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MONTMARTRE RUINEN - dit jaar met
kunst, boeken en platen (vinyl)
RUINEN - Dat Femke Anne al jaren heel actief is in Ruinen is algemeen bekend. Inmiddels
is haar galerie aan de Brink 5 uitgegroeid tot een bruisende plek waar dorpsbewoners en
toeristen graag komen om elkaar te ontmoeten, kadootjes te kopen of hun gratis krantjes
op te halen:’t Ruuder Waopen, De Wolder Courant en de Hoogeveensche Courant.
Je kunt in het atelier van Femke Anne gezellig workshoppen met familie, collega’s of
vrienden en je kunt er heerlijk struinen in de mooie galerie op de 1e verdieping of in
het bijzondere winkeltje op de begane grond. En of dat nog niet genoeg is doet Femke
Anne er sinds november van vorig jaar ook nog de toeristinfo bij. En 1 keer per jaar is
het tijd voor Montmartre Ruinen, het evenement dat Femke Anne al voor de 20ste keer
organiseert.

www.ruunderwaopen.nl
Foto: Femke Anne
MONTMARTRE RUINEN
Montmartre Ruinen wordt dit jaar gehouden op zondag 29 juli a.s. van 13 - 17 uur. Het evenement is bedoeld voor kunstenaars en
hobbyisten van alle niveaus die aan het publiek willen laten zien wat ze maken. De middag zorgt ieder jaar weer voor een komen en gaan
van nieuwsgierige bezoekers en passanten waar natuurlijk ook de omliggende horeca op de Brink blij mee is. Het leuke aan Montmartre
Ruinen is de enorme diversiteit aan deelnemers, ze komen overal vandaan, de creativiteit is enorm. Ook dit jaar is de regel ‘als je zelf
een tafel/stoel meeneemt, kun je gratis deelnemen. Voorwaarde voor deelname is dat je alleen eigengemaakte dingen mag laten zien en
verkopen. Vooraf aanmelden bij Femke Anne is verplicht!
KRAAM
Ieder jaar verzint Femke Anne weer een leuke toevoeging.
Dit jaar werkt ze voor het eerst samen met kraamverhuurbedrijf Wildro. Hier is een bijzonder aanbod uit voortgekomen, namelijk dat
kunstenaars en hobbyisten die graag een kraam willen die kunnen huren voor € 25,00. Het geheel zal er als volgt uit gaan zien: de
kunstenaars en hobbyisten die gratis deelnemen zitten midden op de Brink. De kramen worden aan de buitenrand van het gras op de
Brink geplaatst in een grote kring om de kunstenaars heen. Femke Anne hoopt van harte dat het een heel mooi evenement zal worden.
Wie zich nog wil aanmelden kan dat doen via www. femke-anne.nl of 06-14348108. Een kraam huren kan rechtstreeks via www.wildro.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 29 augustus 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 21 augustus 2018, 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
Boetiek de Smederije.
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
Thuiskapster Hennie
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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.)
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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

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

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

Glas: in de glasbak		

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

0900–8844

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

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, ondernmerscoach.
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
Zondag 15 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Linde
Zaterdag 21 juli
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 22 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Zijl
Zondag 29 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse (School de Akker) 10.00 uur
Ds. T.H. Urgert
Zondag 5 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse (School de Akker) 10.00 uur
Ds. A.P. Heiner
Zondag 12 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse (School de Akker) 10.00 uur
Ds. G. Gardenier
Zondag 19 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. J. Doeve (Zuidwolde)
Pesse (Tentdienst) 10.00 uur
Zaterdag 25 augustus
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 26 augustus
Dorpshuis De Bastogne Ansen Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse (School de Akker) 10.00 uur
Ds. G. M. Arends

Verbouwing
Kruispuntkerk Pesse
PESSE – Als gevolg van de verbouwing van de Kruispuntkerk
wordt van 29 juli t/m 26 augustus gekerkt in de basisschool
De Akker, Hoogeveenseweg 28 Pesse, 100 meter noordelijker
van de Kruispuntkerk. M.u.v. zondag 19 augustus, dan
vindt de tentdienst plaats. Om dezelfde reden vinden vanaf
zondag 2 september t/m 7 oktober gezamenlijke kerkdiensten
plaats in de Mariakerk in Ruinen, Brink 11. M.u.v. zondag 23
september(startzondag).

