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’t Ruunder Waopen

www.ruunderwaopen.nl

Nummer 21 - 9 november 2016

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 

Heerlijk warme

SCHIPPERS- & 
FLEECETRUIEN

Vanaf € 19,95

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

REGIO - De klapekster is een zangvogel, maar vertoont in zijn gedrag de trekken van een roofvogel, die 
zijn prooi op een ietwat lugubere manier op takken spietst. Kunstenaar en onderzoeker Martin Brandsma 
is gefascineerd door deze vogel. 

Ontmaskering van een 
moordenaar

Vanaf november 2016 tot eind maart 2017 doet 
Brandsma onderzoek naar de klapeksters in het 
Dwingelderveld en maakt van elk individu een 
compositietekening en gedragsbeschrijving. Vanaf 
woensdag 2 november jl. is de ‘Ontmaskering van 
een moordenaar’ te bezichtigen in 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 
in Ruinen. 

Op een meterslange transparante profilerswand, 
die we kennen van crime scene investigation 
programma’s op televisie, worden zijn 
waarnemingen als bewijsmateriaal getoond en zal 
gedurende de winterperiode zich steeds verder 
ontwikkelen.

Kunstenaar en onderzoek
Martin Brandsma (1972) is moeilijk classificeer-
baar. Hij is opgeleid aan de kunstacademie met 
grote belangstelling voor de biologie. Brandsma is 
het best te omschrijven als een scherp 
observerende verzamelaar. Het jarenlang intensief 
observeren van klapeksters veranderde niet alleen 
zijn blik op de vogel maar ook die op hemzelf en de 
wereld om hem heen.

Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld is in de periode 
van 1 november tot 1 april geopend van 
woensdag tot en met zondag tussen 10.00 en 

17.00 uur. Bezoekers van Nationaal Park 
Dwingelderveld kunnen hier terecht voor 
informatie over het natuurgebied, een leuke 
speurtocht of een versnapering. In de school-
vakanties is het bezoekerscentrum elke dag 
geopend. Kijk voor het actuele activiteitenaanbod 
op www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld.

Klapekster: Martin Brandsma

DE WOLDEN - Het is herfst en de dagen worden steeds donkerder. Het is dan extra belangrijk dat u goed 
te zien bent in het verkeer.Wanneer u in het donker, bij schemer of tijdens slecht weer op de fiets de weg 
op gaat, bent u verplicht om verlichting te voeren. U bent daardoor beter zichtbaar en u ziet zelf ook meer. 
Dat levert voor u en andere verkeersdeelnemers een veiligere situatie op.

Valt u al op? Fiets verlicht!

Op de fiets moet u een wit of geel licht aan de 
voorkant hebben en een rood licht aan de
 achterkant. Ook moet u reflectoren hebben in 
bijvoorbeeld de trappers en aan de achterkant van 
uw fiets. En er is meer nodig om ervoor te zorgen 
dat u goed te zien bent in het verkeer. In bijgaande 
folder ‘Fiets Verlicht’ vindt u een compleet overzicht 
van deregels voor fietsverlichting.

Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe vraagt in 
het najaar van 2016 op allerlei manieren aandacht 
voor fietsverlichting. Op tachtig fietspaden door de 
hele provincie worden deze week milieuvriendelijke 
krijttekeningen aangebracht met de ‘Fiets 
Verlicht’-boodschap. In Beilen heeft een 
promotieteam op 27 oktober fietslampjes en de 
speciale ‘Fiets Verlicht’-folder uitgedeeld. 
Vergelijkbare acties volgen ook nog in 
Hoogeveen en Assen. Acteurs van een 
straattheatergroep herinneren fietsers in Meppel, 

Emmen, Roden en Zuidlaren op verrassende wijze 
aan hun fietsverlichting. Het Verkeers- en 
Vervoersberaad Drenthe ondersteunt verder de
landelijke fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op’ met 
spotjes via RTV Drenthe, bioscoopreclame, 
boodschappen op 
publieke schermen en 
met buitenbordreclame.
Tenslotte houdt de politie 
in deze periode extra 
controles. Alle acties zijn 
bedoeld om ervoor te 
zorgen dat fietsers goed 
te zien zijn in het verkeer.

Meer weten? 
Kijk op http://veiligbereik-
baardrenthe.nl/veilig-
gedrag/Campagnes/
fiets-verlicht.



Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

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

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)

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

   Wintertijd…
vergroot de zichtbaarheid van 

uw huisdier in het donker, o.a. 

