedanken onze klanten voor hun 
vertrouwen en op naar de 2000! 

Advertorial

Nieuws van de 
ANBO in Ruinen
RUINEN - Het ANBO Inloop Computer
Centrum is weer open in de bibliotheek 
in Ruinen.

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand 
tussen 14.15 en 16.15 uur kunt u er terecht 
voor uw kleine softwareproblemen en 
eventueel uitleg van uw apparaat. 
De bibliotheek is nu gevestigd aan de 
Mr. Harm Smeengestraat 56 in Ruinen.

Voor meer informatie: 
Hans Smit tel. 0522-471296.

RUINEN – Sinds de zomer is zwemschool 
Annette met de zwemlessen en aquasporten 
begonnen bij Land Club Ruinen. Zaterdag 
12 september jl. hebben 37 kinderen voor hun 
A diploma en 30 kinderen voor hun B diploma 
mogen afzwemmen bij Zwemschool Annette.
De volgende kinderen hebben hun diploma 
gehaald:

Diploma A
Yarnick van Tarry, Lieke Schoonvelde, Rosa 
Kranen, Daan de Vries, Bart Bruins, Elin te Winkel, 
Tara Steenbergen, Luca Barelds, Max Back, 
Marly Knipmeyer, Wiljan Baron, Kei Willemse, 
Gwen Broens, Sylvan Schreur, Sam Doek, Jonne 
Versluis, Justin Krikken, Lynn Hilberts, Tim van 
der Meulen, Martijn Boerhof, Hilde Westerbeek, 
Dennis Menger, Pim Bakker, Lisanne Wolters, 
Siem Belt, Lex Koning, Henk-jan Oosterhof, 
Mette Rensing, Rayen Boode, Lian Wever, Liam 
ten Cate, Celysa Benjamins, Memphis Eshuis, 
Connie Spijkerman, Yanina Lemmen, 
Hugo Wittering, Imre Vlot.

Diploma B
Gerick Scott, Hilde Leunge, Faye Albertoe, Tess 
Zilverberg, Sven Venema, Lotte Bruins, Reza 
Vossebeld, Roos Edens, Finn de Neef, Susanne 
van der Heide, Bas Veldhuis, Mette-Marilou 
Vriezenga, Zoë Veenstra, Lasse Persoon, Fay 
Zomer, Maaike Eshuis, Roos van Slooten, Yvet 
Zilverberg, Stijn Nanninga, Lieke Boelens, Thom 
Willems, Anne Kim ten Oever, Roemer Fournell, 
Luit Fournell, Teun van Vugt, Naomi Kuiper, 
Femke ter Horst, Jens Wolters, Chanel Fieten, 
Emiel Nankman.

Per december starten er weer nieuwe groepen bij 
Zwemschool Annette.

Diplomazwemmen bij 
Zwemschool Annette



Gymnastiekvereniging D.O.O.
Ruinen

Opgericht 2 december 1937

Het bestuur van gymnastiek-vereniging D.O.O. nodigt hierbij 
de leden uit tot het bijwonen van de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
welke zal worden gehouden op dinsdag 29 september 2015 in de 
kantine van sporthal de Marse te Ruinen. Aanvang 20.30 uur.

De jaarverslagen van de penningmeester en secretaris liggen 
vanaf 20.00 uur ter inzage.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20.11.2014
4. Jaarverslag secretariaat
5. Jaarverslag penningmeester / vaststelling van de begroting
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Bestuursverkiezing
 Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid:
 Merwin Luten

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voor 
aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris.

9. Rondvraag
10. Sluiting

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

3 Gangen menu
25,- euro

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige 
werkzaamheden

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Ruinen

Rentmeesterskantoor
VADOMUS

Advies,Bemiddeling, Beheer en Taxatie

TE KOOP
aan de rand van Ruinen

77 are grasland
Ideaal als paarden - of 

schapenwei

Informatie 0522 - 473880

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



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543
   Inloopspreekuur:  elke maandagmorgen van
   Inlo 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
   E-mail gnaber2@ziggo.nl
    gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat 
Priensenije: 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 9 oktober 2015 
via info@pkn-ruinen.nl 

