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Regiobank Marsetoernooi 
Ruinen weer een succes!

RUINEN - Afgelopen zaterdag 7 november jl. heeft het jaarlijkse Regiobank 
Marsetoernooi plaatsgevonden. Ongeveer 240 deelnemers, van 12 verschillende 
Drentse gymnastiekverenigingen hebben hun oefeningen laten zien. De wedstrijd 
bestond uit 4 onderdelen balk/rekstok, de brug, de lange mat en sprong. Welke door 
een deskundige jury werd beoordeeld. De deelnemers waren enthousiast en hebben 
allemaal een diploma en een medaille gekregen.

Maud Russchen was dit jaar de beste van 
alle DOO deelnemers en mag zich 
de nieuwe clubkampioen noemen.
Tussendoor waren er demonstraties van 
de springgroepen van DOO op de 
tumblingbaan en de nieuwe dansgroep 

‘Let’s Dance’ liet een spetterende dans zien.
Dankzij de hulp van vele vrijwilligers en de 
sponsoren uit Ruinen en omgeving, kijkt 
gymnastiekvereniging DOO terug op een 
geslaagd toernooi.
Uitslagen en foto’s: www.dooruinen.nl

Hét decembercadeau

DE VUURWERKCADEAUBON!

Maud Russchen nieuwe clubkampioen DOO Ruinen

Kerst- en/of Nieuwjaarswens?
Plaatsing week 51

 
Inleveren uiterlijk 8 december a.s 

voor 17.00 uur
ruunderwaopen@hotmail.nl



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
installatiepakketten

• 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 24 november, 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.

Het volgende nummer verschijnt 2 december 2015

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zaterdag 21 november
´t Neie Punt  19.00 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag 22  november
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zondag 29 november
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden



Hoog bezoek bij

Tot woensdag 2 december
             Groeten Sint & Piet

Ruinen
Wim van Dijk

op woensdag 2 december 
vanaf 15.00 tot 17.00 uur 

komt de Sint met zijn Pieten 
in Ruinen bij de CooP.

komen jullie ook gezellig 
pepernoten en koekjes bakken?

en misschien ligt er wel een 
kadootje klaar!

NIEUW!

LAKENVELDER JONG RUNDVLEES

Exclusieve kwaliteit jong rundvlees

afkomstig van extensief gehouden

Lakenvelder zoogkalveren



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!

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

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

Op zoek naar 
een bijzonder

Kerstpakket
Bij ons heeft u keuze uit een 
ruim assortiment wellness-, 

ontspannings- en verzorgende 
producten, sjaals, kettingen, 

armbanden, Scent Chips+ brander 
en natuurlijk de DA CADEAUBON!

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

Humanitas te gast 
bij ANBO Ruinen
RUINEN - ANBO-Ruinen en het NIVON organiseren 
samen op 20 november a.s. een middag waarbij 
Humanitas een lezing geeft over hun werk. 

Er wordt onder meer verteld over hun ondersteuning bij 
een thuisadministratie. Ook andere kanten van het werk 
van Humanitas komen aan bod en wordt ondersteund 
met korte filmpjes. Het NIVON zelf levert tevens een 
bijdrage deze middag. 

De zaal van Café Hees, Brinkzicht aan de Brink in Ruinen 
is open om 13.45 uur. 

Ook niet-leden zijn zonder kosten van harte welkom.



  SINTERKLAASINTOCHT
RUINEN - 21 NOVEMBER - 14.00 uur - gratis

Na de optocht is er in het 
achterhuis van Luning een 

optreden van 
Michel’s Kindershow

Samen goochelen, liedjes zingen 
en Jeroentje de papagaai 

 is mee!

Onder begeleiding 
van muziekvereniging 
Crescendo Ruinen

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

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

info@booyschilderwerken.nl

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

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF



Meester Harm Smeengestraat 56 • 7963 BN Ruinen • 088 012 8444
info@BibliotheekRuinen.nl • www.bibliotheekruinen.nl

Donderdag 19 november a.s. vindt de

officiële opening 
van de bibliotheek Ruinen

in basisschool ’t Oelebrod plaats.

Wethouder Mirjam Pauwels verricht om 19.00 uur 
de openingshandeling.

Daarna is er open huis tot 21.00 uur.
u bent van harte welkom om een kijkje in de 

nieuwe bibliotheek te komen nemen.

Kom een gratis proefabonnement halen!
Of meldt u aan voor onze boekendienst aan huis!

De medewerkers van de bibliotheek heten u 
van harte welkom!