Bent u al
zomerproof?
Harsen met
15% korting

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

DROKTE

Het wordt weer een drokke tied ien oons dorp want veur aj het
weet bint de vekaansiegangers an ekomen. Ien de winkels kuj
het al helderweg marken; bij de kassa s staot rijen meensen te
wachten. Det is aans altied een mooie gelegenheid umme een
praotie te maken want laot wij eerluk wezen; winkelen is ook een
sociaal gebeuren. Bij de kassa heur ie wie er ien die ambulance
lag die deur het dorp joelde en ie heurt waorumme en veural veur
wie de klokken eluud bint en meer van det plaotselijke neejs. Mar
as de vekansiegangers er bint lig det neejs stille want die meensen
steurt heur dur niet an wie er ien de ambulance lag. Wij mut even
wat meer geduld hebben mit bosschoppen doon en laot wij eerluk
wezen; zunder die vekaansiegangers waren er vast en zeker minder
neringdoonden ien oons dorp. Ze koomt veural veur de rust en um
te fietsen en geliek hebt ze; wat bint hier gloepens mooie fietsroutes.
Niet veur niks hef Drenthe een goeie name as fietspervincie; kiek mar
naor de fietsveerdaagse. Dan bint overal ien de dorpen braderieën
en kofferbakmarkten want geern pikt de ienwoners een krummeltie
mit van de zomerse verdeensten. De vrouwenclubs bakt knieperties
en maakt proemenkreuze en beide viendt gretig oftrek.
Ook bint ien verscheiden dorpen openlochtveurstellings. De
verenings bint drok doonde de zitbaanken of te stoffen waor het
publiek de komende weken het gat op mut zetten. Um een aomd te
lachen bij veurstellings waor plaotselijke tenielspeulers heur beste
doot. Vake giet het um laand en bezit mar ook hebt tenielschrievers
geregeld rare gasten bedacht ien plaotselijke hotels en logementen.
Of blek die olde zoere tante ieneens zo rieke te wezen det alleman
vrunden mit heur wil wezen. Bekenden uut het dorp mit een bulkte
plamuur op de kop bliekte verrassende tenieltalenten; man man wat
kan det mooi wezen.
En dan te bedeenken det die speulers al maonden zölf schik had
hebt bij de rippetities. En det tenielbouwers glunderend een pilsie
wegtikt as ze een aomd drok ewarkt hebt an mooie decors. Want det
is de kracht van dit soort dorpse dingen; van kassamitwarkers tut
decorbouwers en koffieschinkers; ze zorgt veur een stok vermaak
waor vekaansiegangers en dorpsgenoten bliede van wordt.
En al bint wij nao al die dreugte en warmte wel toe an een fikse buie..
ik hope niet deze ze valt op de speulaoms van het openlochtspel
of de Brinkaoms. Dan kuj wel siepen um al die ienzet en de
veurbereidings.
Geef het volk stoete en vermaak; det is een olde leuze die nog
elk jaor passend is. want of het now de fietsveerdaagse, de
braderieën, de kofferbak- en rommelmarkten of tenielverustellings
bint, het hef haost allemaole zien oorsprong ien de komst van de
vekaansieganger. Een deel van de economie van een dorp dref op
de komst van de gasten. Het wachten an de kassa, det muj daor
mar een weke of wat veur over hebben. De neigies ien de winkels,
het “moi” op de straote..det komt allemaole weer. As de schoelen
dommiest weer begunt bint hebbe wij het hiele dorp weer veur
oonszölf. En tut die tied fietse wij misschien wel mit, ete wij een
vissie op de braderie, bezeuk bij de brinkaoms en zakke wij dale op
een zunnig terras. Ien de wetenschop det ien oktober de Brink weer
hielemaole van oonszölf is. Det holt oons op de been as er ien de
winkels 12 man veur oons an is. Ik weense oe allemaole een mooie
vekaansie en de neringdoonden een drokke zomer.

Westerstraat 59 7963 BB Ruinen
06-51282183 info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl
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Ingmar Hut 06 15563048
info@carcleaninghut.nl
www.carcleaninghut.nl
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Predikant:
Inloopspreekuur:

ds. G. Naber, tel. 0522-471543		
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
Scriba:
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen, 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 17 augustus 2018
Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE EN VANUIT DE PASTORIE
Op dit moment is het zomer. En daar zijn we blij mee! Wij mensen
vieren de zomer. Hij doet ons goed. Hij laat ons bijkomen van
de hectiek van alledag. Hij laat ons het wat rustiger aandoen
en bedaarder en bedachtzamer in het leven staan. Er hangt wel
een vervelend verschijnsel in de lucht dat ons moderne mensen
zeer belet om heerlijk zomers relaxt in het leven te staan. Dat
verschijnsel – je zou het haast een ziekte kunnen noemen – heet
“fomo”, de “fear of missing out”, de angst iets te missen!
Menigeen – ik ook - kan het niet laten voortdurend op zijn
smartphone te kijken of er nog iets leuks binnengekomen is,
op facebook, op instagram, twitter of whatsapp. In dit opzicht
is het, ook in de zomer, best moeilijk het eens wat rustiger aan
te doen, de apparaten gewoon uit te zetten of er gewoon niet
naar te kijken. We zijn zo ongelofelijk bang dat we iets gaan
missen, bijvoorbeeld een bepaald onderwerp dat net in de
whatsapp groep besproken wordt, of bepaalde leuke dingen
die ons worden aangereikt doordat iemand ze met ons deelt op
facebook.
Internet en de sociale media hebben althans in mijn leven best
veel ruimte gekregen. Ik doe overal aan mee. En als je ergens
aan meedoet, wordt, lijkt het, ook van je verwacht dat je niet
alleen maar passief gaat consumeren wat je leest, maar dat je
ook actief meedoet, door een opmerking te plaatsen of zelf iets
te posten. We zijn intussen in een best vermoeiende samenleving
beland, waarin iedereen verwacht dat iedereen altijd maar
bereikbaar is en alles maar leuk vindt wat aan nieuwe impulsen
van de grote stroom informatie via de e-mails, radio, TV, de