GIFT
Via Mevr. K. Vlietstra: € 10

MEDITATIE
Ons land heeft al jaren een “dichter des Vaderlands”. 
De vorige twee dichters verschenen nog wel eens in de media. 
Bij de huidige dichter des Vaderlands, de dichteres 
Anne Vegter, is dat minder het geval. Ik vermoed omdat haar 
gedichten iets minder toegankelijk overkomen.Toch maakt zij 
prachtige gedichten! Tien dagen geleden publiceerde ze in 
NRC Handelsbad een gedicht over al de vluchtelingen die 
Europa op dit moment binnenkomen. Ik vind het gedicht 
onvoorstelbaar raak!! Zij schrijft in het gedicht met de titel 
“Welkom in Nederland”:

Iemand zei geschiedenis zoekt naar evenwicht.
De tellingen hebben ons overtuigd:

mensen en mogendheden in ongelijke mate.
Nu lopen de cijfers langs de wegen van Europa

vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen.
En waar zou jij op hopen als je verhaal, je land,
je stad, je monument, je berg, je dorp, je eer,

je school, je huis, je deken, je matras,
je nachtrust dagelijks aan stukken werd gerukt?
Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf.

En onze harten slaan de tijd, beng, beng,
om het logeermatras te kloppen.

Zoals gezegd: haar gedichten zijn niet altijd even makkelijk, ook 
deze niet. Je moet er de tijd voor nemen, er goed naar kijken. 
Je moet de woorden in je opnemen en meerdere malen 
herlezen. Je moet op zoek gaan naar de inhoud van de 
woorden, maar ook naar de sfeer die ze oproepen. Gedichten 
zijn als de partituur van een muziekstuk. Lees het gedicht eens 
hardop! Je moet niet alleen wat gedrukt staat zien staan. Je 
moet ook de klanken, de sfeer en de beelden die ze oproepen 
tevoorschijn halen! Bij het gedicht van Anne Vegter kwam ik uit 
bij de volgende “beelden”:
De tijd waarin we leven doet pijn
Anne Vegter heeft het in het gedicht over “de tijd”. Ze bedoelt 
daarmee: de tijd die alsmaar doortikt. Om haar gedicht te 

OM DE RUINER TOREN

Jaargang 32 nr. 9 - 23 september 2015
Eerstvolgende nummer verschijnt 21 oktober 2015

Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

begrijpen, moet je de secondewijzer van een reuzenklok voor 
je zien. Een wijzer die telkens één seconde, één tik opschuift. 
Maar bij dat tikken van die wijzer gaat het Anne Vegter niet 
zomaar om het simpelevertikken van de tijd. Het tikken van de 
tijd ziet zij als een tik die de wijzer aan ons mensen uitdeelt! 
Elke seconde tikt ons mensen aan en verkoopt ons een por. 
Hij doet ons pijn! 
In het gedicht komen dit porren en de pijn vooral tot uiting in de 
zin: “En waar zou jij op hopen…”. Anne Vegter dicht: “En waar 
zou jij op hopen als (tik!) je verhaal, (patsboem!) je land, (tik!) je 
stad, (patsboem!) je monument, (tik!) je berg, 
(patsboem!) je dorp, (tik!) je eer, (tik!) je school, (patsboem!) 
je huis, (patsboem!) je deken, (tik!) je matras, (patsboem!) je 
nachtrust dagelijks aan stukken werd gerukt?! - De tijd waarin 
we op dit moment leven tikt door, maar niet zachtzinnig. Het 
zijn vooral de vluchtelingen die dat op dit moment ondervinden! 
Wij slaan terug
Vervolgens heeft het gedicht het over onze reactie op dit 
porrende tikken van de tijd. Hoe reageren wij mensen op dat 
porren? Volgens het gedicht gaan ook wij dan porren. Wij 
slaan/kloppen terug. In eerste instantie zijn het “onze harten” 
die ons handelen bepalen. Maar in het gedicht van Anne Vegter 
slaan onze harten – heel verrassend – niet zomaar en voor 
iemand, maar slaan ze duidelijk van zich af! We slaan als het 
ware terug. Het gaat hier niet om een lieve, zachte, tedere, 
innemende menslievendheid die het handelen van het hart 
bepaalt. In deze hartstocht zit vooral iets fels, een zich hevig 
verzetten en verbeten voor iets opkomen. Evenals een 
jongetje op het schoolplein gaat reageren, als het door een 
andere jongen agressief aangestoten wordt. Er zit iets van 
oorlogsvoering in. “Onze harten slaan de tijd, beng beng, om 
het logeermatras te kloppen.” 
Het is alsof het gedicht wil zeggen: ook al bij het verlenen van 
de eerste humanitaire hulp aan vluchtelingen gaat het om een 
felle strijd. Wij verweren ons hulpverlenend en verbeten tegen 
wat ons (met de woorden van het gedicht) “dagelijks aan stuk 
rukt”. Dat verbetene, die strijd gaat ver! Zelfs onze 
“logeermatrassen” zijn er de dupe van, ook zij ontkomen niet 
aan ons “kloppen”. 
Het opvallende is dat het gedicht hiermee eigenlijk zegt: niet 
alleen diegenen die - harteloos en eigenlijk toch ook niet goed 
wijs – alleen maar “tegen alles” zijn (grenzen dicht! ophoepelen 
die handel! terugsturen die boten!)… Niet alleen diegenen die 
alleen maar tegen alles zijn, bepleiten het voeren van een hard 
beleid! Ook de voorstanders van een meer humanitair beleid! 
Ook zij proberen door hun acties stevige piketpaaltjes in het 
beleid te slaan. Scherp gezien door Vegter.
Onevenwichtige geschiedenis
Wat is er ten diepste aan de hand!? Waarom is er opeens al die 
hardheid? De genadeloze hardheid die de vluchtelingen treft? 
De strenge onverbiddelijkheid van degenen die met niets te 
maken willen hebben? En de verbeten hulpverlening? 
Wat is er aan de hand? Vegter heeft het in haar gedicht niet 
alleen over “de tijd” waarin we leven, maar ook over “de 
geschiedenis”, als het geheel ervan. En al gelijk in de eerste 
regel van haar gedicht geeft ze aan dat de geschiedenis op 
zoek is naar “evenwicht”! Vegter ziet blijkbaar op dit moment 
veel onevenwichtigheid! Evenals water in een teil tegen de 
zijkanten van die teil aanklotst “op zoek naar evenwicht”, als 
wij die teil oppakken en gaan bewegen, zo klotst op dit 
moment ook onze geschiedenis met al de vluchtelingen tegen 
ons mensen in Nederland aan “op zoek naar evenwicht”!
Dat deze golf aan “cijfers die nu langs de wegen van Europa 
loopt, vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen” 
dat doet, is het resultaat van een onevenwichtige situatie. 