•	 reflecterende	halsbanden

•	 LED	knipperlichtje

•	 veiligheidsvestje



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

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

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

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

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

SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

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

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

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

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX 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

Kraamzorg Tineke
Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

BUDGETCOACH PATRICK
Budgetcoaching, Budgetbeheer, 
Thuisadministratie & Hulp bij financiële problemen.
Ruinen - Tel. 0522-230213 - e-mail: info@budgetcoachpatrick.nl 
www.budgetcoachpatrick.nl

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen

Belangrijke informatie / service

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in 
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

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

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

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

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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

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

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
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

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 23 november 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Zondag 13 november
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. W. Molenaar
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
Kruispuntkerk Pesse  19.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zaterdag 19 november
‘t Neie Punt  18.30 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag 20 november
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 9 november 17.00 uur worden ingeleverd via



Iedere  dinsdag ‘s middags van 13.00 tot 17.00 uur en 

op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur

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

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

Uw notaris in de regio, nu nóg dichterbij. Waarvan akte!

 U bent nu ook in 
Ruinerwold welkom voor 

de service van 
Stotijn 

notariaat & mediation.
 U kunt voortaan 

dichtbij terecht aan de
Westerweiden 29

[Industrieterrein de Hoge Akkers]

altijd scherp!

Tot ziens!

VERKOOP 

KRENTENBROOD
door

Volleybalvereniging 

VIOS RUINEN

Wij komen 12 november a.s. 

bij u aan de deur!

Warme bakker in Ruinen.nl

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

Bestaria                    Ruinen



Sinds jaoren stun ik weer ies op een 
vrogge zaoterdagmorreng op een 
voetbalveld. Toen oonze kiender klein 
waren en zeunlief voetbalde bij de 
F speulerties stunden wij daor natuurlijk 
geregeld. 
Mooi man.. zo’n twintig kleine venties die 
as ene kloete achter een balle an raomt. 
En as ze hum hebt er een trap tegenan 
geeft zunder te kieken waor ze naor toe 
schupt. 
Spel-inzicht is veur een paar jaor later. 
Ze veult zich allemaol een kleine Cruyff 
ien de vaste overtuuging det een 
voetbalcarrière er wis en wachtig ien zit.
Carpoolen was toen al heel gewoon 
want niet alle olders kunt of wilt op 
zaoterdagmorreng vrog an de lijn staon. 
En of en toe is det mar beter ook; langs 
de lijn wordt amit harder voetbald dan 
ien het veld. Daor is, bleek mij zaoterdag,  
weinig ien veraanderd; ik mug vrogger 
wel mit van oonze zeune “as ik mar niet 
zo schrowde”.
Een generatie later is det zeker niet beter 
eworden. Schrouwende vaders, 
begeleiders, opa’s en aandere suppor-
ters probeerden de balle al coachend 
naor het doel van de tegenstaanders te 
laoten rulen.
Toe Japie.. op links is ruumte… kiek toch 
beter… ja Christian..deurzetten.. lopen..
druk zetten.. toe ie kunt kum hebben…. 
Gooit oe er veur…… Danny.. laot oe 
niet ofleiden..kop d’r bij… Danny.. die 
balle kuj ebben… De kreten vleugen 
over het veld. Er was veule publiek. Det 
publiek mus volgens mij veural genieten 
van zeun of kleinzeun die op het greune 
grös zien voetbalcarrière begunde. Mar 
geschrouw overstemde al het plezier.
Veural de trainer van de tegenpartij har 
een stemme as een mobilofoon; hij 
schalde over de grösmatte. 
Veural keeper Danny mus het ontgelden. 
“Toe dan..let op..stao niet te slaopen.  
Luustern…lúustern…Ie bint daor niet op 
visite”..schalde het over het grös.
De kleine keeper trök een lippie. 
Mit traonen ien de ogen miste hij weer 
een balle. Het net is ook zo groot as ie 
zölf nog klein bint…
Ik kun zeen det e smorrengs ien de 
badkamer trots zien witte broek.. zien 
oranje keepers-shirt.. zien 
scheenbescharmers en voetbalschoenen 
an etrökken har. Um stoer te voetballen. 
Niet um zich een uur uut te laoten 
schelden deur zien trainer. An het 
hangende lippie kun ik zien.. die haalt 
de D’s niet; die haokt wel eerder of.

