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MARSETOERNOOI GESLAAGD!
RUINEN - In de sporthal De Marse was het
zaterdag 4 november jl. weer een drukte
van belang tijdens het DOO Marse Toernooi
2017. Zo’n 300 gymnasten uit omringende
dorpen kwamen naar Ruinen voor deelname aan het jaarlijkse toernooi.

Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Het was een gezellige dag waarbij de
deelnemers zich van hun sportieve kant
lieten zien. De eerste wedstrijden
begonnen om 09.00 uur.
De laatste wedstrijden gingen om 14.00 uur
van start.

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

Clubkampioen 2017 werd Maud Russchen.
Foto: Jans Schulting, meer foto’s op
www.dooruinen.nl

Nieuwe wijkagent voor Ruinen, Echten en Ansen
RUINEN - Ruinen, Echten en Ansen hebben een nieuwe wijkagent. Wijkagent Piet van
der Veen (57 jaar) is op 30 oktober jl. in gemeente De Wolden.
Hij werkt sinds eind jaren ‘90 als wijkagent. Van der Veen volgt Albertje Lensen op die
per 1 juli vertrok naar een andere functie binnen politieorganisatie.
Piet van der Veen zal enkele dagen per
week inzetbaar zijn als wijkagent.
Ook maakt hij deel uit van de noodhulp en
wordt zijn inzet eveneens op andere
plaatsen in Zuidwest Drenthe verwacht.

mber!!
Alleen zaterdag 18 nove

SUPERVOORDELIG
STROOIZOUT KOPEN

zak à 25 kg. € 5,=

“Ik ben mijn politieloopbaan begonnen op
de school in Harlingen en via Twente ben ik
beland in de (oud) gemeenten Dwingeloo
en Vledder en Meppel en Hoogeveen.
Op dit moment ben ik nog wijkagent in
Krakeel in Hoogeveen”, aldus Pieter van
der Veen.
Contact
Wilt u advies of gewoon eens van
De nieuwe wijkagent ziet zijn aanstelling als gedachten wisselen met de nieuwe
een nieuwe uitdaging. “De uitdaging is om wijkagent, neem dan contact met hem op.
samen met de inwoners van deze wijken
Hij is bereikbaar via 0900-8844 voor niet
en de netwerkpartners een ‘wij-gevoel’ te
dringende zaken. Mailen kan rechtstreeks
creëren om te werken aan de veiligheid en naar pieter.van.der.veen@politie.nl.
het woongenot van en in deze dorpen.”
Bel voor dringende zaken altijd 112.
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Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Sinterklaas en
z’n Pieten komen
naar Ruinen
Zaterdag 25 november a.s.komt
Sint met z’n Pieten naar Ruinen.
Zorg dat je er bij bent!

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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 storingsdienst

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

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

De winkel voor al uw:

en woonaccesoires
• TuinVerf + benodigdheden
• IJzerwaren
• Diervoeders
• Tuinmachines en -gereedschap
• Hand- en elektrisch gereedschap
• Technische installatiematerialen
• Levering/begeleiding van
• DoeHetZelf - technische
installatie pakketten

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

Voor de Blanken 3 • Ruinen

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

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 29 november 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 21 november 2017, 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
Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk,
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746 | www.podoloogdrenthe.nl
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
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 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 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 - 137 071 05 www.dbrune.nl
Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023
Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947
Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291
Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA 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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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 RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl
Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6, 7963 DL Ruinen, Telefoon: 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kerkdiensten
Zaterdag 18 november
’t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 19 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. E. van Beesten
Zondag 26 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. A.F. Troost

glas
schilder
afbouw advies

Bij Rietdekkersbedrijf Passie voor Riet
bent u aan het juiste adres voor o.a.
Vernieuwen
Renovatie/Restauratie
Onderhoud
Mos/Algenbestrijding
Altijd een vrijblijvende offerte.
Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl
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brinkhof advies

Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website: www.brinkhofadvies.nl
Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

a
S
I
T
A
R
G
d
j
zaterdag 9 december • 14.00 totA20.00
uur
lti
ep
d
n
e
v
j
i
l
b
j
i
r
en v