Vegter legt dat niet verder uit, maar ik kan er van alles bij 
bedenken. Wij in Noord-Europa moeten het nu bekopen dat 
wij de landen van het Midden-Oosten en Azië eeuwenlang 
hebben benadeeld en uitgebuit (denk maar aan de tijd van het 
kolonialisme) en dat wij dat nog steeds aan het doen zijn (denk 
maar aan de zogenaamde “vrije markt” met zijn wel lage lonen 
voor die mensen daar en de wapenindustrie). 
Deze landen zijn nu zo arm en instabiel geworden dat hun 
mensen er niet meer kunnen leven. 
En wij Noord-Europeanen hebben het op dit moment nog 
goed, misschien te goed? In ieder geval hebben wij het deels 
ook heel erg goed op hun kosten! Dat is dat onevenwichtige 
van het leven. Het zou er in onze wereld best allemaal wat 
rechtvaardiger toe kunnen gaan, wat “evenwichtiger”. 
De geschiedenis “zoekt naar evenwicht” en “vindt (ook) 
evenwicht”, zegt Vegter. Maar dat gaat helaas “niet vanzelf”! 
Wat op dit moment tegen ons aanklotst, zal dat blijven doen, 
zolang wij het niet op een goede manier tot bedaren kunnen 
brengen.
Wat nu te doen?!
Op dit moment zijn zowel de hardliners alsook de hulpverleners 
zich in hun posities aan het ingraven en van daar uit van zich 
aan het afslaan! Maar de vraag is of dat de weg is die wij met 
elkaar in de toekomst op zouden moeten gaan. 
“En waar zou jij op hopen?” - is de kernvraag die het gedicht 
stelt: ja, hoe zit het eigenlijk met jou, en met mij, met ons? 
Waar zou jij – ja, ook jij! ten diepste - op hopen?” 
Misschien dat wat jij dan voor je ziet, ons een betere weg 
wijst om allemaal gezamenlijk te gaan?
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik verheug me weer op een prachtig nieuw kerkelijk seizoen! 
Als je dit leest, hebben wij net onze Startzondag gevierd en zijn 
we met ons nieuwe seizoen begonnen! Ik zou zeggen, kom ook 
eens kijken in de kerk! 
Bezoek weer eens een kerkdienst of neem deel aan een van de 
bijeenkomsten van de gespreksgroepen. Je bent welkom met 
je eigen visie en zoektocht, laat je inspireren. Of breng je in met 
je talenten bij het onderhouden van de gebouwen, de tuinen 
rondom de kerk of bij andere activiteiten ten dienste van onze 
dorpen en hun bewoners! 
En mocht je eens ergens mee zitten, of gewoon eens ergens 
van gedachten over willen wisselen, aarzel dan niet om aan te 
bellen bij de pastorie! Als ik thuis ben, ben je welkom! 
De drempel, zowel aan de voor- alsook aan de achterkant, is 
maar 1 cm hoog, daar moet overheen te komen zijn. 
Ik kom ook graag bij je langs, als je dat liever hebt. 
En dan is er ook nog het Inloopspreekuur, elke maandag-
ochtend van 10.30 tot 12.30 uur, in de Bron. Is de deur binnen 
dicht, dan graag even wachten, dan ben ik met iemand anders 
in gesprek. Is de deur open (wat meestal het geval is), wees 
dan heel, heel hartelijk welkom! Even opbellen of mailen mag 
natuurlijk ook (tel. 0522-471543; gnaber@hetnet.nl). 
Prachtig al de mogelijkheden, vind je ook niet?! Een fijne 
maand toegewenst, 
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber 

BIJ DE DIENSTEN
Ook in de komende vier weken vinden in de Mariakerk aan 
de Brink te Ruinen op de zondagochtend weer kerkdiensten 
plaats. De deuren staan voor je open:

Zondag 27 september – 10.00 uur
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar. De woorden van 
de overdenking laten wij bepalen bij Marcus 9: 38-50, een 
gedeelte met woorden van Jezus die best wel wat 
overeenkomen met wat hij in de Bergrede zegt, die vooral 
Matteus heeft opgetekend. De tekst die wij gaan lezen, eindigt 
met de boeiende woorden: “Zorg dat jullie het zout in jezelf 
niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.”

Zondag 4 oktober – 10.00 uur
De kinderen van de Zondagsschool zijn bij ons in het eerste 
gedeelte van de dienst te gast. Op het leesrooster staat 
Marcus 10: 1-16, een pittige tekst die het heeft over mannen 
die hun vrouwen het liefst kwijt willen. Jezus dient hen van 
repliek met de woorden: “Wat God samengevoegd heeft, dat 
scheide de mens niet.”

Kom ook naar de

Bachcantatedienst in de Mariakerk
Zondag 11 oktober – 11.00 uur

Op zondag 11 oktober vieren we een feestelijke Bachcantate-
dienst – het is inmiddels onze derde! - waarin we een van 
Bach’s mooiste solocantaten uitvoeren. Te gast is het Vries’-
Bachensemble, onder leiding van de dirigent Luuk Tuinder, die 
ook de zangpartij van deze cantate voor zijn rekening neemt. 
Opgevoerd wordt de Bachcantate “Ich habe genug” (BWV 82), 
een heel bijzondere, intieme cantate zonder groot slotkoraal, 
maar met enkele juweeltjes aan aria’s. Er komen zelfs thema’s 
uit de Matteus-Passion van Bach in voor, zoals het thema van 
het “Erbarme Dich”! Het thema van de cantate wordt gevormd 
door Lucas 2: 22-32, de presentatie van het pas geboren kindje 
Jezus aan de oude jood Simeon in de tempel van Jeruzalem. 
Niet de presentatie van Jezus zelf in de tempel aan God, en 
ook niet de reiniging van Maria na de geboorte van haar kind, 
spelen in de cantate een rol, maar het motief van het “pas 
rustig kunnen sterven na het zien van de Messias”. Een leuke 
uitdaging voor de voorganger Naber een link met onze 
moderne tijd en cultuur te leggen, waarin wij leven. Kom ook 
luisteren naar de geraffineerde muziek van deze cantate. 
Deze dienst begint om 11.00 uur, een uur later dan normaal. 
Wees hartelijk welkom!

