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’t Runer Feest 2015
komt eraan!
RUINEN - Donderdag 27 augustus t/m zondag 30 augustus is het feest in Ruinen.
Het bestuur van VVvo Ruinen (Vereniging voor volksvermaken Ruinen) heeft haar best gedaan
om een mooi programma neer te zetten.
Het treintje dat vorig jaar zijn intrede deed,
zal ook dit jaar op zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur weer feestgangers gratis van de
Brink naar de feesttent aan de Neuzendijk
brengen en weer terug. Nieuw is de
talentenshow ‘Hef Rune Talent?’op
zondagmiddag. Voorzitter van VVvo Ruinen
Bertine Zegeren: “We wilden eens wat
anders dan de playbackshow op
zondagmiddag en verschillende
talenten een podium bieden. ‘Hef Rune Talent’
is een show waarin ruimte is voor diverse acts,
zoals zang, dans, goochelen, playback etc.
Deze acts worden beoordeeld door juryleden
uit diverse vakgebieden”.
Vlaggetjes
De optocht van versierde wagens is een van
de vaste programmaonderdelen.
Het bestuur wil de route er dit jaar extra
feestelijk uit laten zien en heeft daarom een
week voor het feest eenmalig vlaggetjes
bezorgd bij inwoners die aan de route van de
optocht wonen. Bertine Zegeren:
“De straatversiering loopt sinds jaren terug.
Daarom is er dit jaar extra aandacht voor
gevraagd en is het verzoek aan de bewoners
aan de route mee te werken aan het creëren
van een feestelijke sfeer en de vlaggetjes op
te hangen.”
Vrijkaartjes
Verder maakt iedereen die op een originele
manier op de foto gaat met de poster uit de
feestgids kans op vrijkaartjes voor de
vrijdag- of zaterdagavond. Bertine:
“We dagen iedereen uit om met originele en
bijzondere foto’s te komen en die te plaatsen
op ons facebookaccount. Uit de inzendingen
kiezen we als bestuur drie inzendingen die
twee vrijkaartjes krijgen”.
Programma ‘t Runer Feest 2015
‘t Runer Feest begint traditiegetrouw op
donderdag met de kaartavond.
Vrijdagmiddag is voor de allerkleinsten en
basisschooljeugd in Ruinen.
Om 14.30 uur is er een voorstelling van
Magic Dennis in de feesttent. Aansluitend
kunnen kinderen zich laten schminken in
de tent en maakt Magic Dennis de mooiste
figuren van ballonnen.
Vanaf 15.30 tot 16.00 uur is er gratis toegang
in alle draaiende attracties op de kermis
voor de jeugd.

Vrijdagavond staat in het teken van Neonparty
XXL. Een Drive Inn Show met Blacklight in de
feesttent en een optreden van de Party
Animals. Op zaterdagmorgen gaat het feest
om 8.30 uur verder met de keuring van
versierde wagens en loopgroepen op de Brink.
Daarna volgt de optocht door het dorp die
eindigt bij het feestterrein aan de Neuzendijk.
‘s Middags is er in de feesttent muziek van
de band Jools en worden de prijzen uitgereikt
voor de versierde, straten, bogen, wagens en
loopgroepen. Op zaterdagavond treedt BEAT
IT vanaf 21.30 uur op in de feesttent samen
met DJ Jeroen Gras.
Boerenblond opent
zondagmorgen om
10.00 uur met een
optreden en zondagmiddag vanaf 13.30 uur
is het tijd voor ‘Hef Rune
Talent?’ ‘t Runer Feest
wordt daarna afgesloten
met optredens van de
band Finally en de
Lawineboys.Meer
informatie over ‘t Runer
Feest is te vinden
op www.vvvoruinen.nl
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WERKSCHOENEN

diverse modellen
Met hoge korting,
tot wel 50% !!!

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van DoeHetZelftechnische
installatie
pakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

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

Hees 32
7963 PB Ruinen
tel: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 9 september 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 1 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.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

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
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.)

