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2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

Straatversiering feestweek Ruinen 2016 - ‘t Neie Punt
middenin de samenleving

Dorpshuis ’t Neie Punt werkt
aan ondernemingsplan
RUINEN - Het nieuwe dorpshuis in Ruinen, ’t Neie Punt, is nu een jaar in gebruik. Na de fantastische
officiële opening in het najaar 2015 en een geslaagd verenigingsseizoen wordt door de zakelijk
leider en de stuurgroep gewerkt aan een ondernemingsplan zoals dat ook bij andere dorpshuizen
in De Wolden gebeurt. Deze maand worden vele belanghebbenden geraadpleegd, zowel om het
eerste jaar te evalueren als om te horen hoe men de rol van‘t Neie Punt ziet in de Runer
samenleving.
In het eerste jaar hebben een keur aan
verenigingen en andere gebruikers hun intrek
genomen in het nieuwe dorpshuis. Het is daarom
goed om (kort) terug te blikken op het eerste,
enerverende jaar. Maar het is vooral belangrijk
om met alle betrokkenen vooruit te kijken!

Nu
verkrijgbaar

gesprekken zullen als input dienen voor het
op te stellen ondernemersplan voor het
dorpshuis. De stuurgroep hoopt aan de hand
van dit ondernemingsplan in het voorjaar van
2017 over te kunnen gaan tot het formeren van
een officieel bestuur voor ’t Neie Punt.
Daarvoor wordt momenteel ook nagedacht over
Zakelijk leider Suzanne Luppes, ondersteund
de toekomstige rechtsvorm en exploitatieopzet.
door buurtopbouwwerker Jannes Kuik van
Doelstelling is en blijft dat ’t Neie Punt van, voor
Welzijn De Wolden, en de huidige stuurgroep van en door de gebruikers, de inwoners van Ruinen,
’t Neie Punt oriënteren zich momenteel op de
wordt.
doelstellingen voor de komende jaren. Ze willen
graag van de Runer samenleving en andere
Deze week valt het allereerste kwartaalbericht
Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
belanghebbenden horen hoe zij de ontwikkeling “Neie Punten” op de deurmat bij de inwoners
www.hofmanruinen.nl
van het dorpshuis graag zouden zien. Wat zou
van Ruinen. Het blad is
’t Neie Punt vanuit het perspectief van de
bedoeld om met
burgers de komende jaren moeten realiseren?
name de Runer
Welke belangrijke ontwikkelingen en
bevolking periodiek te
aandachtspunten ziet men?
informeren over en te
betrekken bij het wel en
Om over deze vragen van gedachten te
wee van het dorpshuis.
wisselen zijn er deze maand verschillende
De ontwikkelingen
bijeenkomsten georganiseerd in ’t Neie Punt
rondom het
voor diverse groepen van belanghebbenden.
ondernemersplan
schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
De vrijwilligers, gebruikers, medewerkers ZZWD van dorpshuis
en Welzijn de Wolden, de klankbordgroep van
’t Neie punt komen in
‘t Neie Punt, Dorpsbelang Rune, Ondernemend het volgende
Meppel Tel.: 0522 262644 www.lensenschilders.nl
Ruinen en bestuurders van de gemeente zijn
kwartaalbericht
uitgenodigd. De uitkomsten van de
uitgebreid aan bod.
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Bestaria
Ruinen

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

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 28 september 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 20 september 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

Steunzolen en Inlays

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Pedicuresalon Alie Broekman

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

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

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

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

RegioBank Ruinen

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

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

Huisartsenpraktijk Ruinen

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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
‘t Neie Punt

18.30 uur

Dierenarts De Wolden

Zondag 18 september

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

Zondag 25 september

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

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

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

Mw. A. Vermaas

Ds. G. Naber
Ds. H. Linde

Ds. G. Naber
Ds. C.J. ‘t Lam / Ds. G. van Zanden

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Grondverzetbedrijf R. Luning
Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.

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

             • 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

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953
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

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

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
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Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Nieuwru!nderworst

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

Nu ook rgers
en hambu

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

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

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

www.zzwd.nl

Maaltijdservice Thuis

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!
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, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

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

Overstappen naar
de RegioBank?

R

Wij verzorgen voor u:
*Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen
*Het rekeningnummer wijzigen voor uw inkomen
*Het opzeggen van uw oude rekeningen

0522 - 472528
Een bank zonder
Poespas!