JOS Column

WAOPENTIES

Woordzoeker

Te koop
Skischoenen Technica maat 42. Rival X6, Ultra fit, kleur donkergrijs

Slechts 1 wintersportvakantie gedragen, € 30,00
Renate Timmerman-Martens, 0522-470556

FAMILIEBERICHTEN
De laatste maanden zijn nog eens extra zwaar geweest voor mij. 
Eerst kreeg ik een niersteenaanval, toen een longembolie, daarna 
een stafylokokkeninfectie waarvoor ik bijna drie weken in het 
ziekenhuis heb gelegen en daarbij ook nog de chemo kuren voor 
lymfeklierkanker (heb er nog drie te gaan). 

Het gaat nu weer wat beter met mij en ik wil dan ook iedereen 
heel hartelijk bedanken voor alle warmte en aandacht die ik al 
die tijd heb gekregen en nog steeds krijg!

Het was en is hartverwarmend!

 Henk Martens
 Geuzinge 18/Ruinen

aanmerking

bonken

braden

collecte

dezelfde

drenkeling

dwalen

eendenei

generator

halter

hoeveel

inlezen

inzake

melodie

naamwoord

ommezijde

rundvee

schelm

titel

vechtsport

verbloemen

verlenging

vermoeiend

weerstand

zeevaarder

zuivelboer

Prijswinnaar kleurplaat oktober
Felix van Kouwenhoven, Wolvenweg 9, Ruinen.
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden 
bij Marskramer Luten in Ruinen en af te halen bij Marskramer/
Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

November-puzzel inleveren voor vrijdag 25 november 2016 a.s. 
bij Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij 
Vredenburg Tweewielers.

De overgebleven letters vormen een woord.



Echinacea Extra Forte
met plantago en cat’s claw

1+1 gratis
5 14.95

(2x100ml)

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

Najaarsactie

Hees 32
7963 PB Ruinen

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

  SINTERKLAASINTOCHT
RUINEN - 19 NOVEMBER - 14.00 uur OPTOCHT

Sinterklaashuis
Na de optocht zijn er voor 
de kinderen verschillende 

activiteiten in het Sinterklaashuis 
te beleven (‘t Neiepunt in Ruinen).
Een gezellige middag samen met 

Sinterklaas en de Pieten.
Het huis sluit om 16.30 uur

Onder begeleiding 
van muziekvereniging 
Crescendo Ruinen

VANAF 13.45 UUR PIETENGYM
DE BRINK

-gratis-



Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

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

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

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

Bestaria
Ruinen

NIEUW

      

De Vereniging voor Volksvermaken Ruinen nodigt u 
uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 
24 november 2016 in Café Hees in Ruinen. 
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken
4.    Notulen 2015
5.    Jaarverslag secretaris
6.    IJsbaan
7.    Jaarverslag penningmeester
8.    Verslag kascommissie
9.    Benoeming kascommissie
10.  Pauze
11.  Contributie
12.  Evenementen voor het jaar 2017
14.  Rondvraag
15.  Sluiting

Bestuur V.V.Vo. Ruinen

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING



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

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. 06-51508695
Diaconie:  Hulp/informatielijn, tel. 06-20425585
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 25 november 2016 via k.vlietstra@gmail.com