Kerstmarkt Ruinen
Kijk op:
Ruinen.nl

Levende Kerststal • Live Muziek
Vele Kramen • Kerstmanbrinkhof adv
Achterma 11 7963 PM
Kinderactiviteiten Tel.: 0522 - 47 25 66

E-mail: brinkhof@br
Website: www.brinkho
Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en sch

Oonze oldeleu meuken heur vrogger zorgen um
oons; as wij ien het donker weer mussen komen
dan muggen wij nooit allent fietsen.
Want er kun raar volk bij pad wezen.

JOS Column
InternetWies…
Op internet kuj alles opzeuken.
En aj een beettie rap bint mit de vingers op oen
tillefoon dan giet het opzeuken vlotter as nao het
zeuken ien de Dikke Van Dale.
Het zal mij neej doon of de kiender van now later
ook typevingers kriegt… malleur det te vergelieken
is mit een tenniselleboge of een voetbalknee. Zo
rap op de toetsen..det mut later maleur geven.
Mar de jeugd stiet nog net as eerder op een
kloetie bij menaar; mar now mit de tillefoon ien de
haand; er wordt niet epreuten..er wordt appt.
Via internet wordt kiender al vrog wies mar….zo
bleek oons…..ook verstaandig.

*
*
*
*

Toen wij wat older wordden waren ze ongerust
as wij naor Möppelt of Dwingel gungen um te
daansen; het was niet meer te overzeen mit wie
wij umme gungen. Oonze moeders lagen er wakker van. En aj er weer waren dan mus ie oe even
“melden” zodet ze rustig kun gaon slaopen.
Hoe dichter bij aj bleven..hoe beter as oen moe
slaopen kun. Het gunk oons later net zo; rustig
snorken begunde pas as de kiender er weer
waren.
En wat mut die olders now dan; ook al bint ze ien
huus, via Internet kuj van gien kaante meer controleren waor de kiender mit doonde bint.
Internet kan gevaorluk wezen; as ie een spel op de
tillefoon of tablet doot kreeg ie reacties.
En ie weet niet wie as reageert; het kan een kiend
wezen det het zölfde spel mitspeult mar het kan
ook een enge vent of een pedofiel
wezen.

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Kiender kriegt dus de bosschop mit; nooooit
oen name, adres of gegevens bekend maken an
vrömden.
Oonze kleinkiend har die bosschop ook mit ekregen…anoniem blieven op internet.
Zien moe was dan ook niet bliede toen ze heurde
det een van de meensen waor hij spellegies mit
döt op internet meer contact wol.
Die onbekende wol wel ies ofspreken en
“hij” har zölfs een foto estuurd; zo te zien een
jonge van een jaor of tiene, elf.
Mar det weej niet; een “enge man” kan ook een
foto van een kiend sturen.
Op de vraoge van zien moo of hij wel zo wies is
um gien foto trogge te sturen kreeg ze van een
antwoord det ze niet wol heuren.
Hij har wél een foto trogge estuurd.
En net toen ze deur grote ongerustheid echt
kwaod wol worden leut hij zeen wat veur foto; ene
van allent zien beide grote tenen.
Op de foto lagen ze mooi, as een tweejling, naost
menare.
Ik bedoole mar; via internet wordt ze niet allent
wies……mar ook verstaandig.

WAOPENTIES
Te koop
Tweedehands van particulier:
gezeefd grind voor een schappelijke prijs
H. Strijker, tel. 06 538 394 24

FAMILIEBERICHTEN

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de
overweldigende hoeveelheid belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen en vele kaarten
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Frens Luning
Het doet ons goed te beseffen dat Frens niet alleen voor
ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Anneke Luning-ten Kate
Rik, Melanie en Nieke
Anouk, Erwin, Tessa en Félien
Ansen, november 2017

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

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

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

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

BAKKER STEENBERGEN PAKT LEKKER UIT!
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TAVEN
ROOMBOTERAMANDELS

SPECULAASBROOD
€ 2,95

t
Je bent een hele Pie en!
jv
als je hier af kan bli
Elke dag, ook in de vakantie, bakken weheel 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 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
he
lijk
ge
mo
Vraag naar de

Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.
Door onze zeer goede

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

Wandafwerking,
behang, glasvlies,
spuitwerk

Hoog Rendement glas,
Voordelig !
Investeren in hoog rendement
dubbel glas levert al gauw een
winst op van 7% op uw
spaarrekening !