kranten en internet, bij ons binnenkomt. Er is tegenwoordig van
alles wat onze aandacht vraagt. Maar de vraag is, of wij al die
dingen nog wel goed onze aandacht kunnen geven. Het wordt
steeds moeilijker om bepaalde dingen echt met aandacht te
doen, omdat het werkelijk een overkill aan dingen is, versplinterd
en verdeeld, die onze aandacht vraagt.
De monnik Benedictus, een theoloog uit de zesde eeuw,
heeft eens een paar leefregels bedacht voor ons mensen.
Leefregels die ook in onze tijd nog zeer, zeer waardevol zijn
(zegt bijvoorbeeld Wil Derkse, in zijn boek: Een levensregel voor
beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het alledaagse leven,
uitg. Lanno 2004). Eén leefregel, die de benedictijnse monniken
in de kloosters handhaven, is bijvoorbeeld dat je als mens altijd
moet proberen “met heel je aandacht te doen wat je net aan het
doen bent”. Ook de meest kleine dingen in je leven verdienen al
je aandacht. Een telefoontje dat je moet plegen. De krant die je
leest. De planten die je water moet geven. Doe ook deze ‘kleine’
dingen, zegt Benedictus, niet alleen met maar met de helft van
je aandacht, niet alleen maar snel in het voorbijgaan en terloops.
Maar schenk ook aan die dingen heel je passie. Kijk ernaar
en neem ze in je op, alsof je ze voor het eerst aan het doen
bent! Neem ook de kleine klussen in je leven niet alleen gauw
oppervlakkig met je zintuigen waar, met je ogen alleen, maar ook
“met je ziel”. Be-“mediteer” ze, beleef ze echt met aandacht en
maak ze zo “groot” en “bijzonder”!
En laat verder de boel maar gewoon wat meer de boel!! Je kunt
lang niet alles en iedereen bemediteren en door je heen laten
gaan. - Ben je als modern mens werkelijk bang, niet altijd en
overal bereikbaar te zijn? Maar hoe ziet die bereikbaarheid er dan
uit!? Kom je, al zou je het willen, aan de verbinding met alles en
iedereen werkelijk wel goed toe? En aan de verbinding met jezelf
in en bij dit alles? Loop je in feite niet jezelf en anderen keihard
voorbij, ook al ben je dan wel formeel “bereikbaar”?
De apostel Paulus raadde ons 2000 jaar geleden al aan meer
te gaan shiften en onderscheiden in ons leven en meer ruimte
en tijd vrij te maken voor alleen datgene wat onze aandacht
werkelijk verdient. Hij schrijft: “schenk aandacht aan alles wat
waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat
zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles
wat deugdzaam is en lof verdient. Doe het, en de God van de
vrede zal met u zijn.” (Fil. 4: 8 en 9).
Nu, in deze zomerweken, leef ik lekker sloom. Ik geniet volop van
het pakken van een terrasje of een uurtje wandelen met de hond.
Al de “pinkend” binnenkomende berichtjes van de moderne
media, doen me even niet zoveel. Ik ben benieuwd hoelang dit
nog zal duren. Hoeveel zal ik de komende drukke herfst- en
winterperiode weer last krijgen van de ziekte die “fomo” heet,
de fear of missing out, de angst teveel te missen? Ben heel
benieuwd, we zullen het wel zien. Ik neem me wel voor, me er
voortaan spiritueel wat meer tegen te gaan wapenen!
Met een zomerse groet,
Ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN
In de komende twee maanden worden in Ruinen de volgende
kerkdiensten gehouden!
Op zondag 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 26
augustus (zie ook hieronder), gaat de eigen predikant ds.
Georg Naber in de diensten voor. Centraal staan teksten uit het
evangelie naar Marcus, op 22 juli Marcus 6: 30-44, over het
vermenigvuldigen van de broden en de vissen, op 29 juli Marcus
6: 45-52, over de storm op zee bij het varen naar de overkant,
op 5 augustus Marcus 7: 1-23, over religieuze bijdragen aan de
discussie van wat in het leven vies (onrein) en wat rein (gaaf en
mooi om te doen) is. Op 12 augustus gaat het over Marcus 7:
24-30 en Jezus in het buitenland en de spannende vraag hoe je
in religieus opzicht tegen buitenlanders kunt aankijken.
Op zondag 15 juli en 19 augustus gaan gastvoorgangers in de
diensten voor, op 15 juli a.s. ds. G. Venhuizen uit Nijensleek en
op 19 augustus mw. J. Doeven uit IJhorst.
Op zondag 26 augustus en zondag 2 september worden de
kerkdiensten niet in de Mariakerk, maar elders gehouden, en
krijgen ze een bijzondere invulling mee (zie hieronder), van harte
aanbevolen!