112

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

0900–8844
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

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
Zondag 30 augustus

PKN-Mariakerk Ruinen 10.30 uur Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. van Zanden

Zondag 6 september

PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. ‘t Lam

Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten

ADVERTEREN?

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

’T RUUNDER
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‘t Neie Punt wenst
alle Runers een
ﬁjne feestweek toe!

Graag tot ziens in het nieuwe
dorpshuis op 31 augustus!

ALLERLAATSTE OPRUIMINGSRONDE!!!

Zomercollectie 25%-75% korting
Wees er snel bij en profiteer van de laatste ronde!!!

Als u op de hoogte wilt blijven van de NIEUWE NAJAAR/WINTER MODE
dan moet u zeker één van onze modeshows op 22 september, 10.00 uur,
14.00 uur en 19.00 uur, in onze winkel bezoeken of 23 september, 19.30 uur,
in “Dorpshuis Buddingehof” in Ruinerwold.

Boetiek ”De Smederije”

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

			

Oproep!

Ruinen Dr.

Nog niet zo lang geleden mochten wij
				
onze 1000e klant verwelkomen!
Wij bedanken hierbij onze klanten die hun
bankzaken al aan ons hebben toevertrouwd.
Binnenkort kunnen wij vol trots onze 1500e
klant begroeten en deze klant krijgt een
prachtige fiets cadeau!

De Wolden

Wie wordt onze

1500e
klant!!!

Financiële dienstverlening

Hypotheken Sparen Beleggen Lenen Verzekeren

Tel. 0522- 472 528

Email: balieruinen@wolden.nl

Web: www.wolden.nl

Advertorial

Column

minimama
Heerlijk vakantie!
Voorbij.
Lekker bij huis.
In de buurt op pad.
Fietsen, wandelen, kanoën, varen,
Dobberen….in Giethoorn.
Gezellig, druk.
File varen in de grachten, met de
massa mee.
Wachten, kijken, roepen, lachen.
Filmpjes op internet.
Vrouwen zetten Giethoorn op de kaart
Hun VIP behandeling…
dik verdiend.
“U bent een kwartiertje te laat.
Vijf euro alstublieft!”
Dames geniet!
Let goed op.
Een paar kilometer de andere kant
op kun je genieten
van de paarse pracht.
Rust en ruimte.
Fietsen, steps en paarden.
Een wijntje op het terras.
Iets meer in jullie straatje?!

- ie weet wè wie Adverteren?
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www.ruunderwaopen.nl

‘t Runer Feest bij ‘De Herberg
van Rune’ met live band
RUINEN - Het allereerste Runerfeest van ‘De Herberg van Rune’ wordt gevierd vanaf
10.00 uur met koffie en eigen gebakken appelgebak op het terras.
Tijdens de optocht van versierde wagens
op zaterdagmorgen – onder andere door
de Westerstraat – is er tussen ’s ochtends
11.00 en ’s middags 14.00 uur live muziek
op het terras. verzorgd door het duo Tandem,
dat dit jaar al vaker speelde in ‘De Herberg’.
De tap van ‘De Herberg van Rune’ is
geopend met uiteraard Hertog Jan.
Omdat feestvieren hongerig maakt, wordt
er speciaal voor deze gelegenheid een
dagschotel geserveerd: schnitzel met spek,
uien en champignons, sla en frites,
voor € 10.=.

Om 14.00 uur houden de muzikanten van
Tandem het bij ‘De Herberg van Rune’ voor
gezien. Dan gaat het feest verder in de
feesttent, onder andere met de prijsuitreiking.

Namens alle medewerkers van
De Herberg van Rune
wensen wij iedereen een
plezierig Runerfeest.
www.deherbergvanrune.nl

Paarse Pracht in Ruinen
schilderachtig mooi!
RUINEN – Woensdag 12 augustus jl. vond in Ruinen de laatste brinkavond van dit
seizoen plaats. Omdat de bloeiende heide in de omgeving in deze periode voor een
prachtig landschap zorgt, wordt dat ieder jaar in Ruinen gevierd. Ondernemers
ontvangen hun hun klanten op een paarse loper en de dorpskern is voorzien van
versierde bomen en bloemenweelde met een vleugje paars.
Tijdens deze brinkavond was het thema
dan ook ‘Paarse Pracht’. Naast de
marktkraampjes, was een 14-tal amateuren professionele schilders (categorie
kinderen en volwassenen) op de brink
neergestreken. Geïnspireerd door de
paarse omgeving werd er volop geschilderd,
konden zij hun werk laten zien aan
het publiek en meedingen naar het mooiste
Paarse Prachtschilderij of -object.