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!

Binnenschilderwerk

Voordelen van HR++ beglazing
-forse besparing op stookkosten
-werkt geluidsisolerend
-waardeverhoging woning
-verbetering energielabel

Buitenschilderwerk

Meer informatie op

www.lensenschilders.nl

tel 0522-26 26 44 mail info@lensenschilders.nl

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 34 nr. 11 - 15 november 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 13 december 2017
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543			
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 		
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
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Scriba:		
			
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
www.pkn-ruinen.nl
Website:
			
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 1 december 2017,
via info@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Het eeuwige leven. Bestaat dat? Heb je dat of krijg je dat ooit?
En hoe ziet dat er dan uit? Dit zijn van die vragen die in je opkomen, als je met de herfst te maken krijgt, met de natuur met
haar vergankelijkheid en melancholie en met dodenherdenkingen - met Allerzielen en Allerheiligen en de
herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar.
Bestaat “het eeuwige leven”? En is dat dan wat iedereen
bedoelt met “er is leven na de dood”?
De bijbel geeft er helemaal niet zo veel over prijs.
Haar oudste teksten zijn er nauwelijks mee bezig. Ze zijn alleen
bezig met het “hier en nu” en vinden het al prachtig als iemand
als Abraham pas overlijdt op het moment dat hij “oud en van
het leven verzadigd” is. – Maar daarna dan? Is er daarna(ast)
nog meer, nog iets anders? Zou onze werkelijkheid niet veel
omvattender kunnen zijn dan wij denken? En als dat zo is, hoe
zou dat er dan uit kunnen zien?
Wat in ieder geval altijd zal blijven bestaan is, zeggen velen,
de (herinnering aan de) liefde die je ooit voor elkaar hebt
gekoesterd. Soms maak je dingen in het leven mee die van
‘eeuwigheidswaarde’ zijn, die je een stukje ‘hemel op aarde’
laten beleven. Die momenten zijn ‘sterker dan de dood”
(Hooglied 8: 6) en zullen altijd blijven bestaan. –
Daarnaast vraagt de bijbel zich sterk af: wat gebeurt er eigenlijk
met al de onschuldige slachtoffers van geweld die daaraan
voortijdig overlijden, of met degenen die na dat geweld nooit
meer aan een echt mooi bestaan zijn toegekomen?! Is hun
leven voorgoed verprutst en voorbij? Ik moet denken aan al de
vrouwen die nooit meer een goed leven hebben gehad nadat
de seksuele misbruik hun leven tekende…, en alle kleine
kinderen die in Afrika geboren worden en vanwege honger of
oorlog ook gelijk weer overlijden…, hebben die vrouwen en
kinderen niet “recht” op “nog meer”? Recht nog op een soort
‘voltooiing’ van hun leven “na de dood”?
En wat te denken van al de goede mensen die zichzelf met hun
leven altijd totaal hebben opgeofferd voor anderen en nog nooit
goed aan zichzelf toekwamen … Zouden al de mantelzorgers
die hun gehandicapte kind decennialang hebben begeleid, en
de “martelaren” die vanwege hun oprechte levensstijl of
overtuiging een heel leven lang in de gevangenis hebben
gezeten of om het leven zijn gebracht…, niet na de dood nog