MEDITATIE
Hoe word je als mens gelukkig? Er staat een tekst in de Bijbel over een rijke 
jonge man die zich in materieel opzicht alles kan veroorloven en die zijn 
leven ook goed voor elkaar heeft. Deze rijke jonge man komt bij Jezus met 
de vraag: “Hoe word je als mens gelukkig?” Jezus geeft hem vervolgens 
een heel verrassend antwoord, hij zegt: “Verkoop alles wat je hebt en geef 
het aan de armen!” 
Deze tekst laat me niet met rust, zo lang ik al in de Bijbel lees. Ik vraag me 
af: wat is hier aan de hand? en hoe werkt dat dan? 
Allereerst verbaast het me dat de rijke jonge man niet al gelukkig is! Hij 
heeft toch alles al, denk ik dan, wat moet hij toch nog meer?! Hoe kan het 
toch zijn dat die man nog steeds niet gelukkig is? Ik blijf het ook best apart 
vinden dat er juist in onze rijke samenlevingen zoveel antidepressiva wor-
den geslikt. Wat is hier aan de hand? Blijkbaar word je als mens niet door 
je materiele rijkdom vanzelf gelukkig, ook al biedt die rijkdom jou wel vele 
gemakken. – “Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen!”, zegt 
Jezus. “Verkoop… Alles!!”
Wat een vreemde opdracht! - Waar Jezus volgens mij op wijzen wil, is het 
gegeven dat je als mens blijkbaar alleen dan werkelijk gelukkig zult worden, 
op het moment dat je stopt “ego-centrisch” te leven, en het aandurft, tot 
je eigen kwetsbaarheid en armoede aan toe, “sociaal” te leven. Ons leven 
wordt pas bijzonder, als de een in zekere zin “alles verkoopt” en alles 
overheeft voor een ander. Als (in allerlei opzicht) rijke mensen absurd, haast 
onverantwoord veel voor (in allerlei opzicht) arme mensen over hebben. En 
arme mensen vervolgens, te midden van al die gaven, ook niet stil willen 
blijven zitten. Maar dan op hun beurt weer graag alles wat ze ons kunnen 
bieden, vooral aan passie, liefde en toewijding, door willen geven en willen 
delen met de geestelijk-arme “rijken” om zich heen. Dan wordt het leven op 
een hoger plan getild. Dan wordt het leven tot een feest van ontmoeting, tot 
een bedding waarin je met elkaar als mens werkelijk gelukkig kunt worden.
Ik denk wel eens: wat zijn wij in onze samenleving tegenwoordig allemaal 
vooral veel met onszelf bezig. Ons wordt ‘van boven’ vooral ingepeperd: 
je bent vooral verantwoordelijk voor jezelf. Iedereen moet maar vooral veel 
voor zichzelf zorgen, vooral eerst maar eens aan zichzelf denken en zijn 
eigen leven veiligstellen, vooral in materieel opzicht. Een gevolg hiervan is 
dat onze samenleving verhardt en verruwt, vooral onder de mensen die 
zich in hun bestaan bedreigd of tekortgedaan voelen.
Jezus heeft blijkbaar een andere manier van leven voor ogen. Een leven 
dat meer sprankelt omdat het gewoon “socialer” is. Doordat de een het 
zomaar, verrassend aandurft, zich met al zijn rijkdom weg te schenken aan 
de ander. Uit liefde, zo lijkt het wel, uit genade alleen, of in ieder geval als 
een soort voorschot, als cadeau! Zich dermate compleet aan de ander weg 
te schenken dat de ander dan ook niet achterblijven wil natuurlijk, omdat 
dit heerlijk aanstekelijk werkt…, en zich op zijn beurt weer heerlijk compleet 
gaat wegschenken, met al de geestelijke en materiële rijkdommen die in 
en van hem zijn. Jezus had het ook vroeger al door: wij mensen worden er 
vooral gelukkig van, als wij ons richten op iemand anders en ons kunnen 
laven aan de overgave voor elkaar. Ik vraag me wel eens af: hoe zouden we 
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dit nou eens kunnen vertalen naar onze moderne samenleving toe? Daar 
moet je toch modellen voor kunnen ontwikkelen?
Werkelijk waar, de tekst van Jezus: “Verkoop alles…!” zal me nog lang 
bezighouden. Ik ben er nog lang niet klaar mee, de tekst laat mij nog lang 
niet los! Totdat hij uiteindelijk ook mij met mijn leven zalig heeft hervormd!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Het zijn altijd twee sferen die me in de herfst bijzonder raken. Aan de ene 
kant raakt me “het bot-ruwe” : De harde wind met zijn onstuimigheid, de 
natte slierten regen die hard tegen mijn wang slaan en ik mijn weg vervolg, 
dwars door een wereld van snel schuivende wolkenmassa’s, waaiende 
takken en dwars voor me langs tuimelende bladeren heen. Aan de andere 
kant raakt “het verstilde” mij, dat vaak op het ruwe volgt! Dat je ’s ochtends 
vroeg net na zonsopgang, of ’s avonds laat net voor zonsondergang, door 
de natuur heen loopt en alles ligt er totaal stil en donker-verlaten bij. 
Je gemoed wordt dan bepaald door de grijzig-mistige lucht en door de 
goud-geel-rood-bruine kleur en geur van de natuur. Soms wordt het dan zo 
stil en duister om me heen dat ik zelf mijn adem inhoud en me afvraag tot 
hoe ver dit alles wel mag gaan!
Het is niet voor niets, dat wij in de kerk in de herfst in november altijd 
stilstaan bij enerzijds de verwoestende onstuimigheid en anderzijds de 
donkere stilte van het leven. Op zondag 20 november a.s. herdenken wij 
degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Met een symbool van 
licht (een kaars) en een symbool van liefde (een bloem) in onze handen, 
noemen wij teder hun namen en brengen wij ons hun leven en sterven 
opnieuw te binnen. Dat doen wij met al de overledenen waar wij als kerk in 
het afgelopen jaar afscheid van hebben genomen. Maar onze herdenkings-
zondag stellen wij ook van harte open voor de nabestaanden van iedereen 
die ons in onze dorpen Ruinen, Ansen en Echten ontvallen is, maakt niet 
uit van welke levensovertuiging iemand was of is. Even een kort bericht via 
email naar de scriba van onze kerk (info@pkn-Ruinen.nl) of een belletje naar 
ondergetekende (0522-471543) en ook de naam van uw dierbare wordt 
zondag 20 november a.s. in eerbied herdacht.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Ook deze maand zijn er weer tal van vierende bijeenkomsten, zowel in de 
Mariakerk, als ook in t Neie Punt. Welkom!