Zaterdag 17 oktober – 19.00 uur
De maandelijkse viering voor de ouderen in ’t Neie Punt.

Zondag 18 oktober
Gastpredikant ds. D. van Veen uit Assen geeft aan ons 
kerkgangers de geheimen van het evangelie door. Wij laten 
ons verrassen. 

De gespreksgroepen
van het nieuwe seizoen

In het nieuwe seizoen starten een aantal vertrouwde 
gespreksgroepen nieuw op. Schroom niet als gemeentelid, 
dorpsgenoot of vakantieganger die nog bij geen groep hoort, 
ook mee te doen. Je bent van harte welkom, een enkele keer of 
het hele seizoen! 

Cursus “De wereld van het geloof”
Ben je jong en vind je dingen als God en geloven best boeiend 
en wil je er wel eens wat meer over te weten komen? Of ben 
je al wat ouder, maar vind je het fijn een update te krijgen over 
wat er op dat gebied allemaal gaande is? Meld je dan aan voor 
de “Cursus ‘De wereld van het geloof’” via gnaber@hetnet. nl 
of 0522-471543. 
Wij komen doorgaans op de donderdagavonden bij elkaar, van 
19.00 – 20.00 uur, in de pastorie. We starten in oktober.

Bijbelgesprekskring
De Bijbelgesprekskring komt dit jaar al weer voor het 5e 
seizoen bij elkaar, zes keer in het najaar en zes keer in het 
voorjaar. We lezen dan een reeks samenhangende teksten uit 
de Schrift en bespreken die met elkaar, door ook een link te 
leggen met onze huidige wereld en onze eigen levens. 
Dit seizoen lezen wij enkele belangrijke hoofdstukken uit het 
bijbelboek Handelingen. Het boek Handelingen is een 
bijbelboek in het Nieuwe Testament dat enthousiast en tot in 
de details beschrijft, hoe ooit de christelijke kerk is begonnen. 
De 1e bijeenkomst is op donderdag 8 oktober om 20.00 uur in 
de pastorie. Meer informatie & aanmelding: gnaber @hetnet.nl; 
0522-471543. 

De (maandelijkse) Gespreksgroep
Deze kring – ooit ontstaan uit de “broederkring” - komt elke 
tweede maandag van de maand bij elkaar, om 20.00 uur in De 
Bron. Mannen en vrouwen, wat jonger of ouder, komen gezellig 
bij elkaar om actuele ontwikkelingen en zingevingthema’s te 
bespreken. De thema’s worden deels ingebracht door de leden 
van de groep zelf. Aan iedereen wordt gevraagd of hij iets 
interessants (of iets dat hem aangreep) in de kranten heeft 
gelezen of op de televisie heeft gezien. Wie iets heeft, brengt 



het dan in. Vervolgens brengt of predikant Naber of een 
gastspreker iets in om het er met elkaar over te hebben. 
De kring start dit jaar in oktober op en begint weer op 
maandagavond 12 oktober. Nieuwe leden zijn van harte
welkom!

Gesprekskring “Eigentijds geloven”
Deze gesprekskring komt om de zes weken bij elkaar, 
doorgaans op de zondagavond, bij een van de leden. 
Wij spiegelen ons eigen leven aan korte, moderne bezinnings-
teksten. In deze kring “Eigentijds geloven” zijn juist ook 
mensen met een uitgesproken eigen spiritualiteit van harte 
welkom. Meer informatie is te verkrijgen bij ds. G. Naber, 
0522-471543, gnaber @hetnet.nl.