moeten worden ‘gecompenseerd’ voor hun daden?
In de Bijbel vinden ze in ieder geval van wel!!
Naar aanleiding van deze vragen, ontwikkelde de Bijbel
langzamerhand een bepaalde voorstelling over het leven na
de dood, waarin ze zei: er komt na de dood vast een soort
‘opstandingsmoment’ aan, en een soort ‘beoordeling’ hoe je
leven is verlopen. Je komt als mens vast bij God uit en krijgt
een nieuw bestaan. Een nieuw geestelijk bestaan dat je je heel
anders en veel veelomvattender moet voorstellen als mensen
doorgaans doen. Het gaat hier om veel meer dan alleen om
“een hemel vol etende, zingende of zich vervelende mensen”,
zoals iemand dat eens zei. Het gaat ook om veel meer dan dat
“een druppel water weer terugkeert tot de oceaan” of om een
klontering energie die weer opgaat in het heelal.
De bijbel blijft het “relationele aspect” in dit alles zeer belangrijk
vinden! Dat wil zeggen: “Iets van ons” als persoon blijft intact,
en gaat zich dan verhouden tot iets of iemand anders.
Voor ons moderne mensen is het maar moeilijk voorstelbaar
dat er in de onmetelijke oneindigheid van ons heelal nog
ergens een apart stukje hemel, een soort extra ruimte zou zijn
die speciaal bestemd is voor mensen die nog weer leven na
de dood. Maar toch stel ik me er wel zoiets bij voor! Iets van
ons, onze ziel of geest, iets van ons “zelf”, met onze identiteit
of persoonlijkheid, “gaat over”, gaat over naar…, ja naar wat?
Laten we zeggen: “het eeuwige licht”. Dat wat we in ons leven
als “licht”-ervaring beleefden, zal op de een of andere
manier blijven bestaan, en dat wat in ons leven donker was, zal
voorgoed vergaan. Aan de andere kant van de dood, komen wij
uit bij wat we hier op aarde alleen goed kunnen beschrijven als
een grote oneindige ervaring van “de hemel op aarde”.
Het gaat dan niet om de kleine geneugten van het leven en
om een luilekkerland en dat je je als mens dan (eindelijk weer)
eens, tot het oneindige toe, heerlijk klem kunt eten of drinken
of vrijen. Het gaat om de diepere voltooiing van
je leven, doordat je dan verrassend een nieuwe
“liefdevollegemeenschap”met alles en iedereen mag
ondergaan die in al haar facetten “goddelijk” en van
“eeuwigheidswaarde” is. Het gaat om een “eeuwig leven” als
goddelijk momente, als “eeuwig even”.
Je sterft en wordt opeens nieuw geboren, als nooit tevoren!
Met en hartelijke groet, ds G. Naber
VANUIT DE PASTORIE
In de ochtenddienst van a.s. zondag 26 november herdenken
wij in de Mariakerk hen die ons in Ruinen, Ansen en Echten in
het afgelopen jaar ontvallen zijn. De nabestaanden ontvangen
daarvoor binnenkort een schriftelijke uitnodiging op hun
correspondentieadres. Heeft u die brief niet ontvangen
(bijv. omdat de afscheidsdienst niet in een kerkelijke setting
heeft plaatsgehad), maar wilt u graag dat ook de naam van uw
dierbare in de dienst in eerbied wordt herdacht?
Dan kan dat! Neemt u dan even contact met mij op,
tel. 0522-471543, gnaber@hetnet.nl of met de scriba van onze
kerkenraad, mw. Tineke Stekelenburg, 0522-470204,
info@pkn-ruinen.nl.
Met en hartelijke groet, ds G. Naber
BIJ DE DIENSTEN
Welkom in de kerkdiensten die wij in de komende tijd in de
Mariakerk en in ’t Neie Punt in Ruinen vieren!

Zondag 19 november – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren het heilig Avondmaal met elkaar, herbevestigen
enkele ambtsdragers voor een nieuwe termijn in het ambt en
nemen afscheid van Bets van Dorp die onze gemeente vele
jaren heeft gediend als diaken! Komt u ook om haar daarvoor
dank te zeggen? We lezen Matteüs 25, het verhaal over het
einde der tijden en de bokken en de schapen die van elkaar
gescheiden worden.