Zondag 13 november – 10.00 uur – Mariakerk
D. W. Molenaar uit Meppel gaat in de dienst voor. 
’s Avonds om 19.15 uur vieren wij, voor de eerste keer in Ruinen, met 
elkaar een Taizédienst:

      
   



Een kleine toelichting op wat een Taizéviering überhaupt is:
In Taízé, een dorp in Oost-Frankrijk, bevindt zich een kloostergemeenschap 
die in 1940 door frère Roger werd gesticht. Inmiddels heeft het klooster 
zich ontwikkeld tot een groot ontmoetingscentrum voor duizenden
jongeren van over de hele wereld. Drie keer per dag komen de broeders 
en alle aanwezigen in Taizé samen voor gebedsvieringen waarin vooral de 
zang en de stilte centraal staan.
De meeste liederen die in Taizé gezongen worden, zijn kort en worden 
een aantal malen “mantra-achtig” herhaald. Er is een koor dat de liederen 
voorzingt en wie wil wordt van harte uitgenodigd, ze mee te zingen. De 
korte liederen, lange tijd herhaald, zonder dat de duur daarvan van te voren 
vaststaat, zorgen ervoor dat de dienst als geheel een meditatief karakter 
krijgt. De meditatieve liederen stellen ons open om naar onszelf en de stilte, 
naar het heilige in ons en om ons heen te luisteren. Gaandeweg helpen ze 
ons ‘de vreugde van de hemel op aarde’ te ervaren, zoals de christenen uit 
het Oosten dat noemen. Er begint zich iets in je innerlijk te ontwikkelen dat 
je  ervaart als van hogerhand. 
Belangrijk onderdeel van de viering is een langer moment van stilte. 
Dat duurt minstens vijf minuten. Tijdens de stilte kan men een gebed 
uitspreken, of een van de liedteksten overwegen. Men kan ook de ogen 
sluiten, of kijken naar het licht van de kaarsen. Daarmee wil niet gezegd zijn 
dat men beslist iets moet doen tijdens de stilte. Men kan haar ook over zich 
heen laten komen en gaandeweg ontdekken hoeveel rust er van die stilte 
uitgaat. Het is voor het eerst dat er in de Mariakerk in Ruinen een 
Taizé-dienst wordt georganiseerd. Om 18.45 uur begint het koor te zingen, 
en om 19.00 uur begint de dienst zelf. Voorganger is ds. Theunis Veenstra 
uit Assen, de voormalige predikant van Havelte. Hij is zeer vertrouwd met 
de traditie van Taizé  en maakt ons wegwijs in die traditie.

Zondag 20 november – 10.00 uur – Mariakerk
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij herdenken degenen die ons
in het afgelopen jaar ontvallen zijn en steken een licht aan voor alle 
slachtoffers van geweld en rampen en voor alle naamloos overledenen. 
Met medewerking van het kerkkoor. Zie ook de opmerkingen hierboven in 
de rubriek “Vanuit de pastorie”.

Zaterdag 26 november – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering voor de ouderen die in en rondom het ’t Neie Punt 
wonen, in de grote zaal.

Zondag 27 november – 10.00 uur – Mariakerk
Het is vandaag de 1e advent, een nieuw kerkelijk jaar begint! Wij beginnen 
dit nieuwe jaar met het vieren van een dienst van Schrift & Tafel, we vieren 
ook het heilig Avondmaal met elkaar. In de Schrift stellen wij Jesaja 2: 1-5 
centraal, een prachtig visioen met het oog op een toekomst vol van vrede!

Zondag 4 december – 10.00 uur – Mariakerk
Gastpredikant ds. G. Douma uit Beilen gaat in de dienst voor. 

Zondag 11 december – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen een tekst uit de Schrift waarin iemand ons oproept om “geduld” 
te hebben, geduld “tot de komst van de Heer”. Hij vergelijkt een en ander 
met een boer die geduldig moet wachten op de oogst (Jakobus 5: 7-10).