      

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering 
van de Vereniging Voor Volksvermaken Ruinen in Café Hees 
te Ruinen op donderdag 26 november 2015 te Ruinen. 
Aanvang 20:00 uur.

AGENDA
1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Ingekomen stukken
4.   Notulen 2014
5.   Jaarverslag secretaris
6.   IJsbaan
7.   Jaarverslag penningmeester
8.   Verslag kascommissie
9.   Benoeming kascommissie
10. Pauze
11. Contributie
12. Bestuursverkiezing: 
 Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw B.G. Zegeren en 
 de heer A. Meekhof.
 Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor: 
 de heer J. Holverda.
       Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden voor de  
 aanvang van de vergadering, mits deze kandidaatstelling   
 wordt gesteund door tenminste 5 leden.
13. Evenementen voor het jaar 2016
14. Rondvraag
15. Sluiting
                                                        Bestuur V.V.Vo. Ruinen
Bezoek ook onze website www.vvvoruinen.nl of 
volg ons op facebook en twitter.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Welkom in Ruinen      

      Sinterklaas!
schoencadeautjes

vindt u bij 
Marskramer toys2 Play Ruinen

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



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 
‘t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
   Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres: mevr. H. Brasjen,
   Torenakker 25, tel. 0522-471716 en 
   06-51508695
Diaconie: Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
   margriet.middelbrink@gmail.com
Website:  www.pkn-ruinen.nl 
   www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:  info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór vrijdag 4 december 2015
via info@pkn-ruinen.nl 

MEDITATIE
Liederen zijn boeiend, liederen verruimen je hart! Zingen is leuk, 
zingen laat je even op adem komen. Vandaar dat er ook ergens in 
de bijbel staat: “Zing (altijd weer) een nieuw lied voor God de Heer.” 
(Ps 98: 1)
Vroeger was er eens een tijd dat er in de kerk vrij weinig samen 
werd gezongen. Het was de tijd van de grote kathedralen. Er werd 
wel gezongen, maar de liederen werden vooral zo professioneel 
mogelijk uitgevoerd door een speciaal koor of zo perfect mogelijk 
opgevoerd door een cantorij die er veel verstand van had. 
Het “gewone volk” hoefde niets te doen. Het mocht toekijken en 
zong niet echt mee. Alleen af en toe mocht men korte “responsies” 
geven, “gezongen antwoorden” op wat de priester zei. Toen 
vijfhonderd jaar geleden de protestantse kerkhervorming 
plaatsvond, veranderde dat. Mensen gaven te kennen ook mee te 
willen doen! En in allerijl ging men op zoek naar liederen die men 
in de kerkdienst samen met elkaar kon zingen. Echte kerkelijke 
samenzangliederen waren er toen nog niet zo veel. Ze waren net 
zo schaars als tegenwoordig de hulponderkomens voor 
vluchtelingen. Er was opeens veel behoefte aan nieuwe liederen, 
maar waar moest je ze zo gauw vandaan zien te krijgen!?
Toen heeft men iets fantastisch bedacht! Men zei: we nemen de 
liefdesliederen die al bestaan, de liederen die op straat worden 
gezongen, de liederen van de troubadours… We nemen de 
liefdesliederen die al bestaan en betrekken die op God. Want 
inhoudelijk ligt het niet ver van elkaar af, toch?! Het past best goed 
bij elkaar: de liefde die je voor een ander hebt, en de liefde die je 
hebt voor God. Een zin als “Ik hou van jou” kun je heel makkelijk 
veranderen in “Ik hou van U”! En de zin “Jij bent mijn alles, jij bent 
mijn liefste”, wordt in de vorm van “Gij zijt mijn alles, Gij zijt mijn 
liefste” als vanzelf een psalm! 
Zo komt het dat er in ons liedboek, waar wij ’s zondags uit zingen, 
nog steeds liederen staan die vooral qua melodie, maar soms ook 
qua tekst, oorspronkelijk gewone  l i e f d e s l i e d e r e n  zijn 
geweest. Door de eeuwen heen zijn deze “liefdesliederen die 
gewoon op straat gezongen werden., altijd weer veranderd, maar 
de liederen die de kerk toen oppakte, niet. Ze verstarden tot traditie 
en werden langzamerhand een “apart soort” liederen, die men 
alleen nog maar in de kerk kende en zong. Dat ze oorspronkelijk 
van de straat vandaan kwamen, raakte in vergetelheid.