Een heerlijke luister- en meezingdienst met medewerking van
het bekende Gospelkoor; Living Water uit Genemuiden.
dat nu al haar vijfde CD heeft uitgebracht.
Wij beginnen om 19.00 uur, de entree is gratis.
Aan de uitgang is een schaalcollecte.
Wij hopen ook u daar te mogen ontmoeten.
De zangdienstcommissie Nijeveen-Kolderveen

Zondag 26 november– 10.00 uur - Mariakerk
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij herdenken
degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en steken
een licht aan voor alle slachtoffers van geweld en rampen en
voor alle naamloos overledenen. Met medewerking van het
kerkkoor. Vgl. ook de opmerkingen hierboven in de rubriek
“Vanuit de pastorie”.
Zondag 3 december – 10.00 uur -Mariakerk
Het is vandaag de 1e advent. Een nieuw kerkelijk jaar begint,
met een periode van vier weken “vol van verwachting”! In de
adventsweken lezen wij verwachtingsvol teksten van de profeet
Jesaja. De eerste tekst is Jesaja 40: 1-10: “Troost, troost mijn
volk…, Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.”
Zondag 10 december – 10.00 uur -Mariakerk
Het is vandaag de 2e advent. We lezen Jesaja 2: 2-5: “Eens zal
de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast
zal staan.”
Alvast even voor wie graag het gehele overzicht van Jesajateksten in de adventstijd wil hebben: op de 3e adventszondag
lezen wij: Jesaja 35: 1-10 en op de 4eadventszondag: Jesaja
62:8-63:4, ook beide uiterst boeiende teksten die ons tot
mensen met toekomst maken!
Welkom op volgende (gespreks)groepen:
Bijbelgespreksgroep “Psalmen”
De bijbelgespreksgroep, die dit seizoen per keer naar een van
de 150 Psalmen kijkt, die in de bijbel staan, komt de volgende
keren weer bij elkaar op donderdagavond 16, 23 en
30 november. Een keer zin om mee te doen? Komt dan ook om
20.00 uur naar de pastorie toe.
De maandelijkse Gespreksgroep: Maria
Onze kerk heet “Mariakerk”! Maria is ook het motief op het
enige fresco dat onze kerk rijk is. En ook met kerst speelt ze
weer een grote rol: Maria. Wij gaan het er eens met elkaar over
hebben. Wie was en (volgens sommigen) is Maria? Doe ook
mee! Kom ook op maandagavond 11 december om 20.00 uur
naar De Bron, adres: Kloosterstraat 4, te Ruinen.
De gespreksgroep staat als “open” gespreksgroep van harte
open voor iedereen die het thema ook wel interessant vindt,
er meer van te weten wil komen, of er zelf iets over te vertellen
heeft.
Gespreksgroep “Eigentijds geloven”
Interesseert onze “moderne tijd” je? En wat die met de
spiritualiteit van ons mensen doet, hoe zij in het bijzonder
beslag legt op je eigen kijk op het leven? Kom dan op zondag
10 december, ’s avonds om 20.00 uur ook naar de pastorie toe,
op het adres: Kloosterstraat 2, te Ruinen.Welkom!
Digitale Nieuwsbrief
Elke maand komt de Nieuwsbrief van onze gemeente uit.
Heeft u hier interesse in, geef dit dan door aan de scriba e-mail:
info@pkn-ruinen.nl. Dan krijgt u voortaan ook de Nieuwsbrief
toegestuurd.
ZUSTERKRING
Maandagmiddag 27 november komen we bij elkaar in De Bron.
Taxateur Enno de Boer weet heel wat te vertellen over antiek en
brokante. We beginnen om 14.00 uur. Gasten en nieuwe leden
zijn hartelijk welkom.
ZANGDIENST NIJEVEEN ZONDAG 12 NOVEMBER
Hierbij willen wij u melden dat er weer een mooie zangdienst
zal worden gehouden in de Gereformeerde Kerk te Nijeveen
op zondag12 november.