Het resultaat varieerde van een impressie
van de omgeving, abstracte werken tot
beschilderde natuurlijke objecten.
De waardebon die gewonnen kon worden
bij de categorie volwassenen was
uiteindelijk voor Ala Khonikava uit Meppel
met een kleurig abstract werk.
De kleine Jasmijn won met haar
beschilderde tak een kinderworkshop
verzorgd door Atelier Femke-Anne.

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen

Zaterdag 29 augustus a.s.
zijn wij gesloten i.v.m.
’t Runer Feest!

Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

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

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Het huismerk
van DA
- zeer uitgebreid assortiment
- goede kwaliteit
- lage prijs
- leuke verpakking
- ook voor de kleintjes
- gewoon proberen

Het huismerk
van DA

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Ruinen

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Foto QUELLE | CADEAU

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54

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

Actief na schooltijd
Brede school De Wolden
DE WOLDEN - De nieuwe kalender is uit! Voor elk Brede School netwerk is er in
samenwerking met een groot aantal organisaties uit gemeente De Wolden door het
Brede School Team weer een nieuwe activiteitenkalender gemaakt.
De kalender verschijnt 4 keer per
en tevens ligt de kalender in verschillende
schooljaar. In de kalender vindt u per Brede ontmoetingscentra en dorpshuizen, het
School netwerk allerlei leuke, sportieve en gemeentehuis en de bibliotheken.
culturele activiteiten voor uw kinderen.
Daarnaast is de kalender ook via een
De kalenders zijn vorige week
mailing verstuurd en is deze terug te
uitgedeeld aan de leerlingen van het
vinden op diverse websites waaronder
basisonderwijs, buitenschoolse opvang
www.dewoldensport.nl.

Open clubavond
Fotoclub De Wolden
RUINEN - Op 1 september a.s. houdt
Fotoclub De Wolden een inloopavond in
het nieuwe dorpshuis’t Neie Punt,
Jan Wieringaweg in Ruinen.
De avond begint om 19.30 uur en
belangstellenden zijn van harte welkom.
Er worden foto’s vertoond en besproken
van het zomerthema van de club.
Kijk ook op www.fotoclubdewolden.nl.

Reeënwandeling Dwingelderveld
REGIO – Op zaterdag 29 augustus a.s. van 18.30 tot 21.00 uur is er een reeënwandeling in het Dwingelderveld. De avond valt over
Nationaal Park Dwingelderveld. De schemer geeft veel dieren dekking bij het zoeken naar voedsel. Ook de reeën durven zich nu te
laten zien.
Ga mee op zoek naar deze prachtige,
sierlijke dieren. De gids neemt u mee naar
plekken waar vaak reeën worden gezien.
Maar de natuur heeft nog veel meer moois
te bieden als het begint te schemeren.
Pak uw verrekijker, trek laarzen of
stevige schoenen aan en regenkleding in
de rugzak. Reeën kunnen erg goed horen
dus krakende kleding kunt u beter
thuislaten.
• Vooraf aanmelden is vereist
• De minimum leeftijd voor deze excursie
is 12 jaar.
• Bij onweer gaat de excursie niet door.
Geef uw mobiele nummer door, zodat we
u tijdig kunnen bereiken.
• Controleer uzelf op teken na een bezoek
aan de natuur.
De start is vanaf het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen.
Voor info, aanmelding of alle activiteiten in
het Nationaal Park Dwingelderveld kijk je
op: www.natuurmonumenten.nl.