Zondag 26 augustus 10.00 uur:
Kerkdienst in de Bastogne in Ansen
Na de zeer goede ervaringen opgedaan in de vorige twee
jaren, konden wij het ook dit jaar niet laten: het verplaatsen van
de kerkdienst één keer per jaar naar… Ansen! Op zondag 26
augustus, het weekend van het Ruinerfeest, is het zo ver. Dan
vieren wij onze kerkdienst niet in de Mariakerk aan de Brink te
Ruinen, maar in het dorpshuis Bastogne in Ansen! Thema van
de dienst is: Leef!! Als speciale gast in deze leuk-laagdrempelige
dienst verwelkomen wij de zangeres Femke Anne Kaldenberg uit
Pesse en haar man, de gitarist Albert de Vries. Velen zullen haar
en hem kennen als eigenaar van de leuke kunstgalerie annex
cadeaushop & tip-kantoor aan de Brink van Ruinen, vlak naast
de Mariakerk. Het dorpshuis in Ansen bevindt zich op het adres
Dwingelerweg 2a en de dienst begint om 10.00 uur. Is er speciaal
vervoer van Ruinen naar Ansen nodig? Geen probleem, bel dan
even naar het mobiele nummer van Camping ‘d Olde Kamp: 0634183752. Iedereen is hartelijk welkom, neem ook uw buren mee,
en al de vakantiegasten!!

Zondag 2 september 10.00 uur:
Kerkdienst in ’t Neie Punt
Op zondag 2 september houden wij onze ’s zondagse eredienst
niet in de Mariakerk aan de Brink in Ruinen, maar in de grote
zaal van dorpshuis ’t Neie Punt aan de Jan Wierengaweg. In de
dienst nemen wij afscheid van mw. Anneke Vermaas als officiële
werknemer van onze kerkelijke gemeente. Vele jaren lang heeft ze
met ongekend veel inzet en kunde aan pastoraat gedaan onder
de bewoners van eerst de Priensenije en later de omwonenden
van ’t Neie Punt. Daarnaast waardeerden velen de ontmoetingsen gesprekskringen die ze opzette, en de vieringen die ze
verzorgde, midden in het jaar, maar ook bijvoorbeeld met kerst.
Gelukkig blijft ze voor een deel ons als kerk en de omwonenden
als vrijwilliger en deskundige behouden, maar aan haar officieel
dienstverband met onze kerkelijke gemeente komt op zondag 2
september een eind. Van harte nodigen wij iedereen die graag
zijn of haar waardering kenbaar wil maken voor het dienstwerk
van Anneke Vermaas, op om naar de dienst te komen!

In Memoriam: Jantje Santing-Zantinge
*25 november 1931† 18 juni 2018
In de vroege morgen van maandag 18 juni sliep Jantje SantingZantinge in haar eigen kamer in Weidesteyn in Hoogeveen rustig
in. Ze werd 86 jaar. Jantje werd op 25 november 1931 geboren
aan het Westeinde in Dwingeloo, waar haar ouders een agrarisch
bedrijf hadden vlak naast het landgoed Oldegaerde. Toen ze
van school kwam ging ze thuis helpen. Ze werkte in huis, maar
was vooral graag buiten bezig in de tuin en met de paarden.
Op een van de dansavonden in Dwingeloo kort na de oorlog
leerde Jantje Harm Santing van de Armweide uit Ruinen kennen.
Ze trouwden en gingen wonen op de boerderij bij de ouders
van Harm. Ze kregen 3 kinderen, Roelie, Bertus en Hennie. Zij
zorgden met hun partners voor de komst van 6 kleinkinderen,
die voor een deel ook al weer partners hebben. Jantje was een
lieve zorgzame moeder en trotse oma die veel kon hebben.
Er zijn de herinneringen aan logeerpartijen, allerlei uitstapjes
en verwennerijen, zoals naar de donderdagse markt en de
Pulledagen in Hoogeveen en ook wel naar Assen vaak met een
van de kinderen of kleinkinderen.
En altijd op een terrasje of bij de Hema koffiedrinken of een lekker
ijsje. Jantje was bescheiden, maar wel heel sociaal en graag
onder de mensen. Ze hield van volksdansen en gymnastiek.
Heel lang was ze lid van de zusterkring. In 1997 verhuisden
Jantje en Harm naar het nieuwe huis aan de Russenmade. In de
grote achtertuin Jantje verbouwde er allerlei groenten en ook
rode bessen. Ze vermaakte zich goed zoals met breien, lezen
en kniepertjes bakken. Harm en zij gingen ook graag fietsen en
er kwamen vakanties. Zelfs nog een keer met het vliegtuig naar
Ierland. Tot Harm overleed na 2 jaar ziekte op 28 juni 2008 wel
54 jaar lang hadden Jantje en hij een goed huwelijk. Het viel
niet mee om daarna alleen verder te moeten. De glans was er
van af. Na de zware hersenbloeding in december 2011 werd
Weidesteyn Jantjes veilige en zorgzame woonomgeving. In de
afscheidsdienst op 23 juni lazen we uit de bijbel wijze woorden
van de Prediker over de levensreis van mensen. Voor alles wat er
gebeurt is er een uur, er is een tijd voor alles wat er is onder de
hemel. Een tijd om te zaaien en te oogsten. Een tijd om de liefde
van je leven te ontmoeten en een gezin te stichten en te genieten
van de komst van je kinderen en je kleinkinderen. En ook een
tijd om verdriet te hebben omdat je je man zo heel erg mist en
daarna ook nog je gezondheid, zo dat je niet meer in je eigen
huis kunt blijven wonen. Jantje is nu uit de tijd gekomen. Zij mag
nu voor altijd leven boven de tijd. In die andere werkelijkheid die
wij niet kennen, maar de mooiste dromen en gedachten mogen
hebben. Maar de herinneringen aan wie zij was die blijven voor
altijd in het hart van hen die zij liefhad.
Greet Bijl-Valk, kerkelijk werker
Mensen worden niet gekweld door de werkelijkheid, maar door
de voorstelling die ze zich van de werkelijkheid maken.
-