OM DE RUINER TOREN
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Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

Een oproep aan iedereen!
Wij als Mariakerk, en als kerkelijke gemeente van Ansen, Echten en 
Ruinen, willen graag dit jaar op de laatste zondag van december, 
op het moment dat op de radio de Top2000 wordt afgespeeld, een 
“popdienst” organiseren. Het lijkt ons leuk om dan in die popdienst 
allemaal liederen te laten horen en met elkaar te zingen die op dit 
moment in de Top2000 staan. Wij zijn op zoek naar liederen die 
“iets extra’s” hebben. Liederen die je op straat, maar ook in de kerk 
zou kunnen zingen. Liederen die getuigen van wat er meer is tussen 
hemel en aarde, van “goddelijke ervaringen” die prachtig zijn, of van 
het leven dat moeilijker is, misschien wel “godgeklaagd”! 
Onze vraag aan iedereen is: wil je eens met ons meedenken?! 
Als wij jou nou eens zouden vragen welke liederen jij dan zou 
kiezen, wat zou jij daar dan op willen antwoorden? Er zijn zo 
ongelofelijk veel liederen die geschikt zijn, liederen van allerlei 
pluimage en soorten en maten. Denk maar aan het lied “One of us” 
van Joan Osborne van jaren geleden of aan het lied “Miracle” van 
Ilse DeLange of aan het lied “Pak maar m’n hand” van 
Nick en Simon. Overal in het land worden popdiensten gehouden 
met liederen van U2, Johnny Cash of Elvis Presley. Welk lied zou jij 
kiezen? Geef het lied of de liederen aan ons door. 
Mail naar gnaber@hetnet.nl; of bel op naar 0522-471543 of stuur 
een brief naar het adres: Kloosterstraat 2, 7963 AH, en wij kunnen 
er ons voordeel mee doen. Als er veel inzendingen komen, maken 
we er een mooi overzicht van dat wij later hier gaan publiceren.
En de dienst van zondagavond 27 december? Wordt zo vast een 
groot succes. Al vast hartelijk bedankt, 
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Volgens mij heb ik nog nooit zo’n mooie, bonte herfst meegemaakt 
als dit jaar. Wat een kleurenspel is er te zien overal in de natuur! 
En er zijn totnogtoe alleen maar weinig dagen geweest dat het weer 
echt slecht en guur was. De herfst is op zich altijd de tijd van het 
einde van het leven en van de afbraak – geen plezierige tijd dus. 
De herfst maakt een mens melancholiek. Maar als hij er zo uitziet 
als dit jaar, mag hij er wat mij betreft wel vaker komen - als het dan 
toch moet gebeuren, hè! Zo is het nog wel uit te houden.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Elke zondagochtend om 10 uur bent u weer welkom in de 
Mariakerk aan de Brink te Ruinen! In de komende vier weken 
komen we als volgt bij elkaar: 
 
Zaterdag 21 november – 19.00 uur – ’t Neie Punt
Maandelijkse viering en ontmoeting voor ouderen en voor wie van 
het zingen van de oud-vertrouwde liederen houdt. Welkom!

Zondag 22 november
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. Het kerkkoor verleent haar medewerking.

Zondag 29 november
Een nieuw kerkelijk jaar begint, het is vandaag de 1e advent! 
Wij beginnen dit jaar met een dienst van Schrift & Tafel, dat wil 
zeggen met het vieren van het Heilig Avondmaal. 
Uit de Schrift lezen wij het verhaal van Zacharias, de priester in de 
tempel die niet werkelijk kan geloven dat er een nieuwe tijd gaat 
aanbreken en die daardoor met stomheid geslagen raakt 
(Lucas 1: 5-25).



Zondag 6 december
2e Advent. De kinderen van de kindernevendienst zijn bij ons te 
gast, in de eerste helft van de dienst. Samen staan wij met hen stil 
bij het verhaal, waarvan ook een oude fresco-afbeelding in onze 
Mariakerk te zien is: van de boodschap voor Maria, verkondigd 
door een engel, dat zij zwanger zal worden van de Redder 
(Lucas 1: 26-28). Een verhaal dat boeiend blijft, hoe vaak je het er 
ook met elkaar over hebt.

Zondag 13 december
3e Advent. Deze ochtenddienst wordt op zeer bijzondere wijze 
vormgegeven. Te gast is het projectkoor Havelte onder 
auspiciën van het kerkkoor uit Havelte o.l.v. Johan Rodenhuis met 
Eric Hoogeweg op het orgel met hun project “Festival of nine 
Lessons and Carols”. De vorm van de viering gaat oorspronkelijk 
terug op de liturgische gebruiken van de King’s College Chapel in 
Cambridge in Engeland. Ze wordt bepaald door de 
plechtig-verstilde voor-middeleeuwse manier van kerkvieren van 
de vroege christelijke kerk. De Bijbellezingen worden omlijst door 
prachtige liederen die stem en klank geven aan het kerstevangelie. 
Er is geen preek of overdenking, alleen maar beleving, aanbidding 
en (samen)zang.