Hoop, is het geloof dat het goed komt.
Liefde, is het vertrouwen dat het goed is.
--A. Barendrecht
Redactie Om de Ruiner Toren

Zonnebloemmiddag in de Boerhoorn
DE WOLDEN - Dinsdag 31 oktober jl., tijd voor een gezellige
middag met de deelnemers van de Zonnebloem in de
Boerhoorn te Zuidwolde. Dit keer geheel verzorgd door de
Zonnebloemvrijwilligers van de Wolden.
Meer dan veertig deelnemers waren uit de hele gemeente
De Wolden naar de Boerhoorn gekomen. De voorzitter gaf bij
de opening dan ook aan blij te zijn met de grote opkomst.

Nadat het eerste kopje koffie of thee was geserveerd werd er
begonnen met een paar liedjes, welke werden begeleid door
één van de vrijwilligsters op de piano. De anderen zorgden voor
een koortje ter ondersteuning, maar dit bleek niet echt nodig,
er werd uit volle borst meegezongen. Het programma werd
daarna afgewisseld met declamatie, een spreekwoordenspel
en het raden van plaatsnamen die verstopt zaten in een zin.
Dit was niet voor iedereen even eenvoudig, maar toch
werden er heel wat goede antwoorden ingevuld. De vragen
over Drenthe waren soms heel herkenbaar. Tussendoor een
paar pauzes voor een drankje en een praatje. Daarna weer een
paar liedjes, met als laatste het Drentse volkslied.
Het applaus na de afsluiting door de voorzitter gaf duidelijk aan
dat de middag in de smaak is gevallen en zeker voor herhaling
vatbaar.

Bezoekerscentrum Dwingelderveld
wijzigt openingstijden
RUINEN - Van 1 november 2017 tot 1 april 2018 gaat
Bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten
over op de winterstand. Dat betekent dat het bezoekerscentrum niet meer dagelijks geopend is. Bezoekers kunnen
in de winterperiode van woensdag tot en met zondag tussen
10.00 en 17.00 uur terecht voor informatie over het Nationaal
Park Dwingelderveld, een leuke speurtocht of een kop koffie
met Dwingelderveldkoek.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag
geopend. Ook tweede kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag zijn bezoekers van harte welkom. Kijk voor het actuele
activiteitenaanbod op www.nm.nl/bcdwingelderveld Altijd iets
te doen, ook in de winter De speelnatuurplaats naast het bezoekerscentrum is al door duizenden kinderen bezocht.
De hele winter door kan hier met water en zand gespeeld
worden. In het bos naast de parkeerplaats worden de meest
fantastische hutten gebouwd. Er liggen takken en stammen
genoeg om mooie creaties te maken.

SCHENKINGEN DOEN?
Brink 47 • 7963 AB Ruinen • tel. 0522-471236
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Zaterdag 18 november 21.00 uur

KWAK IN DE BAK

Vrijdag 24 november 20.00 uur

KAARTSPEL “TACHTIGEN”
Zaterdag 25 november 20.00 uur

CAFEQUIZ

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

Een gezellige avond je hersenen laten kraken.
Opgave hiervoor is verplicht met groepjes van
maximaal 6 personen.

Mmmm….. STAMPPOT!!

De Donkere dagen zijn inmiddels weer aangebroken.
De ideale tijd voor een Stamppot Buffet.
Wij zijn het bedrijf om uw stamppot te verzorgen, diverse
stamppotten aangevuld met verschillende vleessoorten.
Lekker hoor!! Tevens kunnen wij uw Stamppot Buffet ook
als catering thuis of bij uw zaak bezorgen.

Zaterdag 9 december

HEERLYCKHEID RUINEN

Ook dit jaar trakteren wij weer op een glaasje glühwein
Proost…..op de Kerst!