Hypotheken Sparen Beleggen Lenen Verzekeren
Tel. 0522- 472 528 Email: balieruinen@wolden.nl Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

Zelfstandig Adviseur

Ruinen Dr.

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 33 nr. 9 - 14 september 2016
Eerstvolgende nummer verschijnt 12 oktober 2016
Predikant:
			
		
Inlo
			

ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
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 30 september 2016
Via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE:
Paus Franciscus. Ik heb hem deze zomer tijdens mijn vakantie
wat beter leren kennen!! Niet omdat ik hem ontmoet heb ofzo,
dat helaas niet, maar omdat ik “zijn mooiste citaten” tegenkwam
in een klein, net nieuw verschenen boekje van nog niet eens een
tientje, samengesteld door Tom Zwaenepoel, uitgegeven bij de
uitgeverij Lannoo (ISBN 9.789401.436304).
Een prachtig boek! Heerlijk makkelijk om te lezen. Elk citaat van de
paus lijkt een prachtig gekleurd steentje, dat samen met andere
‘steentjes’ een mooie mozaïekafbeelding vormt! Elke uitspraak op
zich verdient het al er goed over na te denken (er over te “mediteren”), maar ook samen hebben de uitspraken veel zeggingskracht.
Ze scheppen door wat ze zeggen een compleet nieuwe wereld, vol
aandacht en tederheid voor elkaar. Geïnitieerd door God, die in de
gestalte van Christus ook altijd vooral teder en zacht optreedt. - Zie
hier enkele van de uitspraken van paus Fransciscus, geniet ervan!
De c h r i s t e l i j k e s t i j l bestaat uit tederheid, goedheid,
nederigheid, zachtmoedigheid, groothartigheid. / Wie zeker is van
zijn eigen overtuiging, moet zich niet opdringen, geen druk
uitoefenen op de ander: hij weet dat de waarheid een eigen
uitstralingskracht heeft.
Over de e e n v o u d : Wie sober is, is evenwichtig, coherent,
bekwaam om het wezenlijke te zien en er naar te leven. / Het is een
terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maakt stil te staan
om te genieten van de kleine dingen, te danken voor de
mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons te hechten aan wat
wij hebben, of treurig te worden om wat wij niet bezitten. / Jezus
armoede is de grootste rijkdom. / Het eigen geluk zoeken in het
bezit van materiële dingen is een veilige weg om niet gelukkig te
zijn. / In vrijheid en bewust beleefde soberheid werkt bevrijdend.
/ Over de s c h o o n h e i d van de dingen: Wanneer men niet leert
stil te blijven staan om het schone te bewonderen en te waarderen,
is het niet vreemd dat alles verandert in een object dat men zonder
scrupules mag gebruiken of misbruiken.
Over G o d : God is een klank van stilte / De stijl van God is niet die
van het spektakel: God is werkzaam in de nederigheid, in de stilte,
in de kleine dingen, de simpele dingen. / De nederigheid is een
essentieel kenmerk van God en ligt in het DNA van God verankerd.
Over g e l o v e n : Het geloof is geen licht dat heel onze
duisternis verdrijft, maar het is een lamp die onze stappen begeleidt
in de nacht, en dat is voldoende voor de weg die we moeten gaan.
Over het g e b e d : Het gebed is de ademhaling van het geloof.