Epictetus , Stoicijns filosoof (50 - ca. 130 n.Chr.)

Redactie Om de Ruiner Toren
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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Dreamstar | Anotherwoman | Enjoy

SALE!
-30%
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

STOTIJN

notariaat & mediation

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

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

Nostalgie tijdens
Kar Ga Door op 14 juli a.s.
ZUIDWOLDE - Op zaterdag 14 juli a.s. vindt in Zuidwolde
het historische voertuigenevenement Kar Ga Door plaats.
Bezoekers kunnen genieten van een bijzondere collectie met de
hand voortgetrokken of getrapte handkarren, paardenrijtuigen,
klassieke auto’s, vrachtwagens, tractoren, fietsen en
kinderwagens. De voertuigen zijn te zien in het centrum en
maken ook een rondrit in de nabije omgeving. Van 10.00 tot
17.00 uur is er een waren- en oude ambachtenmarkt in de
Hoofdstraat en valt er op het Kerkplein volop te genieten van
Oudhollandse lekkernijen, oude ambachten en muziek. In het
Groene Hart staan een groot deel van de dag vele tractoren en
andere oldtimers opgesteld. De toegang is gratis.

Een publiekstrekker is het defilé van zo’n 25 handkarren uit
museum De Wemme, een bijzondere collectie kinderwagens
en klassieke rijtuigen die vanaf ongeveer 14.45 uur voor het
gemeentehuis langskomen. De optocht komt ook bij het
Tonckenshuys en de Zantingehof langs. Voor de kinderen is
er vertier met onder andere een springkussen, draaimolen en
knutselkraam. Kar Ga Door wordt afgesloten met gezellige
muziek van Jan van de Beld.
Routes
Voor de beschrijving van de routes van de auto’s, tractoren en
brommers, de paardenrijtuigen, handkarren en kinderwagens,
kijk op de website www.kargadoorzuidwolde.nl. De routes staan
ook vermeld in het programmaboekje dat huis-aan-huis bezorgd
wordt en op de dag zelf verkrijgbaar is bij Henk Dekker Mode en
Petite Mangerie.

Programma 14 juli
10.00 uur
Opening van Kar Ga Door door burgemeester Roger de Groot
Auto’s, tractoren en brommers: voor bezichtiging opgesteld in het Groene
Hart. Handkarren: voor het gemeentehuis. Paardenrijtuigen: tegenover
museum De Wemme.
10.00 - 17.00 uur
Markt inclusief oude ambachtenmarkt op het Kerkplein en in de
Hoofdstraat.
10.00 - 17.00 uur
Mondharmonicagroep Alie Tuin bij Petite Mangerie
10.00 - 13.00 uur
Doedelzakspelers in de Hoofdstraat
10.30 - 12.45 uur
Koetsentocht, voorafgegaan door jurering van paardenrijtuigen bij
museum De Wemme
11.00 - 13.00 uur
Rondrit brommers en tractoren
13.00 - 15.30 uur
Rondrit oude auto’s, vrachtwagens en paardenrijtuigen
13.00 - 16.00 uur
Marching- & Showband Jubal Vechtdal in de Hoofdstraat
14.15 - 15.30 uur
Optocht handkarren, ﬁetsen en rijtuigen met vanaf ca. 14.45 uur deﬁlé bij
het gemeentehuis.
vanaf 17.00 uur:
Afsluiting met muziek van Jan van de Beld op het Kerkplein