Zaterdag 16 december 21.00 uur

KERSTLOTERIJ MET
HANS MEURS

De hoofdprijs van deze kerstloterij is € 300,=
de 2e prijs is € 200,= en de 3e prijs is € 100,=
Daarnaast zijn er nog diverse andere leuke prijzen te
winnen.
Je koopt je lotnummer d.m.v. het kiezen van een
envelop. Wij hebben 550 enveloppen hangen en in
elke envelop zit een ander nummer.
De nummering gaat van nummer 1
tot en met nummer 550.
Trek jij bijvoorbeeld een envelop met nummer 48,
dan is 48 jouw lotnummer voor de loterij, maar
tevens betaal jij dan ook € 0,48 cent voor de
Kerstloterij. Stel je voor dat je voor dit bedrag de
hoofdprijs wint!!! Trek je nummer 502, dan is dat je
lotnummer en hiervoor betaal je dan € 5,02.
Dus wij hopen dat jullie allemaal envelopjes gaan
kopen en dat we 16 december een gezellige
kerst-loterij avond gaan beleven die gepresenteerd
zal worden door Hans Meurs.
Zet deze datum in je agenda en alvast
Merry Christmas!!

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

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD

altijd scherp!

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

In november is het

BROEKENPARADE
bij Boetiek De Smederije

dit betekent op elke broek

20% KORTING!
geldt alleen op voorraadbroeken

Dinsdag 26 december

KERSTBUFFET

Ook dit jaar presenteren we wederom in het café een
kerstbuffet. Traditioneel beginnen we altijd met een heerlijk
soepje, gevolgd door het buffet,
waarna we afsluiten met een lekker ijsje.
Komen jullie ook bij ons eten??

See you!!!

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

						

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
De Vereniging voor Volksvermaken Ruinen nodigt u uit voor
de algemene ledenvergadering op donderdag 30 november
2017 in Café Hees in Ruinen. Aanvang 20:30 uur.
AGENDA:
Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen 2016
Jaarverslag secretaris
IJsbaan
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Pauze
Contributie
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: de heer S. Kuijer
Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor:
de heer G. Sloots
Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden voor
aanvang van de vergadering, mits deze kandidaatstelling
wordt gesteund door tenminste vijf leden.
13. Evenementen voor het jaar 2018
14. Rondvraag
15. Sluiting
Bestuur V.V.Vo. Ruinen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maak kans
op een
leuke prijs!

Versier
uw buurt!
• Wees creatief!
• Wees uniek!
• Wees opvallend!

Opgeven voor 7 december bij Joop Slagter 0522-472652 / Keuring 8 december!

Natuurlijk Mooi by Conny
Tegen inlevering van deze bon eenmalig
10% korting op een Relax behandeling

Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste
Conny van den Berg
Praktijkadres Achterma 15 • Ruinen
Tel. 0522-474675
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
info.natuurlijkmooi@gmail.com

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

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

★
★
★
★
★
★

Verwarming
Water
ZONNEPA
N
Gas
SCHERP G ELEN
EPRIJSD!
Sanitair
Zink- Koperwerken
Onderhoud CV ketel

Voor de Broeken 13 | 7963 PT Ruinen | T 0522 47 12 29 | M 06 21 28 76 46
E hoorninstallatiewerken@planet.nl
Nu ook voor energiebesparende maatregelen!

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week of iedere dag
Warm of koelvers thuisbezorgd
Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
info@deherbergvanrune.nl www.deherbergvanrune.nl

Wat is er te doen in De Herberg

13 NOVEMBER

Drentse Biertap Kampioenschap
Wie tapt en serveert het beste biertje en gaat naar
het NK op de Horecava?

16 NOVEMBER

Beaujolais Primeur
De 3e donderdag van november is er weer Beaujolais
Met Franse hapjes en muziek

erlijk!
e
)
h
(
n
e
r
Puu
Nieuw!