Over h e t k r u i s : Niemand kan het kruis van Jezus aanraken
zonder iets van zichzelf hierop achter te laten en zonder iets van het
kruis van Jezus in het eigen leven binnen te dragen. / De logica van
het kruis is in de eerste plaats niet de logica van pijn en dood, maar
de logica van liefde en zelfgave die leven brengt. / Voor religieuzen
betekent vooruitgang maken: zich vernederen door dienstbaarheid,
dat wil zeggen dezelfde weg te gaan als Jezus. / Een beetje
erbarmen maakt de wereld minder koud en meer rechtvaardig.
/ Het kruis is het meest welsprekende teken van Gods
barmhartigheid. / De barmhartigheid is de identiteitskaart van
onze God. Over de l i e f d e en t e d e r h e i d : Het openstaan
voor een ‘jij’ dat in staat is te kennen, lief te hebben en een dialoog
aan te gaan, blijft de grote adel van de menselijke persoon. / Liefde
haalt haar kracht en schoonheid uit het feit dat zij een band schept
zonder de ander zijn vrijheid te ontnemen. / Liefde uit zich in kleine
dingen, in aandacht voor kleine dagelijkse tekens die maken dat we
ons thuis voelen. / Ieder menselijk wezen is een voorwerp van de
oneindige tederheid van de Heer en Hijzelf woont in zijn leven.
/ Tederheid is poëzie: dingen en gebeurtenissen ‘voelen’ in plaats
van ze als gewone voorwerpen te behandelen, alleen voor het
gebruik, omdat ze dienstig zijn. / Onze oneindige droefheid wordt
alleen maar genezen met een oneindige liefde.
VANUIT DE PASTORIE
Deze maand beginnen wij weer aan een prachtig nieuw kerkelijk
seizoen!! Ik heb er zin in en ben heel benieuwd wat het jaarthema
“Deel je leven!” in ons los zal maken. Welk effect zal deze heerlijk
tegendraadse leuze hebben op ons, die steeds meer gewend zijn
te leven van “ieder voor zich” en “houden wat je hebt” en
“terugtrekken op je eigen eilandje”?
Daarover een ander keer meer!
Hierbij wil ik graag zeggen dat ik ook dit seizoen weer graag als
predikant klaar sta voor iedereen in onze dorpen die eens een
gesprekje wil, wie het ook is!! Dat kan omdat je ergens mee zit (met
een probleem, en de vraag: wat moet ik nou toch doen?!), of omdat
je het misschien wel prettig vindt, eens zonder gelijk door iemand
te worden bewerkt en bespeeld, je mijmeringen “te spiegelen” bij
iemand die aan geheimhouding onderworpen is. Of misschien ben
je iets leuks tegengekomen, een leuk boek, een leuke visie, en leuke
theorie over het leven, en wil je daarover eens van gedachten
wisselen. Ook voor alle praktische (kerkelijke) vragen kun je
natuurlijk altijd bij mij terecht (kan ik bij jullie mijn kind laten dopen?
hoe werkt dat als ik in de kerk wil trouwen?). Ook voor adviezen
hoe onze kerk nog beter kan reilen en zeilen in de dorpen Ansen,
Echten en Ruinen, houd ik me van harte aanbevolen.
Wees altijd welkom bij mij thuis in de Pastorie op het adres
Kloosterstraat 2 (bel daarvoor gewoon aan, of op: 0522-471543)
of op mijn Inloopspreekuur, elke maandagochtend van
10.30 - 12.30 uur in De Bron, Kloosterstraat 4.
Alle goeds toegewenst.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

“Dare to share!”
Fotowedstrijd over “Je leven delen”
Lever ook jouw foto aan!
Het jaarthema van onze kerk van het komende seizoen is:
“Deel je leven! Dare to share!” Het lijkt ons leuk rondom de
startzondag in de Mariakerk over het thema “Je leven delen”
een fototentoonstelling te houden en eens te kijken welke foto’s
allemaal binnenkomen. Doe ook mee! Heb je een foto dat goed bij

het thema past, lever het dan in bij de Pastorie, Kloosterstraat 2,
tel. 0522-471543 of stuur het op naar gnaber@hetnet.nl of bij de
scriba van onze kerk info@pkn-ruinen.nl. Een andere mogelijkheid
is, om speciaal bij dit thema zelf een leuk motief te verzinnen
en daarvan een foto te maken! Inzenden kan tot maandag
12 september. De winnaars strijken met de eer en ontvangen
een mooie bos bloemen.
Alvast hartelijk dank.
Met een hartelijke groet, de voorbereidingscommissie
BIJ DE DIENSTEN
Wees hartelijk welkom in de volgende diensten in de Mariakerk
aan de Brink in Ruinen of in ’t Neie Punt:
Zaterdag 17 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering van onze kerkelijke gemeente in ons
nieuwe dorpshuis, met als voorganger mw. Anneke Vermaas.

Zondag 18 september 10.00 uur:
Startzondag
Gezinsdienst in de Mariakerk
Thema: “Deel je leven”
Op zondagochtend 18 september starten wij in de Mariakerk
aan de Brink ons nieuwe kerkelijk seizoen weer op met een
feestelijk-creatieve gezinsdienst! Het jaarthema van het nieuwe
seizoen en van de dienst is: “Deel je leven!” M.m.v. het kerkkoor.
Welkom!!
Zondag 25 september – 10.00 uur – Mariakerk
Een kerkdienst waarin we ook het heilig Avondmaal met elkaar
vieren. We lezen Genesis 28: 10-22 over Jakob die weg is.
Ver weg van huis, maar niet ver weg van God. Want God laat zich
zien als Jakob op de vlucht is. In een droom ziet Jakob een
ladder die tot aan de hemel reikt, en engelen!
Zondag 2 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Israëlzondag. We lezen Genesis 29: 1-30, over Jakob die met
twee vrouwen trouwt, met Lea en met Rachel, van wie hij op
verschillende manieren houdt. Of dat goed kan gaan?
Zondag 9 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. G. Douma uit Beilen gaat in de dienst voor.
Op de zondagsschool lezen ze het spannende verhaal van Jakob
aan de Jabbok, Genesis 32: 23-33.