Kom ook naar de
Bijbelquiz in de Mariakerk te Ruinen

Woensdag 16 november 2016
Aanvang: 20.15 uur

Quizmaster: burgemeester Roger de Groot
Op woensdagavond 16 november wordt er in de Mariakerk aan de Brink 
in Ruinen een boeiende bijbelquiz georganiseerd. Als quizmaster treedt op 
burgemeester Roger de Groot, ds. G. Naber leidt de avond. De quiz begint 
om 20.15 uur, de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. Sinds de verschijning 
van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 wordt er elk jaar rond de Nationale 
Bijbelzondag in veel plaatsen in Nederland een bijbelquiz georganiseerd. 
De quiz in Ruinen is een initiatief van vrijwilligers van het Nederlands 
Bijbelgenootschap uit Ruinerwold, Koekange en Ruinen en zal iedereen 
aanspreken, niet alleen bijbelvaste kerkgangers, maar ook mensen die 
nooit naar de kerk gaan en nog nauwelijks in de bijbel hebben gelezen. 
Je kunt meedoen in groepjes, maar ook individueel. De toegang is gratis. 
Wel wordt er aan de uitgang een collecte gehouden om de kosten te 
helpen dekken. Welkom iedereen!

Op weg naar een volgende Top2000dienst 
Oproep!

Na het doorslaande succes van afgelopen jaar, gaat de Mariakerk ook eind 
van dit jaar weer een Top2000dienst organiseren! De dag en het tijdstip in 
de laatste week van december moet nog worden vastgesteld, maar hierbij 
willen wij iedereen al vast oproepen, weer liedsuggesties aan te leveren, 
liederen uit de Top2000 waarbij je “iets extra’s” beleeft, met het liefst een 

persoonlijk verhaal erbij hoe het komt dat je iets speciaals met een bepaald 
lied hebt. Uit de liederen stellen wij dan weer een plaatselijke top samen en 
geven wij ruimte aan de verhalen van degenen die iets speciaals met een 
bepaald lied hebben. Mail je lied naar gnaber@hetnet.nl; bel op naar 
0522-471543 of stuur een brief naar het adres: Kloosterstraat 2, 7963 AH, 
en wij kunnen er ons voordeel mee doen. Degenen wier lied vorig jaar 
nog niet alle aandacht heeft kunnen krijgen, en die hun lied graag alsnog 
onder de aandacht willen brengen, worden gevraagd om het eventjes weer 
opnieuw naar ons op te sturen. Al vast hartelijk dank!

In Memoriam Sientje Benning-Kremer
* 13 mei 1928                                                  † 6 oktober 2016 
Zij werd geboren in Alteveer en groeide op in een gezin met 6 kinderen. 
Toen ze twee jaar was verhuisde het gezin naar Kerkenveld en drie jaar 
later naar Zuidwolde.
Na de lagere schooltijd moest ze werken. Ze werd aangesteld als 
kindermeisje bij bakker Kip in Zuidwolde. Toen ze ouder en sterker werd 
ging haar levensverhaal verder op twee boerenbedrijven waar ze de boer 
hielp bij het voeren van het vee, op het land werkte en de koeien molk. 
Daarna kreeg ze een betrekking bij de fabriekantenfamilie Warmers in 
Hoogeveen. In 1947 vroegen ze bij café Hees in Ruinen een dienstmeisje 
voor huishoudelijk werk. Ze ging er op af en werd aangenomen.
Op 25 september 1948 trouwde ze met Lambert Benning. Ze gingen 
inwonen bij de ouders van Lambert op de boerderij Voor de Blanken. Later 
kregen ze een kamer bij Koes op de Achterma en daarna verhuisden ze 
naar het Witteveen, waar ze een mooie tijd hebben gehad.
Er werden drie dochters geboren: Gé, Lammy en Tiny.
Mettertijd kwam ze weer te werken bij Hees om de garderobe te bewaken 
bij grote gelegenheden. In de weekends werkte ze samen met Lambert in 
het theehuis in de Anserdennen. Ze hielp als vrijwilligster met schoonmaak-
werkzaamheden in het Pasmanshuus en gaf er ook rondleidingen. In het 
Witteveen begonnen ze een Bed en Breakfast, dat ze aan de Kampweg 
hebben voortgezet.
Ze was lid van de Muzikale Keuken, het Kerkkoor, de Plattelandsvrouwen 
en van de Zusterkring, waar ze een aantal jaren in het bestuur zat. Van 
jongs af aan hield ze van muziek, zang en dans. Daarnaast was ze creatief 
met naald en draad, met knippen en plakken, koken en met recepten 
uitproberen. Altijd waren haar handen bezig in het huis en in de tuin.
Toen Lambert opgenomen moest worden in de Schiphorst, was dat een 
diepe ingreep in de structuur van haar leven, een diep verdriet in haar hart.
In de tijd dat ze op de Meerzorg in ’t Neie Punt verbleef, ging haar 
gezondheid gaandeweg  achteruit tot ze op 6 oktober 2016 op 88 jarige 
leeftijd is overleden.
We hebben afscheid van haar genomen in Uitvaartcentrum “Wassink” in 
Meppel. Daarna heeft de crematie plaatsgevonden in crematorium 
“Reestborgh”.
Wij wensen Lambert, de kinderen, de kleinkinderen en de achterklein-
kinderen sterkte toe in de tijd die komt. Mogen zij steun en troost 
ontvangen om het verlies van Sientje te verwerken.   
Ds. G. Wiersma-Smelt