Vakantie-activiteiten in het
Dwingelderveld
RUINEN - In de zomervakantie is het feest bij bezoekerscentrum
Dwingelderveld. Elke dag zijn er leuke, leerzame en uitdagende
activiteiten voor jong en oud. Er zijn excursies waarbij je zoekt naar
reeën, vleermuizen, diersporen of gewoon geniet van de kleurrijke
heide. En natuurlijk zijn er ook dit jaar kinderactiviteiten waarbij
er insectenhotels worden gemaakt en kinderen gaan vilten met
gekleurd schapenwol. Bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de
Benderse 22 in Ruinen is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Vooraf aanmelden voor de activiteiten is nodig en kan op www.
natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld.

Natuurmonumenten vleermuisexcursies in het Dwingelderveld. De
vertrektijden verschillen per datum. Wie mee wil kan zich vooraf
aanmelden via de website van Natuurmonumenten.
Reeëntochten
In juli en augustus vertrekt een gids iedere zaterdagavond en
soms op donderdagavond om op zoek te gaan naar reeën in
het Dwingelderveld. De tochten vertrekken vanaf verschillende
startpunten. Reeën zijn erg schuw en schrikken snel. Draag
daarom geen krakende kleding tijdens deze excursie. Een volledig
overzicht en vertrektijden van alle activiteiten is te vinden op de
website van Natuurmonumenten.
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld

Ochtendwandelingen
Wandelen in alle vroegte over het Dwingelderveld is een bijzondere
ervaring. De natuur ontwaakt en de vogels laten zich horen. Op
maandag 16, 30 juli en 13, 27 augustus van 6.00 tot 8.30 uur
wandel je samen met een gids door het natuurgebied. Aanmelden
kan via de website van Natuurmonumenten.
Vleermuizen zoeken
In de schemer scheren vleermuizen langs bomen en andere
obstakels. Ze zijn snel en wendbaar en je hoort ze niet. Ze zenden
echosignalen uit dat weerkaatst tegen obstakels. Hiermee bepalen
ze hun locatie. Met een batdetector kan de gids vleermuizen
opsporen. Op maandagavond 9, 23 juli en 6, 20 augustus houdt

Schrijfwedstrijd voor leden en
niet-leden van de bibliotheken
in Zuidwest Drenthe
RUINERWOLD – In het kader van de Spannende Boekenweken
werd Marcella Kleine, lokale schrijfster, uitgenodigd door de
Bibliotheken van de Wolden, Westerveld en Meppel voor een
interactieve lezing. Marcella werkt als vertrouwenspersoon in
een instelling voor psychiatrie en justitie. In haar laatste boek
Binnenwereld legt ze een link naar haar werk. Op 19 juni jl.
vertelde Marcella Kleine aan het aanwezige publiek hoe bij haar
het schrijven begonnen is.

Foto: Natuurmonumenten – Andries de la Lande Cremer.
Vanaf het eerste begin schreef ze: gedichtjes in schriftjes en
dagboeken tot reisverslagen en uiteindelijk haar boeken. Het
werd, ondanks de kleine opkomst, een gezellige interactieve
avond waarbij er een boeiende interactie ontstond over schrijven,
lezen, TBS en natuurlijk de boeken van Marcella.
Tijdens deze avond werden de aanwezigen uitgedaagd om zelf
een kort verhaal te schrijven. Marcella heeft speciaal voor deze
gelegenheid een begin van een verhaal geschreven, die door de
deelnemers afgemaakt kan worden. Ook stelt zij de prijs, een
prachtig boekenpakket, beschikbaar. Lijkt het jou/u ook leuk om
een kort verhaal te schrijven? Doe dan mee met de schrijfwedstrijd
en vraag het begin van het verhaal en de voorwaarden op via
mk@marcellakleine.nl. Het verhaal dient voor 1 september
a.s. ingeleverd te worden via bovenstaand mailadres of in de
bibliotheek.