VER
E
L
S
F
L
A
K
Munnekenweg 6
7963 PV Ruinen
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

29 NOVEMBER

Glamourbingo met Sint en Piet
Verrassende prijzen op een gezellige avond

9 DECEMBER

De Heerlyckheid Ruinen
Hier staan we met de lekkerste SNERT van onze
kok Jan Luik de Nederlands kampioen Snertkoken

25 & 26 DECEMBER
Beide Kerstdagen serveren we een 4-gangenmenu
Reserveren is gewenst

31 DECEMBER

Gaan we ons voorbereiden op Oudejaarsnacht
en zijn we overdag gesloten

Westerstraat 60 – 7963 DB Ruinen – T. 0522 760 270

Bestaria
Ruinen

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

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

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 November t/m 1 april: geopend op
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag geopend.
Ook tweede Kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag geopend.

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/
bezoekerscentrum-dwingelderveld

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

Schaapskudde Ruinen
kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte,
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden: In de herfstvakantie 2x een woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.30 uur.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

NOVEMBER/DECEMBER
Vrijdag 17 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 –15.45 uur
Sinterklaasactiviteit i.s.m.
Ondernemend Ruinen. Deelname gratis.
Opgave: geahooijer@planet.nl

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018,
aanvang 13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de
speeldag bij Bouke van Eijck, 0522-470056.

’t Neie Punt. Internetcafé. Maandag van 19.00 – 20.00 uur in de
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Hulp bij de meest
voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. GRATIS
advies en tips en hulp op weg naar het internet. Kom gerust een
keertje langs en neem uw telefoon, tablet of laptop mee!

Dinsdag 12 december
15.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kerstbakjes maken voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 13 december Kerstmarkt ZZWD in ’t Neie Punt

Zaterdag 18 november ’t Neie Punt, Workshop Salsadansen
19.00 –20.45 uur
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Vrijdag 15 december ’t Neie Punt
Kinderdisco voor groep 7 en 8

Maandag 22 november ’t Neie Punt
14.30 uur
Optreden Dwingeler Piratenladies

Maandag 18 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur
Timmerclub: kerstboom maken
Opgave: geahooijer@planet.nl

Donderdag 23 november Hersengymcompetitie ’t Neie Punt
19.30 uur
Vrijdag 24 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kookclub.
15.30-16.45 uur
Opgave: geahooijer@planet.nl
Zaterdag 25 november Intocht Sinterklaas Ruinen en
Sinterklaasfeest in ’t Neie Punt
Vanaf 20 november mag je hier je 		
schoen zetten
Zaterdag 25 november Snertwandeling, start Bezoekerscentrum
Benderse 22, Ruinen info:
10.30-13.30 uur
www.natuurmumenten.nl/
bezoekerscentrum-dwingelderveld
Dinsdag 5 december Verjaardag Sinterklaas!
Donderdag 7 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30-15.45 uur
Kerstknutslen.
Opgave: geahooijer@planet.nl
Donderdag 7 december Hersengymcompetitie ’t Neie Punt
19.30 uur
Zaterdag 9 december Kerstmarkt De Heerlyckheid,
14.00-20.00 uur
Brink Ruinen

Woensdag 20 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur
Kerstbingo voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET
Sinterklaas komt naar Ruinen en naar ’t Neie Punt en je
mag je schoentje zetten
RUINEN – Sinterklaas komt dit jaar natuurlijk ook weer naar
Ruinen. De kinderen kunnen de goedheiligman en zijn Pieten
op zaterdag 25 november a.s. verwachten op de Brink rond
14.00 uur. Pietengym is er om 13.45 uur. Daarna gaat het
gezelschap onder begeleiding van de vrolijke muziek van
Crescendo in optocht naar ’t Neie Punt waar allerlei leuke
activiteiten zijn georganiseerd. Sint is natuurlijk jarig
5 december en we gaan hem alvast eens leuk verrassen!
Pimp je (oude) schoen, laars of klomp zo mooi mogelijk en
breng deze vanaf 20 november a.s. prachtig versierd
naar ’t Neie Punt.
Vergeet niet je naam en leeftijd erop te zetten!
En wie zoet is………………kan op maandag 4 december of
dinsdag 5 december zijn /haar schoentje weer ophalen en er zit
dan vast en zeker een leuke verrassing in!

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