COLLECTES
Juni
€ 308,99  Hospice Hoogeveen
€ 328,34  Kerkelijk Beheer
Deurcollectes:
   7 € 118,20   50% Werelddiaconaat en 
    50% St. Flow&Go Foundation 
14 € 197,00  Russisch koor
21 €   80,60  Kerkelijk Beheer 
28 €   66,51  Om de Ruiner Toren
31 €   47,55  Kerkelijk Beheer

Priensenije (voor  Om de Ruiner Toren)  € 52,55

Juli
€ 204,23   Algemeen plaatselijk diaconaal werk
€ 180,97  Kerkelijk Beheer
Deurcollectes
  5 € 54, 85  Jeugdwerk PKN
12 € 39,52  Diaconie
19 € 39,00  Kerkelijk Beheer
26 € 40,40  Om de Ruiner Toren

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren) € 63,64

Augustus
€ 224,86  Dorcas
€ 333,00  Kerkelijk Beheer
Deurcollectes
  2 € 64,95  Kerkelijk Beheer
  9 € 48,47  Diaconie
16 € 84,14  KIA zomerzending
23 € 53,65  Kerkelijk Beheer
30 € 41,10  Om de Ruiner Toren

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren)  € 52,80

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 5 oktober a.s. 
in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZONDAGSSCHOOL
Vaders en moeders en kinderen in de basisschoolleeftijd 
opgelet!

De zondagschool is zondag 6 september weer begonnen.
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom.
Zondags van 10.00 uur tot 11.00 uur in gebouw de Bron, 
achter de kerk.
We zingen, en lezen een verhaal, ook doen we spelletjes of 
kleuren en knutselen.
Ook geven de kinderen wat geld voor nieuwe knutselspullen.
En daaruit sparen wij voor een door de kinderen gekozen goed 
doel nl Cordaid.
Kom gerust een kijkje nemen om te merken hoe leuk het is.
Groeten en hopelijk tot ziens 
De Leiding van de zondagschool

ZUSTERKRING
De vakantie is weer voorbij en maandagmiddag 28 september 
beginnen we aan het nieuwe seizoen.

We starten met een presentatie van Henk Louwsma over het 
weer. Daar is veel over te vertellen en altijd interessant, omdat 
we er dagelijks mee te maken hebben. Aanvang 14.00 uur in 
gebouw De Bron. Gasten en nieuwe leden: hartelijk welkom. 
Wil je info, bel dan 473180 (Sienny Wiersma).

AGENDA
•	 September	2015	t/m	april	2016		nieuwe	cursus		
 Theoretische Vorming en Verdieping in Assen.
Informatie: www.tvgassen.nl , tel. 0599-234830 (Aly Klaren) 

Veranderend geloven
Lezing door ds. Jan Offringa, predikant in het Betuwse 
Kesteren.
Woensdag 7 oktober in de Oosterkerk van Hoogeveen
Tijd 20.00 uur. Adres: Leeuweriklaan 35. 

TEN SLOTTE

Ons beste graan en onze kostbaarste velden zijn onze kinderen

Cheikh-Hamidou Kane
1928

Redactie Om de Ruiner Toren



Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

Open op Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur. 
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

PSsstt…., al het geheim van Ruinen gehoord?

Herfstcollectie heeft 
ZOMERSE kleuren!

KIES VOOR
Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla

gewoon doen, in Ruinen!

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



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 30 jaar ervaringin het groen!

BEDANKT!
Het bestuur van V.V.v.o Ruinen bedankt 

iedereen die, op welke wijze dan ook, een 
bijdrage heeft geleverd aan ’t Runerfeest 2015

Tot volgend jaar!

Bestuur V.V.v.o Ruinen

marskramerluten

marskramer

luten

Smeestraat 21 • 7963 AJ Ruinen • Tel. (0522) 471271 • www.marskramerruinen.nl

NOG 1 WEEK!
GROENE MUNTEN INLEVEREN

DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé's waardevolle adviezen pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het Univé-kantoor bij u in
de buurt staat de deur wagenwijd open. U bent van harte welkom voor een
goed persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.

Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB  Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
E-mail ruinen@unive.nl



NIEUWE SNACK!

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

Bestaria
Ruinen

€ 0,70

Voor een fleurig voorjaar

NAJAARSBLOEMBOLLEN

Plant ze nu!!!

R
Onafhankelijk

De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, BLG, ING

en vele anderen.
1e gesprek gratis!

Zelfstandig Adviseur

Hypotheken  Sparen  Beleggen  Lenen  Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

Tel. 0522- 472 528   Email: balieruinen@wolden.nl   Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Hypotheekadvies
bij uw

Hypotheekspecialist!

Op z’n 
herfstbest gekleed?
Bij ons beginnen de herfstkriebels!

De HERFSTMODEKLEUREN zijn prachtig:

Boetiek ”De Smederije”
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40

www.boetiekdesmederije.nl

Vertrouwde 

TOPMERKEN

Mac  •  Zerres

Dream Star  •  Enjoy

Dolce Vita  •  S’Questo

Another Woman  •  Angels

Roberto Sarto

Indigo
Petrol

Marine
Camel

Olijf
Cassis

Zwart
Grijs



WAOPENTIESFAMILIEBERICHTEN

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Te koop
Playstation 3 met 2 draadloze controllers, kleine headset, opladers voor 
de controllers en headset en bijbehorende games FIFA 15, GTA 5, Call 

Of Duty Black Ops 2, Battlefield 4 en Need for Speed Rivals
Vraagprijs € 150,-

Victor Prikken, 06-37407911 of 0522-473099
Gratis af te halen

Jonge poesjes
Tel. 06 313 823 96

Verloren
Welke sporter (voetballer?) heeft zondag 6 september jl. attributen 

verloren in de Westerstraat? Ze liggen op nummer 38.

Te koop
DOO turnpakje, maat 12, weinig gedragen € 20,00

Witte majorette (twirl) schoenen, maat 25.5 (maat 39) € 10,00
Tel. 06-453 337 04

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF



Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

* 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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

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

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

en... Runer heideplag’n.

voor maar 

€ 1,00 per stuk

Weekendaanbieding

Alle hartige broodjes

KAAS-, FRIKANDEL- OF 

SAUCIJZENBROODJE

presenteert

Zaterdag 10 oktober 2015
m.m.v.

Pearl Voices & Double Sax

Buitencentrum de Poort  •  Kloosterstraat 12 Ruinen

Aanvang 20.00 uur   •   Zaal open 19.15 uur
Entree € 7,50

15 jaar POPKOOR 2000



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag 
10.00-17.00 uur

Activiteiten Bezoekerscentrum: kijk op www.natuurmonumenten.nl/
dwingelerveld

Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en 
keert terug om 16.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen 
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur

Museumboerderij Pasmans Huus  september op dinsdag, woensdag 
en donderdag en zaterdag van 14.00-16.30 uur

Fietsmiddag Vertrek 13.30 uur, Mariakerk, Brink, Ruinen. Vervolgens 
elke dinsdagmiddag t/m september 2015. Deelname is kosteloos, maar 
wel voor eigen risico. Inlichtingen: TIP kantoor tel: 0522-471700 of 
tel: 0522-471946

Wandelen op woensdag iedere woensdag wandelen vanaf de Brink 
start om 13.30 uur

Voor evenementen Bezoekerscentrum: www.natuurmonumenten.nl

SEPTEMBER
Donderdag 24 september Donkere Paarden Dagen 
 Sporthal “de Marse”

Vrijdag 25 september Donkere Paarden Dagen 
 Sporthal “de Marse”

Zaterdag 26 september Donkere Paarden Dagen 
 Sporthal “de Marse”

Zondag 27 september Donkere Paarden Dagen 
 Sporthal “de Marse”

Zondag 27 september
15.30 uur Optreden van Sinje Kiel, sopraan en   
 David van Ooijen, gitarist en luitist 
 “In Morpheus” in de Mariakerk
 Kaarten aan de kerk verkrijgbaar   
 vanaf 15.00 uur

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Ook een activiteit plaatsen? 
Mail naar info@inforuinen.nl

OKTOBER
Vrijdag 2 oktober Tweedekans Kledingbeurs,
19.00 - 21.30 uur Buitencentrum De Poort