Politiesteunpunt Zuidwolde verhuist naar gemeentehuis
DE WOLDEN - Naast het gemeentehuis in Zuidwolde is sinds jaar en dag een politiesteunpunt gevestigd. Dit steunpunt, aan de
Schoolstraat, is op dit moment op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Vanaf 1 juli 2018 verhuist het steunpunt naar het
gemeentehuis. Inwoners zijn dan, tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel, van harte welkom: maandag tot en met vrijdag van
08.30 uur tot 13.30 uur en op woensdag van 08.30 tot 13.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Achtergrond
Vanuit de politie is eind 2017 de wens geuit om de dienstverlening vanuit het steunpunt over te hevelen naar het gemeentehuis in
Zuidwolde. Deze verhuizing past binnen het landelijk (huisvestings)beleid van de politie. Burgemeester Roger de Groot: “Er is zorgvuldig
gekeken naar verschillende mogelijkheden en de gevolgen daarvan. Wat hierbij voorop stond, is het blijven garanderen van goede
dienstverlening voor inwoners.” Het aantal bezoekers dat nu gebruik maakt van het steunpunt is niet groot, gemiddeld nog geen tien per
maand. En de meeste zaken waarvoor mensen naar het steunpunt komen, zijn toch al bedoeld voor de gemeentewinkel. Burgemeester
Roger de Groot: “Door deze zaken te bundelen, creëren we voor mensen één centraal loket.”
Waarvoor kunt u waar terecht?
Inwoners kunnen bij het politiesteunpunt en bij de gemeentewinkel terecht voor verschillende zaken:
Gevonden of verloren voorwerpen: gemeentewinkel De Wolden.
Verlies of diefstal van identiteitskaart, rijbewijs of paspoort: gemeentewinkel De Wolden. Maken van een afspraak om aangifte te doen:
via telefoonnummer 0900-8844 of via de gemeentewinkel De Wolden. Doen van aangifte wanneer iets is gestolen door een onbekende
dader: via www.politie.nl/aangifte.
Het melden van overlast: gemeente De Wolden, via dewolden.nl/meldingen.

Première “Dahlia’s en
Winterwortels” op 14 juli a.s.
RUINEN - Het is weer druk in Ruinen. In het openluchttheater “De
Baete” wordt volop gerepeteerd voor de première van “Dahlia’s en
Winterwortels”, geschreven door Jannes Bennen en bewerkt door
regisseur Mark Robijn.
“Dahlia’s en winterwortels” is de titel van het stuk dat dit seizoen
door de Stichting Openluchtspel Ruinen (SOR) wordt gespeeld.
Op zaterdagavond 14 juli is de feestelijke première van het stuk.

Kaarten voor de voorstelling kunnen worden verkregen via de
website van de SOR.
Kijk hiervoor op: https://www.openluchtspelruinen.nl/kaartjes.
html. Ook zijn er kaarten verkrijgbaar bij verkooppunt Galerie
Atelier Femke Anne, Brink 5 te Ruinen. De openingstijden van de
Galerie zijn: maandag en woensdag t/m zaterdag van 9:30 - 17:00
uur en op zondag van 13:00 - 17:00 uur (dinsdag gesloten) Het
spel wordt uitgevoerd in het openluchttheater “De Baete” aan de
Wolvenweg in Ruinen en begint steeds om 20.30 uur. Alle overige
informatie kan men vinden op de website van de SOR: https://
www.openluchtspelruinen.nl.

Het stuk gaat over het aanstaande dorpsfeest. Deze zomer bestaat
het dorp nl. 1000 jaar en dat is reden voor feest! Iedere buurt wordt
gevraagd om de straat te versieren en daar valt ook nog eens een
mooie prijs mee te verdienen: een reis naar Euro Disney in Parijs.
Hilbert Daling heeft een aantal enthousiaste buurtbewoners
opgetrommeld, die hun buurt moet gaat versieren. Koos, de broer
van Hilbert, die in een andere buurt woont, is ook druk bezig om die
eerste prijs binnen te slepen, maar volgens Hilbert gaat het er daar
niet eerlijk aan toe. Als dan ook nog de boel wordt gesaboteerd
in de schuur van Hilbert, wordt de situatie bijna onhoudbaar. Als
uiteindelijk, na heel wat hilarische momenten, duidelijk wordt hoe
de situatie werkelijk is, vertrekken er toch nog een paar personen
naar Parijs. Maar wie? En waarom?.........
Voor de première wordt de rode loper uitgerold en elke bezoeker
krijgt deze avond een “passend drankje” aangeboden. Na de
première op 14 juli wordt het stuk nog zes keer opgevoerd en wel
op: dinsdag 17 juli, donderdag 19 juli, zaterdag 21 juli, dinsdag 24
juli, donderdag 26 en zaterdag 28 juli. Ook is er dit jaar na afloop
van iedere voorstelling weer een Miet en Griet (meet and greet)
met spelers en medewerkers van de voorstelling, of gewoon met
elkaar. Er kan dan, onder het genot van een drankje en een hapje,
nog even gezellig worden nagepraat. De Miet en Griet vindt plaats
in het theater, op het podium waar het stuk wordt gespeeld.