Europese nacht van de
vleermuis Dwingelderveld
REGIO – 28 augustus a.s. van 20.00 tot 22.00 uur kun je mee vleermuizen spotten.
Op het Dwingelderveld leven verschillende soorten vleermuizen. Als de schemer valt, kun
je ze zien scheren langs de bomen en andere obstakels. Snel, wendbaar, zonder geluid.
Althans zonder, voor ons oor, hoorbaar geluid.
De gids van Natuurmonumenten heeft een
batdetector waarmee de geluiden die de
vleermuizen uitzenden, opgevangen
worden en hoorbaar gemaakt.
Omdat elke soort andere geluiden maakt,
kun je met behulp van de batdetector te
weten komen welke vleermuizen er
rondvliegen.
Praktische informatie:
• Trek stevige schoenen of laarzen aan
• Neem warme kleding mee, het kan
‘s avonds al flink afkoelen
• Geef je mobiele telefoonnummer door
De start is vanaf het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen.
Als het regent vliegen vleermuizen niet en
gaat de wandeling dus niet door.

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
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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 11 september 2015
via info@pkn-ruinen.nl
GIFT
Via mevr. A. van Egten: € 10
MEDITATIE
“Goede buren!” - Dat is het nieuwe jaarthema van ons als kerk.
Nu de schoolvakanties in het noorden van het land voorbij zijn,
begint langzamerhand weer het “normale leven”.
Ook onze kerkelijke gemeente begint in september weer aan een
fris, nieuw seizoen, vol van verrukkelijke vieringen en vol van
vrolijke ontmoetingen met elkaar. Het is een goede traditie
geworden om elk nieuw seizoen - of “kerkelijk jaar” zoals wij dat
dan noemen - een (jaar)thema mee te geven. En dat thema van
dit jaar is dus geworden (trouwens niet alleen in Ruinen, maar in
heel protestants-kerkelijk Nederland): “Goede buren”.
In de bijbel komt het woord ‘buren’, zoals wij dat kennen, maar
weinig voor. ‘Buren’ zijn de bewoners van de huizen in de buurt
van je huis. Van buren leen je spullen (2 Kon. 4:3) of krijg je spullen
(Ex.11:2, Ezra1:6). Je komt er in de bijbel met hen gezellig samen
als er een bokje geslacht moet worden (Ex.12:4). Maar de buren
drijven soms ook de spot met je (Psalm 31:12). En het is ook leuk
ze uit te nodigen om met je feest te vieren omdat je iets vreugdevols
hebt meegemaakt (Luc.1:58, Luc.15:6,9).
Wat ik persoonlijk heel interessant vind, is dat “buren” heel anders
kunnen zijn dan jij zelf. Je buren zitten soms totaal anders in elkaar.
Buren zijn niet je eigen “vlees en bloed” en behoren niet tot je
vertrouwde komaf of familie. Buren wonen wel naast je, maar ze
delen niet bij voorbaat dezelfde interesses of hetzelfde geloof.
Ze hebben vaak hun eigen, individuele manier van leven en dat
maakt het allemaal juist interessant. Je kunt het daar dus eens
heerlijk met elkaar over hebben! Over vragen als: Wat vind jij belangrijk in je leven, en wat is jouw persoonlijke “drive” (bezieling)?
Van welke mooie momenten geniet je in je leven? En hoe ga je met
de momenten om, die heel moeilijk zijn? Zegt “Naoberschop” je
iets, heb je daar wat aan?
Ik zou het leuk vinden om hierover in Ruinen ruim van gedachten
te wisselen in het komende seizoen. Hoe we dat het beste kunnen
doen, moet nog nader worden uitgewerkt. Heb je zelf voorstellen?
Kom er mee voor de dag, zou ik zeggen! Ze zijn hartelijk welkom, of