OPENSTELLING MARIAKERK
Afgelopen zomer hebben we de Mariakerk weer open gehad voor  
toeristen. Vanaf half juni tot half september is de kerk behalve op de 
zondagen ook elke dinsdag, woensdag en donderdag open geweest 
’s middags van 14.00 tot 16.00 uur.
We willen alle vrijwilligers die hun tijd hiervoor beschikbaar gesteld 
hebben, hartelijk bedanken.

Opbrengst Zomeropenstelling 2016:
€ 475,98 + 2 collectemunten van € 1,-

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 28 november a.s. komen we bij elkaar in De Bron, 
aanvang 14.00 uur. Vooraf koffie of thee. We luisteren naar de belevenissen 
van schaapherder Marianne van Duinkerken. Meer informatie? Bel 473180.

Ten Slotte: 

Genade is als ademhalen:
Je bent je er niet van bewust,

totdat je benauwd wordt.

Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren



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

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

Camping LandClub Ruinen richt zich vooral op gezinnen en senioren die 
een natuurbeleving zoeken, de gast die geniet van de vrijheid in de na-
tuur, maar wel met comfort en uitstekende faciliteiten bij de hand.

Camping LandClub Ruinen
zoekt een

ALLROUND CAMPINGMEDEWERKER
Enkele van de kerntaken zullen zijn:
•	 Klussen
•	 Groen
•	 Restaurant
•	 en	Schoonmaak

Heb	jij	2	rechterhanden,	ben	je	in	staat	je	werk	goed	te	
organiseren,	ben	je	flexibel	en	een	harde	werker?

Stuur	dan	je	CV	naar	brekelmansper@gmail.com
Voor	vragen	over	de	functie	kun	je	bellen	naar	
(0522) 471 770

Oude	Benderseweg	11		|		7963	PX	Ruinen		|		www.landclubruinen.nl		|		info@landclubruinen.nl

BAKKER STEENBERGEN PAKT LEKKER UIT!

ROOMBOTERAMANDELSPECULAAS

ChOCOLADELETTERS UIT EIGEN BAKKERIj 

ROOMBOTERAMANDELSTAVEN

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

We hebben weer heerlijke verse

SPECULAASBROOD

€ 2,95



Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

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

KwAlITeIT heefT een pRIjs.
U beTAAlT gewOOn VOOR elK 

mOnTUUR en
OOOh wAT ZIjn Ze mOOI!

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

Bestaria
Ruinen

SHOARMASCHOTE
L

€ 6,50

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

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.

De ”R” is weer in 
de maand!

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers



Wij maken plaats voor de 
nieuwe Auping collectie!

*Vraag naar de voorwaarden.

Showroom
SALE Meppelerweg 1a

7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

i n t e r i e u r & p r o j e c t    

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

Nu tijdelijk extra voordelig. Kom 

proefliggen en profiteer van 

20% voordeel op alle matrassen 

en toppers. Deze actie geldt van 

8 oktober t/m 27 november 2016. 

Heeft u vragen of wilt u graag 

professioneel advies? Onze  

medewerkers staan altijd voor u 

klaar en helpen u graag!

20%
KORTING OP
AUPING MATRASSEN

ALTIJD EEN MATRAS
DIE PERFECT BIJ JE PAST

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



ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

* 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
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!