Op zondagmiddag 25 september komt rondom de pastorietuin
(bij goed weer) en De Bron (bij slechter weer) de Middengroep van
20 t/m 55 jaar weer bij elkaar. Iedereen van die leeftijd is van harte
welkom op deze middag, waar de nadruk vooral zal komen te
liggen op heel veel gezelligheid en ontmoeting, een kort inhoudelijk
gesprek en samen eten (BBQ!).
We komen bij elkaar van 15.30 uur tot 19.00 uur. Meer informatie
en aanmelding bij Paula en Gert-Jan van den Bosch:
G-J-Pvandenbosch@hotmail.com of Hanneke Luning:
hannekeluning@hotmail.com.
ZUSTERKRING
Start van het nieuwe seizoen: maandagmiddag 26 september.
We beginnen met een Drenthe-kwis. Dhr. J. Weits uit Stadskanaal
gaat onze kennis over de dorpen van onze mooie provincie Drenthe
testen. Het wordt een gezellige opening van ons nieuwe
programma. Welkom in De Bron! Aanvang 14.00 uur. Nieuwe leden
ook welkom of kom eerst eens als gast bij ons. Wil je info over ons?
Bel 473180.
COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 3 oktober a.s. in
de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

Ten Slotte:
“Het geluk in uw leven hangt af
van de aard uwer gedachten.”
Marcus Aurelius

Redactie Om de Ruiner Toren

Ouderwets lekker!

Roomhoorn

Gezien in

van € 1.85
0
voor € 1,5

HEEL HOLLAND BAKT!
ZONDAGSSCHOOL
De Zondagsschool is op 4 september weer gestart.
We beginnen 10.00 uur in de Bron, Kloosterstraat 2
Ieder kind in de leeftijd van 5 tot 12 /13 jaar
is van harte welkom!

BBQ! BBQ! BBQ!
Zondagmiddag 25 september:
Ontmoetingsmiddag
twintig/dertig/veertigjarigen
en hun kinderen

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.

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

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

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

Telefoon 0522 - 472004

NU volopERVIOLEN!
WINT

!
Zin in een avondje uit
Brink 47 7963 AB Ruinen tel. 0522-471236

Zondag 18 september
Aanvang 15.00 uur

Concert
Mannenkoor “Basalt”

See you!!!

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

OPHEFFINGSUITVERKOOP
• Alle op voorraad drogisterij-artikelen 40% korting
• Histor Ready Mixed slechts € 17.50 per pot 750 ml
• Wijzonol Dekkend Halfglans/ Hoogglans

30% korting

• Voorraad behang 30%

p
o
=
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korting

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

Westerstraat 56, Ruinen

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

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

Kruiswoordpuzzel

Prijswinnaar augustus puzzel
A. Klomp Witteveen 18
De winnaar ontvangt een waardebon
t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Dio Drogisterij Harry Zegeren en af te
halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
September-puzzel inleveren voor
vrijdag 30 september 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Steenbergen brood & banket
De letters uit de genummerde
vakjes vormen een woord:
17
9

27
38

16
40

18
3

14
28

6
17

33

30

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!
www.ruunderwaopen.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl
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Het is weer tijia
KALK en specSTleSTOF
NAJAARS ME krijgbaar!

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?
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Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24
Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

September
A
M
R
A
O
H
S
R
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BEDANKT!
VVVo Ruinen bedankt alle sponsoren,
vrijwilligers en bezoekers voor het mogelijk
maken van een geweldig Runerfeest 2016!
Tot volgend jaar!
Bestuur V.V.v.o Ruinen

€ 4,25

Installatietechniek

K.J.vanDIJK
Duurzame Techniek

J.vanDijk

Bestaria
Ruinen

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

Langedijk 2 7958 PJ Koekange
Telefoon 0522 45 13 18 info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl
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marskramer
luten

marskramer marskramer
luten
luten

marskramer
luten

Per muntje e 0,50 korting!
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marskramer marskramer
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lute rame
r
n