Het projectkoor Havelte zingt “Christmas Carols” terwijl 
de lector de lessons verzorgt.

Zondag 13 december om 10.00 uur
in de Mariakerk te Ruinen

Kerst beleven op oud-liturgische Engelse wijze!
Welkom!

EVENEMENTEN
Openstelling van de Mariakerk:  € 375,60.
Opbrengst Brinkavonden: € 960,48

IN MEMORIAM
* 22 augustus 1930                                       † 13 oktober 2015
Op dinsdag 13 oktober overleed Adriaan Willem van der Hell, in 
de leeftijd van vijfentachtig jaar. Aad van der Hell werd in 1930 in 
Breda geboren. Samen met zijn ouders kwam hij zo’n vijftig jaar 
geleden in Ruinen te wonen. Hier werkte hij als bouwvakker en 
daarna als huismeester in de toenmalige Priensenije. In Ruinen 
kenden vele mensen hem ook als fotograaf die prachtige portretten 
kon maken en van menig huwelijksfeest mooie beeldrapportages 
produceerde. Deze gave verbond hij een tijdlang met de kunst van 
het schrijven. Hij trad journalistiek op en publiceerde stukjes in de 
voorloper van ons huis-aan-huis-blad ‘t Ruunder Waopen. In de 
laatste jaren van zijn leven genoot hij vooral van de natuur, en in het 
bijzonder van zijn hond en van zijn katten van wie hij er wel meer 
dan tien thuis had lopen. Hij verzorgde ze liefdevol met aandacht. 
Op maandagmiddag 19 oktober namen wij ook afscheid van Aad 
van der Hell met beelden uit de natuur. Zoals het zaad, zegt Jezus 
in Marcus  4, na zich verloren te hebben moeten geven in de aarde 
en gestorven te zijn, weer nieuw mag opkomen en veel vrucht 
draagt, zo mogen ook wij mensen met dit perspectief leven, 
geborgen in Gods hand.

IN MEMORIAM
* 17 maart 1917                                        † 17 oktober 2015
Op zaterdag 17 oktober overleed Margaretha Henderika 
Hoff-Boer, op de leeftijd van achtennegentig jaar. Gretha Boer 
werd in 1917 in de buurt van Winschoten geboren, aan de Duitse 
grens. Ze bezocht de lagere school en mocht, best bijzonder in 
die tijd, doorleren. Ze ging naar de MULO, volgde de verkorte 
kweekschool en werd onderwijzeres. Op haar achttiende stond ze 
al voor de klas. In de oorlogsjaren ontmoette ze Reinder Hoff die 
ook onderwijzer was. Ze kregen elkaar lief en trouwden in 1945. 
Vijfendertig jaar zijn ze met elkaar getrouwd geweest, lief en leed 
delende. Ze werden de trotse ouders van vier kinderen. Ze zijn in 
hun leven ongekende malen samen verhuisd, Gretha Hoff vond het 
prachtig altijd weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 1980 
overleed haar man, een groot verdriet. Zo’n tien jaar geleden kwam 
zij in Ruinen te wonen, bij haar dochter op de Benderse. In de 
laatste jaren van haar leven genoot ze nog zeer van de natuur om 
haar heen, van haar kinderen en kleinkinderen en van de contacten 
die ze overal in het land had overgehouden aan vroegere tijden. Zij 
bleef goed bij de tijd en ondernam nog vele reizen die haar onder 

meer naar China en Indonesië voerden. Op vrijdag 23 oktober 
begeleidden wij Margaretha Henderika Hoff-Boer op haar laatste 
levensreis, in een dankdienst voor haar leven, in Huissen. 
Wij gaven haar uit handen en vertrouwden haar, gebed in de taal 
van de liefde - onder andere van 1 Korintiërs 13, toe aan haar 
Schepper en Herschepper.