je nu heel kerkelijk en gelovig bent of juist helemaal niet. Misschien,
wie weet, kunnen we samen wel prachtige activiteiten opzetten die
voor iedereen die in onze dorpen Ruinen, Echten en Ansen woont,
goed en interessant of handig en behulpzaam zijn.
In ieder geval starten wij het nieuwe seizoen ook weer op met een
boeiend-spannende STARTDIENST, op zondag 20 september a.s.
Mag ik je vragen, deze datum al vast met koeienletters in je agenda
te zetten, want het duurt nog wel even voordat het zover is. Er komt
hierover geen publicatie meer in het eerstvolgend kerkblad (uitgave
23 september).
Kom ook naar de kerk op zondagochtend 20 september, wees heel
hartelijk welkom!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
Wat zijn de zomermaanden juli en augustus toch altijd gezellig in
onze dorpen, vind je ook niet?! Velen van ons zijn dan vrij of aan
het werk voor de vele toeristen die onze dorpen bezoeken.
De versierde wagenoptocht van enkele weken geleden in Echten,
de fietsvierdaagse onlangs nog in Ansen, de Brinkavonden van
Ruinen, de Openluchtspel-uitvoeringen in Ruinen of waar dan ook
in de omgeving, en nu dan aankomend weekend het Ruinerfeest
met z’n optocht en feestelijk vertier. Ik geniet daar best wel van.
Wat ik er vooral heel interessant aan vind, is het contact dat je soms
heel spontaan met mensen kunt hebben. Iedereen komt iedereen
wel eventjes tegen. En dan zit er vaak een leuke spanningsboog
aan vast. Aan de ene kant heb je veel lol met elkaar. Je geniet
samen van de “gein” die je met elkaar hebt. Wist je trouwens al
dat het woord “gein” afstamt van het bijbels-hebreeuwse woord
“cheen” en “gunst” betekent? Als je “gein” hebt met elkaar en veel
“geintjes” met elkaar uitwisselt, veert je hart op, want dan leef je in
elkaars “gunst” en lijkt het leven wel één groot cadeau! Deze mooie
ervaring doe je dus in ieder geval al op. Aan de andere kant sta ik
ook altijd weer verbaasd, hoe weinig “onnozel” alles is, of beter
gezegd: over hoeveel “serieuze” onderwerpen je het nog terloops
met elkaar hebt, als je gezellig met elkaar samen optrekt.
Werkelijk alle wereldproblemen passeren soms eventjes de revue
en op andere momenten de meer persoonlijke dingen.
Na menige Brinkavond merk ik dat ik zelf of dat anderen weer
eventjes heerlijk het hartje hebben kunnen luchten. En elke
Brinkavond maakt je als mens een stuk wijzer - leuk is dat!!
Iedereen een mooi feestweekend en een gezellige na-zomertijd
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 dan van harte voor je open:
Zondag 30 augustus – 10.00 uur
Het zijn een handvol “heilswoorden” die deze zondag vanuit de
Schrift over ons worden uitgestrooid. Ze zullen ons goed doen.
Tegelijkertijd zijn het woorden die onze zintuigen benoemen.
Ze hebben het over het heil dat je als mens kunt zien, horen,
proeven, spreken en voelen. De heilswoorden gaan dus diep,
ze willen ons werkelijk (aan)raken. Welkom in de dienst! We lezen
Zacharia 8: 4-8;20-23 en Marcus 8: 22-26.
Zondag 6 september – 10.00 uur
Toen Jezus een tijdje was opgetreden in het land, vroegen de
mensen die hem zagen zich af: wie is toch deze merkwaardige
man? Ook in onze huidige tijd zijn er de meest uiteenlopende visies

op wie Jezus nou wel en wie hij niet is (geweest). Van “loser” (een
nieuw, modern, populair woord voor zwakkeling) via revolutionair,
tovenaar of charismatisch leider tot aan go(e)dheiligman,
werkelijk allerlei visies kom je tegen. Valt daar het een en ander
over te zeggen? Welkom in de dienst! Wij lezen in de dienst
Deuteronomium 4: 1-2;9-20 en Marcus 8: 27 - 9: 1.
Zondag 13 september
Gastpredikant ds. J. Ridderbos uit Assen geeft aan ons
kerkgangers de geheimen van het evangelie door. Wij laten ons
verrassen.
’t Neie Punt
De maandelijkse viering voor de ouderen, voorheen in de
Priensenije, vindt vanaf september plaats in het nieuwe gebouw,
’t Neie Punt. Ten tijde van het samenstellen van deze uitgave van
Om de Ruiner Toren was hierover onvoldoende informatie
voorhanden. Zodra meer bekend is zullen betrokkenen worden
geïnformeerd.
Zondag 20 september