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks 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

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
Fietstochten 2016 onder deskundige leiding, TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016. Vertrek 13.30 uur vanaf de
Brink, deelname voor eigen risico. Informatie TIP kantoor Ruinen

Pasmanshuus open dinsdag-, woensdag-, donderdag en
zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur inlichtingen:
TIP kantoor tel. 0522-471700 of tel. 0522-472485

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de
gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en
laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de natuurontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de seizoenen
aan bod, met de planten en dieren die daar bij horen. 14.00 – 15.30 uur,
start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22

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

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

SEPTEMBER

Zondag 18 september
15.30 uur

Mariakerk Ruinen Najaarsconcert
Byzantijns Mannenkoor Friesland
o.l.v. Nana Tchikhinashvili, met
vioolsoli van Nini Natroshvili

Woensdag 21 september
9.30-11.30 uur

Crea Café Bibliotheek Ruinen

Woensdag 21 september
14.30-15.45 uur

‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Ruinen. Herfststuk maken voor jong 		
en oud.
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 24 september
11.00 uur

Paddenstoelenwandeling o.b.v. een 		
gids op zoek naar bijzondere soorten
die in het NP Dwingelderveld voorkomen
Start Bezoekerscentrum,
Benderse 22 Ruinen,
vooraf aanmelden noodzakelijk.
www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld

Zondag 25 september

Jaarlijkse tuin- en smaakmarkt
Bezoekerscentrum, Benderse 22 		
Ruinen

Maandag 26 september
14.30-15.45 uur

‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker 		
Ruinen. Sieraden maken van rubber 		
en kralen
Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 14 september
14.15-15.30 uur

Vrijdag 16 september
19.30 tot 21.30 uur

Zaterdag 17 september
11.00 uur

‘t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker 		
Ruinen. Start weer met de timmerclub.
(elke woensdagmiddag)
leeftijd groep 6 t/m 8 opgave:
geahooijer@planet.nl
Op pad met paardentram bij volle 		
maan. Start bij Bezoekerscentrum,
Benderse 22 Ruinen. Aanmelden 		
www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld.
Paddenstoelenwandeling o.b.v. een 		
gids op zoek naar bijzondere soorten
die in het NP Dwingelderveld voorkomen
Start Bezoekerscentrum,
Benderse 22 Ruinen,
vooraf aanmelden noodzakelijk.
www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld

Zaterdag 17 september
12.00-13.00 uur

Woldenestafette start in Echten tussen
12.00 en13.00 uur

Zondag 18 september
15.00 uur

Café Hees
Concert Mannenkoor Basalt

FAMILIEBERICHTEN
Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Te koop
OPENHAARDHOUT
Denk nu aan uw voorraad voor komende winter!
Gedroogd en kachelklaar 85% eiken
Gratis aan huis bezorgd binnen een straal van 8 km
€ 65,00 per kuub
Tel. 06 441 481 07
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

Roelie Prent-Dunning

www.ruunderwaopen.nl

Het gemis en verdriet zal blijven, maar zoveel
betrokkenheid vergroot de moed om verder te gaan.
		Hendrik
		 Kinderen en kleinkinderen

Gezocht
Ik zoek een werkster, tuinman/klusjesman.
voor maandag, dinsdag of woensdag.
Jaap, tel. 06-53123388

Ruinen, september 2016

www.ruunderwaopen.nl

MODESHOW
VA N O N Z E N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E

DINSDAG 27 SEPTEMBER

WOENSDAG 28 SEPTEMBER

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340

10.00 UUR | 14.00 UUR |19.00 UUR

19.30 UUR

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

OPRUIMINGDINSDAG 27 SEPTEMBER
IN ONZE SHOWROOM
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

De meubelen in onze
showroom zijn extra

WOENSDAG
28 SEPTEMBER
SHOWROOM
KOM NAAR ONZE

19.30 UUR

VOOR
LEUKE RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340
DORPSHUIS
BUDDINGEHOF

voordelig geprijsd wegens
onze aanstaande

verbouwing! Heeft u nieuwe

AANBIEDINGEN!

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

meubelen nodig? Kom dan langs
in onze showroom, deze staat vol
met verrassende aanbiedingen!

Heeft u vragen of wilt u graag

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

professioneel advies? Onze
medewerkers staan altijd voor u

Meppelerweg 1a

klaar en helpen u graag!

7963 RV Ruinen

Me u b e le n

T. 0522 - 47 17 40
-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