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 30 november neemt Fenny Rabenberg 
ons mee naar China. Zij kan er uit eigen ervaring enthousiast 
over vertellen. We komen bij elkaar in De Bron om 14.00 uur.
Gasten en nieuwe leden hartelijk welkom. 
Wil je eerst bellen? 473180

ZONDAGSSCHOOL
Zondag 1 november was het oogstdienst. De kinderen van de 
zondagsschool namen deel aan het eerste deel van de dienst in de 
kerk, waarbij de predikant o.a. een gesprekje had met de kinderen.
Na het zingen van enkele liedjes hebben we het uur verder in de 
Bron doorgebracht. We hebben fruitmandjes gemaakt met het uit 
de kerk meegenomen fruit, die later zijn uitgedeeld aan deze en 
gene. 
Groet van de zondagschoolleiding

KERSTMIS 2015
•	 Op	20	december	19.30	uur	wordt	in	de	Mariakerk	een	
 Dorpskerstzang gehouden, ondersteunt door organist 
 Adrie ter Wal en de Christelijke muziekvereniging 
 De Bergklanken o.l.v. Emiek Kasimier-deRuiter. 
 Verder zal medewerking worden verleend door het Fries 
 mannenensemble o.l.v. Jan Brens en Aaldert Oosterhuis van 
 RTV Drenthe.
•	 Er	wordt	gewerkt	aan	een	adventswandeling op het kerkelijk   
 erf met diverse taferelen als voorbereiding op Kerstmis.

AMERIKAANS BUFFET
Dag iedereen,
Het is alweer een tijdje geleden dat wij een heel leuke en gezellige 
middag hebben georganiseerd in De Bron. Deze middag is 
voornamelijk bedoeld voor de leeftijdscategorie tot ongeveer 
50 jaar. De bedoeling van deze middag is elkaar op een 
ontspannende manier beter te leren kennen. We hebben het er 
over gehad dit vaker te gaan doen. Welnu we hebben een datum 
geprikt en we willen graag op zondagmiddag 22 november weer 
bij elkaar komen in De Bron met uiteraard een drankje en later 
weer een gezamenlijke maaltijd. Volgens mij is het goed dat we 
weer hetzelfde principe aanhouden. Iedereen neemt iets mee, 
bv. een pan soep of salade, hartige taart of gehaktballetjes, toetje 
enz. enz. We willen graag beginnen om 16.00 uur met een drankje. 
De kerk verzorgt net als de vorige keer het drinken. De kinderen 
kunnen boven op zolder weer spelletjes doen of buiten een balletje 
trappen. Als er mensen zijn die mee willen doen of meer informatie 
willen hebben kunnen ze bellen of een mailtje sturen.
Met vriendelijke groet
Johan Laarman
Tel. 0522-473092 jlaarman@home.nl

AGENDA
Op zondag 22 december 2015 wordt om 16.00 uur in de 
Bartholomeüskerk in Ruinerwold (Blijdenstein) een 
Bachcantatedienst gehouden.

TEN SLOTTE

God

De vrees voor God is de poort naar geloof

Moses de León
1250 - 1305

Redactie Om de Ruiner Toren



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!

WAOPENTIES
Te koop

Antiek eiken bureau, € 75.00 In goede staat. Links vier lades en rechts 
afsluitbaar kastje. Twee lades kunnen op slot.  B=135cm H=78 cm D=75cm

Bij interesse bel: 0522 472298 (Ruinen)
Te koop

Bed 160x200. Ikea Nyvoll, geheel compleet. Incl. middenbalk, 
lattenbodems, matras, matrasbeschermers, matrashoes, dekbed, kussens, 

dekbedovertrek, kussenslopen etc. slechts drie keer beslapen.
Vraagprijs € 590,00, Jacob/Renate 0522-470556

Te koop
Playstation 3, 2 controllers, headset en opladers

Games: FIFA 15, Need For Speed Rivals, Battlefield 4, Call of Duty 
Black Ops , GTA 5Vraagprijs: € 120,00

Victor Prikken, email: prikslag@home.nl tel.: 06 374 079 11

MAC Pantalon - 10% korting
Boetiek
''De Smederije''
 Westerstraat 12  Ruinen | 0522 47 32 40 | www.boetiekdesmederĳ e.nl

riemen | sjaals | sieraden | kledingbon

De winter en Sinterklaas zijn in aantocht!

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
Fax (0522) 47 25 51
E-mail ruinen@unive.nl



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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

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

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

Afscheid Marijke Hendriks
Na 35 jaar, waarvan 22 jaar bij PRIMA LIFE, 

als fysio- en oedeemtherapeut werkzaam te zijn 
geweest, gaat Marijke Hendriks genieten van 

haar welverdiende pensioen.

Hierbij nodigen wij u uit om afscheid 
van haar te nemen op maandag 7 december a.s. 

tussen 16.00 en 18.00 uur bij 
Sport en Medisch Centrum PRIMA LIFE in Ruinen, 

Groene Weg 2

SMC Prima Life  SMC Prima Life  Kinderfysiotherapie      
Burg. Knopperslaan 1      Groene Weg 2        Zuiderlaan 197d                
7941 KM Meppel              7963 BX Ruinen      7944 EE Meppel                 

Sport en Medisch Centrum PRIMA LIFE

Kerstkaarten

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

Voor leuke kadootjes,
voor groot en klein,
dan moet Sinterklaas
toch bij Harry zijn!