Zaterdag 3 oktober Tweedekans Kledingbeurs, 
9.30 - 12.00 uur Buitencentrum De Poort

Zaterdag 3 oktober Dwingelderveld MTB Toertocht Ruinen  
9.00-10.00 uur 30-45-60 km
 Start kantine Voetbalvereniging Ruinen

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

RUINEN - Vanaf sportpark de Baete aan de Wolvenweg te Ruinen start zaterdag 3 oktober a.s. 
de Dwingelderveld Mountainbiketoertocht van de Wieler Toer Club Ruinen. Er kan gestart worden 
tussen 9:00 en 10:00 uur. Scan en Go is aanwezig bij de inschrijving. De afstanden die gereden 
kunnen worden zijn 30, 45 en 60 km.

Dwingelderveld Mountainbiketoertocht

Deze tocht wordt door WielerToerClub Ruinen 
georganiseerd en de vele vrijwilligers hopen er 
weer een mooi fietsfestijn van te maken. 
De routes zijn uitgezet in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
particuliere grondbezitters. 
Vanuit Ruinen gaat het door de Anserdennen, 
langs de Kraloërheide richting Dwingeloo en 
Spier. De route is zeer gevarieerd en uitdagend, 
waarbij zowel de recreatieve als de sportieve 
fietser ruim aan zijn trekken komt. De te rijden 
afstanden zijn 30, 45 en 60 kilometer. Onderweg 
is verzorging aanwezig.  

Uniek aan deze tocht is dat hij nagenoeg geheel 
via zandpaden, smalle kronkelpaadjes, over 
heuvels door bos en heide gebieden gaat. 
Een afwisselende tocht door een schitterend 
natuurgebied. Techniek en conditie kunnen 
volop worden ingezet, maar lekker rustig toeren 
is ook prima.

WTC Ruinen heeft een bloeiende dames 
MTB groep welke volop meegewerkt aan de 

organisatie van deze tocht. Een oproep aan 
dames MTBers: Doe mee! Onderweg zijn een 
aantal rustplaatsen waar gratis consumpties 

worden aangeboden. De route kan alleen op 
deze dag gereden worden en is geschikt voor 
MTBers en cyclocrossfietsen. Er gelegenheid 
om je fiets af te spuiten en om te douchen. De 
route naar de startplek is vanaf de invalswegen 
naar Ruinen aangegeven met pijlen. 

WTC Ruinen wenst u een plezierige fietsdag.



T 0522-47 15 81WWW.AT-I.NL T 0522-47 04 56WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3  •  7963 RP  Ruinen
Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

Is uw CV ketel
winterklaar??

De tijd van 
bladblazen komt 

er weer aan!
Wij hebben ze weer ruim op 
voorraad. bladblazers in 
alle soorten en maten:

• Elektro 230V
• Accu uitvoering
• Benzine 2-takt
• Benzine 4-takt

Als u uw cv-ketel regelmatig laat onderhouden, gaat 
uw ketel langer mee en voorkomt u storingen. 
Bovendien bespaart u op uw stookkosten, want een 
goed onderhouden ketel is energiezuiniger. Tijdens het 
eerste onderhoud doen we een eenmalige controle:

DE INTECHNEAU 
KETELCHECK+

Hiermee brengen wij u de conditie 
van uw ketel in beeld.

Voor meer informatie neem dan 
contact met ons op.

Najaar bemesting en verzorging gazon
• Verticuteer uw gazon als het nodig is. Verticuteer machines zijn bij ons te huur.

• Maai uw gazon deze maand eventueel voor het laatst, 
 op 4-5 centimeter. Het is belangrijk dat u vooral niet te kort 
 maait zo vlak voor de winter.

• In oktober heeft uw gras ook nog een laatste bemesting 
 nodig om gezond en sterk te blijven. 
 Hiervoor zijn verschillende producten bij ons verkrijgbaar.

• Heeft u vragen over uw gazon bemesten of het gebruik 
 gazonbemesting?
 Als AT&I techniek willen wij u graag helpen met uw tuin.
 Kom langs in onze winkel en kijk wat we hebben te bieden.