PodoCentrum 
BuitenvaartOSSELP

maak uw afspraak online via OSSELPCB.NL    T: 0528 - 265 091    

Je voet op een hoger plan. Dat is het idee achter ons werk. Wij 

zijn gespecialiseerd in het oplossen en voorkomen van voet- en 

houdingsklachten. Mobiliteit is een groot goed en dat helpen wij te 

bevorderen en te verbeteren.  Met behulp van therapiezolen wordt 

de pijn verlicht en voorkomen we dat uw klachten verergeren.

   V O O R  P O D O L O G I E  &  P E D I C U R I E
Ronald Boertien: Register Podoloog | Podoposturaal Therapeut.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Loop en bij ProVoet.

Wintertijd,
sfeer & gezelligheid

Ze zijn er weer

TERRACOTTA VLAMSCHALEN

45 branduren

nu € 12,95 per stuk.

Ook voor 

Haardhout – aanmaakhoutjes 

lampolie - briketten

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

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

Accessoires

•	Sjaaltje
•	Ketting
•	Riem
•	Tas
•	Kadobon

van Boetiek De Smederije!

Sint
ideetjes





WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van 
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties 
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

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

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei, 
aanvang 14.30 uur

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m 30 maart 
2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang aanwezig. 
Telefonisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056 voor 
11.00 uur op de speeldag.

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie. 
Elke woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 
14.15-15.30 uur. Opgave bij geahooijer@planet.nl

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 na-
tuurontwikkeling 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

NOVEMBER

Vrijdag 11 november Seniorenbingo ‘t Neie Punt
15.00-17.00 uur

Zondag 13 november Café Hees, Crescendo met Popkoor 2000
15.00-17.00 uur Zaal open 14.30 uur

Maandag 14 november ’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen
14.30-15.45 uur Sinterklaas komt in ’t Neie Punt en daarom   
 gaan we ons dorpshuis mooi aankleden.   
 Knutselen thema ‘Sint’. Deelname gratis.
 Opgave bij geahooijer@planet.nl

Woensdag 16 november ’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen
14.30-15.45 uur Knutselen voor het sinterklaasfeest. Deelname  
 gratis. Opgave bij geahooijer@planet.nl

Woensdag 16 november Bijbelquiz 2016 Mariakerk in Ruinen
20.15 uur

Vrijdag 18 november ’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen
14.30-15.45 uur We gaan, jong en oud, pepernotenbakken.   
 Deelname gratis. 
 Opgave bij geahooijer@planet.nl

Zaterdag 19 november Sinterklaasintocht op de Brink, daarna 
13.45 uur aansluitend naar ‘t Neie Punt

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

VOOR DE BLANKEN 3  •  7963 RP  RUINEN
0522 - 47 15 81  •  INFO@AT-I.NL 

DE IDEALE TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW TUINMACHINE

VOORDELEN 

  
 

 
   

  

Heeft u al een afspraak gemaakt 
voor een winterbeurt?

Wij adviseren u om uw tuinmachine 
1 x per jaar een onderhoudsbeurt te geven

Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een mail, 

dan maken we gezamenlijk een afspraak.

Uw machine startklaar
voor het nieuwe seizoen

Het hele seizoen optimaal
gebruikmaken van uw machine

Een aanzienlijk langere levensduur
van uw machine

•

•

•

GRATIS
haal- en

brengservice!

RUINEN – Het Crea Café van november Ruinen staat alweer gepland. 
Woensdag 16 november bent u van 9.30 tot 11.30 uur van harte welkom in 
de bibliotheek in Ruinen. Dus heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe 
mensen te ontmoeten dan bent u van harte uitgenodigd! U mag uw eigen 
knutsel- of handwerkje meenemen. 

Het Crea Café – ook in Zuidwolde- is voor iedereen toegankelijk, jong en 
oud, leden en niet- leden van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor u 
klaar en de toegang is gratis. De Crea Cafés zijn een initiatief van de 
Bibliotheken Zuidwolde en Ruinen en Welzijn De Wolden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Dijksterhuis van 
Bibliotheek Ruinen, tel. 088 – 012 8444. Of kijk op www.welzijndewolden.nl

Crea Café Ruinen



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

Mede mogelijk gemaakt door:
Bestaria Ruinen | Boetiek de Smederije |  AT&I |  ’t Vershuus | Touché Cards

Zó gezellig!
woensdag 23 november vanaf 17.00 uur

Family Night

Voor het hele gezin

20%
OP ALLES!
korting*

Doe extra
VOORDELIG
Sinterklaas

inkopen!

Fotoshoot in de 
winkel met 

Norah Fotografie

Maak nu heel 
voordelig leuke 

foto’s voor je 
kerstkaarten!

Goodie Bag