Diverse aanbiedingen 
in geuren en geschenkdozen.
Let op de actiefolder!

FOTO

Kerstkaarten
AANBIEDING

Doosje 10 kerstkaarten 
met envelop voor € 1.49
3 doosjes voor € 3.99

OP=OP ACTIE!

ALLE CADEAUTJES ALTIJD 
SCHITTEREND INGEPAKT!

In onze fotokiosk maakt u 
zelf kerst- en wenskaarten 

met eigen tekst!

Vraag naar de 
mogelijkheden!

NIEUW!



Wintertijd,
sfeer & gezelligheid

Ze zijn er weer

TERRACOTTA VLAMSCHALEN

45 branduren

nu € 12,95 per stuk.

Ook voor 

Haardhout – aanmaakhoutjes 

lampolie - briketten

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

In 2015 wel premie 
betalen en geen 
nieuwe bril kopen 
dat is toch 
niet normaal!



Het einde van 2015 komt in zicht. Met het langer worden van de avonden en het naderen 
van het nieuwe jaar wordt veel nagedacht over wat we dit jaar nog hadden willen doen. 
Als notaris maken we dat elk jaar mee.

Eindejaarstijd bij Stotijn notariaat & mediation

Schenkingen
Een van de onderwerpen waar in deze 
tijd van het jaar aan gedacht wordt, is het 
doen van schenkingen. De vrijstellingen 
voor belastingvrij schenken gelden namelijk 
per kalenderjaar. En dan rijst de vraag: 
is het verstandig om dit jaar nog gebruik 
te maken van de mogelijkheid om 
belastingvrij te schenken? 

Redenen kunnen zijn dat u in stapjes uw 
bezit belastingvrij naar de kinderen wilt 
brengen, om op die manier erfbelasting te 
besparen bij uw overlijden. Of dat u op die 
manier uw vermogen wilt verminderen om 
te voorkomen dat u het moet ‘opeten’ aan 
zorgbijdragen.

Wat verstandig is, hangt af van uw situatie 
en omstandigheden. 

Een schenkingsadvies is op de persoon 
toegespitst en dus maatwerk. 
Belangrijke aandachtspunten zijn onder 
meer:
-- hoe oud is de gever?
-- hoe groot is het vermogen?
-- waar bestaat het vermogen uit?
-- wat zijn de eigen toekomstwensen en  
 toekomstplannen?
-- hoe is het bezit bij de begiftigde?
-- wat is bij de begiftigde de persoonlijke  
 situatie?

Schenken op papier
Een veel voorkomende situatie is, dat er 
wel vermogen is, maar dat er geen geld 
beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat het 
vermogen in de stenen zit of in land. 
Of er is wel geld, maar dat is nodig als 
reservepotje. Voor dergelijke situaties is 

er de “schenking op papier”. Een manier 
van vermogensoverheveling waarbij u wel 
schenkt maar niets weggeeft. 
Uw vermogen wordt op papier kleiner 
terwijl u de volledige en vrije beschikking 
houdt over uw geld en bezit.

Wanneer u voor u zelf wilt weten of het 
verstandig is om met schenkingen uw 
vermogen over te hevelen naar de kinderen 
en wat hierin de mogelijkheden zijn, neem 
dan contact op met Stotijn notariaat & 
mediation op 0522 440473. Uw notaris 
Johan Stotijn is naast notaris ook 
estate-planner en kan u van een goed en 
eerlijk advies voorzien.

Verruiming openingstijden
Om in deze drukke tijd extra tijd voor u te 
hebben is ons kantoor op een aantal dinsdag-
avonden en zaterdagochtenden open in
de maanden november en december 2015.
Als blijkt dat hier behoefte aan is, verruimen 
wij onze openingstijden permanent.

Advertorial

RUINEN - Met ingang van 1 november jl. hebben Ruinen, Ansen en Echten een nieuwe 
wijkagent. Per deze datum heeft Albertje Lensen het wijkagentschap overgenomen van
Ina Leuninge. Ina vertrekt als wijkagent naar Diever.
Albertje is niet helemaal onbekend met de omgeving van Ruinen. In het verleden heeft 
zij ongeveer 10 jaar in Ruinen gewoond en gewerkt.

Nieuwe wijkagent in Ruinen e.o.