Programma Runerfeest 2018
Vrijdag 17 augustus | 20.00 uur tot 21.30 uur
·
Inschrijving van wagens, loopgroepen, straten en bogen; plaats en tijdstip volgen
·
Afgifte CD’s voor ‘Hef Rune Talent?’
·
Verkoop van Passe-partouts - voor de 11 tot en met 15 jarigen
Woensdag 22 augustus
·
Keuring van versierde straten en bogen, vanaf 20:15 uur
Donderdag 23 augustus
Kaart- en Dartavond
·
Inschrijving vanaf 19:00 uur
·
Pokeren (opgave via pokeren@vvvoruinen.nl) vanaf 19:30 uur
·
Kaart- en koppeldartsavond (klaverjassen en jokeren) vanaf 20:00 uur
Opgave Darten vooraf tot en met woensdag 22-08 via darten@vvvoruinen.nl
Vooraf opgeven, betekent zekere deelname.
Daarna afhankelijk van het aantal teams deelname in overleg.
Vrijdag 24 augustus | vanaf 21:00 uur
Wir Sind Spitze!
Zaterdag 25 augustus
·
Keuring versierde wagens en loopgroepen vanaf 9:00 uur
·
Optocht versierde wagens en loopgroepen vanaf 11:00 uur
·
Prijsuitreiking met muziek om 12:30 uur
·
Vanaf 21:00 uur: Kraakthelder
Zondag 26 augustus
·
Programma vanaf 10:00 uur
·
Talentenshow ‘Hef Rune Talent?’ vanaf 13:30 uur
·
Muziek van KaramBAM maar dan nét even anders vanaf 17:00 uur
·
Finale afsluiting van het feest om 22:00 uur

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelerveld
Mariakerk geopend voor bezichtiging.
T/m 19 september elke dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 –
16.00 uur.
Schaapskudde Ruinen
kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De toegang is
gratis. De molen is iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur en in juli
en augustus ook op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30
uur.
Fietstocht van mei t/m september
Iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf de Brink
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink:
22 juli, 12 augustus, 16 september
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden juni: dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00
tot 16.30 uur. Openingstijden juli: dinsdag, woensdag, donderdag en
zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522472631/ 0522-472485
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

JULI/AUGUSTUS
Zaterdag 14 juli

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond tot en met 28
augustus van 19.45 tot 23.00 uur. Entree € 1.50 per persoon. Aanmelden
vóór 15.00 uur op de speeldag via
tel. 06-30244004
TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
t/m 1 oktober: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 9.30-17.00 uur,
zondag 13.00-17.00 uur
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 daarbij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse
22
Brinkfestijn Ruinen elke woensdag in de zomervakantie
(vanaf 18 juli - 22 aug.) is er volop gezelligheid op de Brink in het dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek, hapjes en drankjes,
activiteiten voor kinderen en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in boerenklederdracht!
’t Neie Punt, eerste hulp bij internet heeft zomerstop van
juni t/m augustus.
Art-to-Go Ruine, kunstexpositie in het voormalige gemeentehuis van
Ruinen van 8 augustus t/m 30 september. Openingstijden: tijdens het
Brinkfestijn elke woensdag 14.00-21.00 uur en vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 26 juli
20.30 uur
Zaterdag 28 juli

20.30 uur

‘Dahlia’s en winterwortels’, première.
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

Maandag 16 juli
10.30 uur

’t Neie Punt
Kennismakingsles Stoel Yoga

Zondag 29 juli

Dinsdag 17 juli

‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

20.30 uur
Woensdag 18 juli
14.00-21.00 uur

Donderdag 19 juli
20.30 uur
Vrijdag 20 juli

Brinkfestijn
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek,
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!
‘Dahlia’s en winterwortels’.
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.
Vogelpop, skeet’n, zweet’n, zoep’n en sjans’n in
Ansen. Broekdijk 6 Ansen
Tickets: www.vogelpop.nl/tickets

Zaterdag 21 juli

Vogelpop, skeet’n, zweet’n, zoep’n en
sjans’n in Ansen. Broekdijk 6 Ansen
Tickets: www.vogelpop.nl/tickets

Zaterdag 21 juli
20.30 uur

‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

Zondag 22 juli
11.00–16.00 uur

Trekharmonikadag 2018, Café Hees
Muziek met Muzikanten uit alle windstreken

Dinsdag 24 juli

‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

20.30 uur
Woensdag 25 juli
14.00-21.00 uur

Brinkfestijn
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek,
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!

20.30 uur

13.00—17.00 uur

‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.
‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.
Montmartre Ruinen,
speciale editie met kunst,vinyl en boeken.
Entree gratis. Locatie: Brink in Ruinen.
Info: www.femke-anne.nl

Woensdag 1 augustus Brinkfestijn
14.00-21.00 uur
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek,
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!
Woensdag 8 augustus Brinkfestijn
14.00-21.00 uur
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!
Woensdag 15 augustus Brinkfestijn
14.00-21.00 uur
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek,
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!
Woensdag 22 augustus Brinkfestijn
14.00-21.00 uur
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek,
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net ,
www.ruinen.nl en
www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com

Dio de Brink

Dio Zuidwolde

Drogisterij Parfumerie
Brink 19
7991 CH Dwingeloo
T 0521 591 887

Drogisterij Parfumerie
Hoofdstraat 72
7921 AN Zuidwolde
T 0528 356 989

facebook.com/diodebrink

facebook.com/DIOdrogisterijZuidwolde