“S T A R T D I E N S T”
10.00 uur Mariakerk

Thema: “Goede viering”
Een creatieve samenkomst,
enthousiast vormgegeven, hartverwarmend voor jong en oud!
Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen,
mensen die hun levensverhaal al op een rijtje hebben
en zij die nog op zoek zijn,
buren, burgers, buitenlui,
iedereen is hartelijk welkom
in deze opstartdienst van het nieuwe seizoen!
M.m.v. het Kerkkoor.
Welkom!
MODERAMEN
Bericht
Misschien kunt u zich het nog herinneren. Anderhalve week
geleden, op zaterdag 15 augustus werden er om 12.00 uur de
klokken van de Mariakerk geluid. Misschien heeft u zich wel
afgevraagd: waar was dat toch voor? Dit was voor Syrië en Irak
en de vervolgde mensen daar, in het bijzonder de vervolgde
christenen. Niet alleen in Ruinen, maar ook in vele andere
kerkelijke gemeenten van de landelijke Protestantse Kerk, waar
wij als Mariakerk deel van uitmaken, en in vele parochies van de
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland werden toen een paar
minuten de klokken geluid.
GESPREKSGROEP
De maandelijkse Gespreksgroep die onze gemeente rijk is,
start nog niet in september, maar pas in oktober weer op, op
maandag 12 oktober. Meer informatie daarover in de komende
uitgave van dit blad.
OPEN MONUMENTENDAG op 12 september
De kerk is vanaf 10.00 uur open en kan bezichtigd worden evenals
de gewelven onder de Bron.
• In de kerk is een tentoonstelling van DOOPJURKEN.
Wij hebben al heel wat aanmeldingen, maar er kunnen nog wat
jurken bij.
(aanmelden bij Karin Terwisscha tel. 472389 of Joke Alberts
tel. 472011)
•

Er is ook nog een kleine SNUI- EN SNUFFELMARKT waar u
boeken, kaarten, jam, knieperties, koffie, thee,
handwerkspullen, bloemstukjes en natuurlijk
PROEMENKREUZE kunt kopen.
Denkt u nog aan de steentjes van Steenbergen en de muntjes 		
van Luten? Doos staat in de toren.

•

Nieuw is de MONUMENTENWANDELING langs monumenten,
tuinen en bezienswaardigheden.

De route beschrijvingen zijn te verkrijgen in de kerk.
3 km. wandelen
6 km. wandelen of fietsen (ook leuk voor kinderen)
10 km. wandelen
U kunt starten vanaf 10.00 uur.
Wij hopen dat het weer een hele leuke dag zal worden.
KERKKOOR
De repetities van het kerkkoor zijn weer gestart op dinsdag 18
augustus. Wij komen elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur bij
elkaar in de Bron om liederen in te studeren voor de kerkdienst.
Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen en zing mee!
Informatie te verkrijgen bij Ada Platen 0522-471723
AGENDA
• In de gereformeerde kerk van Nijeveen wordt op zaterdagavond
12 september om 19.00 uur een zangdienst gehouden m.m.v. 		
het Christelijk Mannenkoor uit Staphorst en het kinderkoor de 		
Welnootjes.
•

Dinsdagavond 8 september aanmelding voor de Alpha cursus
“zoektocht naar het christelijk geloof”.
Nadere informatie: alphahoogeveen@gmail.com
tel. 0528-241437 of 06-51600684

TEN SLOTTE
Leven is ook eelt kweken op je ziel
Redactie Om de Ruiner Toren

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Al 30 jaa
re
in het grorvaring
en!