De afgelopen weken heeft Albertje al op 
verschillende locaties haar gezicht laten zien 
en kennisgemaakt met bewoners en 
middenstand van Ruinen, Echten en Ansen.

“Kennen en gekend worden” aldus Albertje, 
is heel belangrijk en dus ze zal ze de 
komende tijd nog op meer plaatsen haar 
gezicht laten zien. Zij hoopt dat de inwoners 
van Ruinen, Echten en Ansen haar weten te 
vinden als het om politiezaken gaat. 

Voor de komende, donkere tijd heeft ze nog 
wat anti-inbraaktips:
1. Sluit de verlichting in uw woning aan op  
 een tijdschakelaar zodat uw woning 
 niet donker is tijdens uw afwezigheid.  
 Het liefst meerdere lampen i.p.v. 1 klein  
 schemerlampje. Wat extra stroom kost  
 minder dan een inbraak!

2. Sluit deuren af d.m.v. de sleutel. 
 Trek de deur niet zo achter u dicht
3. Installeer een buitenlamp met 
 bewegingsmelder bijv. bij uw (donkere)  
 achterdeur
4. Let op uw vuilcontainers: inbrekers 
 kunnen ze gebruiken om bvb op uw  
 platte dak te klimmen
5. Vraag uw buren een oogje in het zeil te  
 houden als u langere tijd weg bent
6. Tot slot: Ziet u verdachte personen of  
 voertuigen: Meld het via 0900 8844

Albertje heeft een twitteraccount nl: 
@WRuinen. Het is haar bedoeling om in
 interessante zaken en wetenswaardig-
heden, die van belang kunnen zijn voor 
alle inwoners, te delen door middel van 
twitterberichten.

Voor politiezaken is ze te bereiken onder 
tel.nr: 0900-8844.

Ansen - Toneelvereniging De Boemerang speelt zaterdag 28 november het stuk ’t Zit in de Zenen (genen) 
van Henk Roede in dorpshuis de Bastogne in Ansen. De voorstelling begint om 20.00 uur. 

De Boemerang speel ‘’t Zit in de Zenen’

Het is een dikke bende in ’t Medisch Centrum 
Ansen. Dokter Hospers (Bart Muthert)
is ’n aolde dokter die nogal vergeetachtig en
verstrooid is.Tot zien gereepschap beheurt 
o.a. ’n hamer en waterpomptange. 
Hij giet met pensioen maar moet eerst nog eem 
zien opvolger inwarken. Dan komp Joop 
(Jan Steenbergen) van ’t uutzendburo langs veur 
schoonmaokwark. Hospers zöt hem per ongeluk 
veur zien opvolger an en Joop slat ook an 
’t opereren, en dot dat nog niet slecht ook. 

Maor woar is de echte neie dokter en wat veur 
bezoekers komen er allemaol wel niet langs in 
’t ziekenhuus?. Zo is doar Fenna (Inge Wiekema), 
die warkelijk alle kwaloties schient te hebben 
die der maor bestoan. ’t Zit in heur familie in de 

zenen zeg ze, al bedoet ze wat aans. Jantje Bos 
(Janet Wormgoor) is een vaste klant umdat ze 
graag de neie dokter (Gert-Jan van der Bosch) of 
de directeur (Arend van Dijk) van het ziekenhuus 
an de haok wil slaon. Roelie (Alie Broekman) is ’n 
verdacht persoon met ’n zere doem. Maar ’t liekt 
d’r op dat ze niet te vertrouwen is. 

Gelukkig bint daor ook nog de verpleegsters Joke 
en Annie (Ria van Dijk en Marian Gritter), maar of 
die de boel kunt redden????

De enthousiaste spelers van het toneelstuk zijn 
al weken lang aan het repeteren. 
De regie is in handen van Anneke Luning en 
Gerda Tissingh, het geluid wordt verzorgd door 
Anne Koster. 



* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

SNACK VAN 
DE MAAND

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

Bestaria
Ruinen

€ 0,80BAMIROL
VOOR MAAR

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

HET NAJAAR IS WEER AANGEBROKEN
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

•

•

•



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Wegens verbouwing is er een tijdelijke infobalie. Geopend iedere 
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. In maart gaat 
het bezoekerscentrum weer open voor publiek en kunnen bezoekers de 
nieuwe expositie bewonderen.

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

Schaapskooi Ruinen. Locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
vertrek en aankomst variabel.
Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

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

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

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Winterbridge vanaf 11 oktober t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig. 
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen

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

NOVEMBER
Donderdag 19 november Café Hees Oh la la, le Beaujolais est   
 enfin arrive! Beaujolais en natuurlijk   
 een lekker hapje erbij

Donderdag 19 november Beaujolaisavond met muziek en hapje.  
21.00 uur Ontkurken rond  21.00 uur Herberg   
 van Rune Westerstraat 60 Ruinen

Vrijdag 20 november Café Hees, Kaartspel Tachtigen
20.00 uur

Zaterdag 21 november Sinterklaasintocht op de Brink met na  
14.00 uur afloop goochelaar bij Restaurant   
 Luning, Brink Ruinen

Zondag 22 november Café Hees Double Sax
15.30 uur

Maandag 23 november Biertapwedstrijd bij de Herberg van   
15.00 uur Rune Westerstaat 60 Ruinen. 
 Wie tapt het beste biertje!!!

Hersengymnastiek
RUINEN - Op 5 november jl. was er weer 
hersengymnastiek. 

Dit zijn de uitslagen:
1e ronde:
1. Slagter/van Laar  61 pnt.
2. Loopgroep Ruinen  55,5 pnt.
3. Achter Ansen  44,5 pnt.
4. Torenakker  17 pnt.

2e ronde:
1. 3 Musketiers  53 pnt.
2. DLJO  48,5 pnt.
3. De Akkers  40,5 pnt.
4. De Run(n)ers  37,5 pnt.

Publieksprijzen: Mevr. Vredeveld, 
Veronique Broos, Yorden Westerbeek, 
Kees Opmeer, Harm Smit, Evert Dekker.

Sponsoring dit seizoen: Stichting Ruinen 
1865, Regio Bank en COOP Wim van Dijk.

De volgende wedstrijdavond vindt plaats 
op donderdag 19 november a.s., aanvang 
19.30 uur in ’t Neie Punt, Ruinen.

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

GRATIS
KNUTSEL-SINTERKLAASBOOT

bij aankoop van de

Waldcorn pepernotenbol

NIEUW! 
SPECULAASBROOD



Wees welkom in De Herberg van Rune

Westerstraat 60 - 7963 BD Ruinen 
tel . 06-30871238 \ 06-29242166
Westerstraat 60 - 7963 BD Ruinen 
tel . 06-30871238 \ 06-29242166

19 november 2015
De derde donderdag van november is het zover.
De Beaujolais Primeur is dan ontvangen, vanaf 21.00 uur zal een Franse wijnboer de kurk eraf 
slaan en onder het genot van muzikale klanken met duo Deux Bougelet gaan we proeven hoe de 
Beaujolais Primeur dit jaar wordt beleefd. Voor iedereen die een gezellige avond wil beleven!
Voor € 10.- p.p. hapjes, 2 glazen wijn en muzikaal genot
Verras je vriendin, vriend, buurman, vrouw, pa of moe

23 november 2015
Maandagmiddag 14.00 uur de spanning stijgt. Wie wordt vandaag de beste biertapper van Drenthe 
en zal op de Horecava 2016 de Nederlandse titel kunnen pakken. Iedereen die deze uitdaging aan 
wil gaan kan zich opgeven via info@deherbergvanrune.nl de gerenommeerde juryleden van de 
brouwerij en oud-winnaars zullen op een twintigtal punten bekijken wie het beste biertje tapt. 
Toeschouwers zijn van harte welkom. Ook het getapte biertje moet worden gedronken. Alvast 
proost. Meedoen met de wedstrijd is gratis. Meer info op www.tapwedstrijden.nl

2 december 2015
Sinterklaas en zijn Zwarte Piet geven een slinger aan het bingowiel
10 ronden met 3 prijzen per ronde en een hoofdprijs
Kosten € 10.- incl. kop koffie. De Glamourbingo start om 20.00 uur

25 december 1e kerstdag
Overdag gesloten.
Vanaf 21.00 uur Gala-avond. Iedereen is welkom. Kledingadvies: gepaste galakleding.
Traditioneel m.m.v. DJ Bart Zegeren. Het belooft weer een gezellige kerstavond te worden. 
Entree € 5.=

26 december 2e kerstdag
Wij zijn open vanaf 15.00 uur en staat er een heerlijk 4-gangen keuzemenu voor u klaar € 27.50
Reserveren is gewenst

1 januari 2016
Nieuwjaarsfeest vanaf 01.00 uur in Sportkantine De Marse het nieuwe jaar inklinken 
met live muziek.
Voor iedereen die goed wil beginnen. Laat je verrasse in De Marse!
Ook kunt u al onze gerechten afhalen van donderdag t/m zondag
Voor alle informatie www.deherbergvanrune.nl like us op facebook