Tuinaanleg
& Onderhoud

I.v.m. ’t Runer Feest
zijn wij
zaterdag 29 augustus a.s.
de gehele dag gesloten

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Nog 6 dagen!
er
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k
marsuten
l

Het aftellen is begonnen!
ma
rs

kra
Vanaf dinsdag 1 september mag lu
ute mer
n
weer met munten betalen!

Zaterdag 29 augustus zijn we gesloten
i.v.m. ’t Runer Feest!
We wensen de feestgangers een fijn feest toe!!!

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

Kom een kijkje nemen
bij VIOS RUINEN

September instuifmaand!

VIOS
RUINEN
50 jaar

19 SEPTEMBER
Jeugdclinic door eredivisionist LANDSTEDE Zwolle

Aanvang: 15.00 uur
INTERNATIONALE BEKERWEDSTRIJD
LANDSTEDE HEREN 1 -

Aanvang: 18.15 uur

Sporthal De Marse
Meester Harm Smeengestraat 54, Ruinen

Voor iedereen gratis toegang!

Feestje met
hele famile of
vriendengroep?
Zaalverhuur
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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.

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

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

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

15%
Voordeel
op het Auping assortiment

NIEUW BED?

NIEUWE AUPING!

Bent u op zoek naar een nieuw
bed? Profiteer dan deze maand
nog van deze actie: 15% korting
op het Auping assortiment. Voor
meer informatie bent u welkom

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

in onze showroom, onze medewerkers helpen u graag verder!

Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen

Deze actie is geldig t/m 30 augustus 2015
Vraag in onze winkel naar de actie
voorwaarden

Me ube le n

-

Slapen

T. 0522 - 47 17 40
-

Sto f fering

-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

FAMILIEBERICHTEN
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na
het overlijden van mijn partner

WAOPENTIES
Te koop
Peuterbed
kleur blauw incl. matras 75x150 cm € 20,00
Tel. 473727
Te koop
Draagbare kleuren tv + DVD speler en afst. bediening € 7,50
Tel. 473727

Egbert Nijmeijer

Gratis af te halen
Draagbare kleuren tv zonder afst. bediening
Tel. 473727

Uw aanwezigheid, belangstelling en andere
blijken van medeleven zijn ons tot steun bij het
verwerken van dit verlies.

Te koop
Philips DVD-speler/recorder als nieuw met kabels en
afstandsbediening t.e.a.b.
Tel. 0522-472862

Uit aller naam
Jantina Lefferts
Ruinen, augustus 2015

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben gekregen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, moeder,
schoonmoeder en oma

Antje Winkel - Vos
Uw aanwezigheid, de bloemen, brieven en
kaarten hebben ons erg goed gedaan en zijn
een grote steun voor ons geweest.

Te koop
Servies Paola 12-delig
Thee-. eet- en ontbijtservies € 120,00
R. de Boer, Hinkenkamp 42,
Tel. 0522-473122

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715
ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

Klaas Winkel
Kinderen en kleinkinderen

www.autobedrijfwestera.nl

*
*
*
*

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER WAOPEN!
www.ruunderwaopen.nl

50 + Pilates
Gratis proefles
Donderdag 3 september
Dorpshuis de Bastogne Ansen
Mobiel 06 481 066 70
www.pilatestraining.nl

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open
van 13.00-16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en
place du tertre elke laatste zondag van de maand.
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

Museumboerderij Pasmans Huus in augustus en 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 zie: www.natuurmonumenten.nl

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot
13.00 uur, augustus ook op dinsdag-en donderdagmiddag van
14.00 tot 16.30 uur.

AUGUSTUS
Donderdag 27 t/m
zondag 30 augustus

Runerfeest voor meer info
www.vvvoruinen.nl

Zondag 30 augustus
14.00-17.00 uur

Kunstmarkt Brink 19d, Kunstplein
Ruinen

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

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Wij gaan binnenkort
verbouwen!
FORSE KORTINGEN OP VOORRAAD
TUINMACHINES EN TOEBEHOREN

Ook op 2015 machines!!

P
O
=
P
O Kom snel langs
WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

WWW.INTECHNEAU.NL

T 0522-47 04 56

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen

Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

