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Tuinplanten en streekproducten op
Tuin- en Smaakmarkt Dwingelderveld
RUINEN - Op zondag 30 september a.s. is de jaarlijkse tuin- en smaakmarkt bij
bezoekerscentrum Dwingelderveld. Deze kleinschalige markt bestaat uit kramen met
tuinplanten, kunst, tuindecoraties, ijs, jam, honing en andere lekkernijen. Tussen 11.00
en 16.00 uur zijn er leuke activiteiten en bezienswaardigheden aan de Benderse 22 in
Ruinen. Toegang tot de markt en parkeren is gratis.
Ieder jaar organiseert Natuurmonumenten de tuin- en smaakmarkt. Tuinliefhebbers
kunnen er onder andere stekjes uit de vlindertuin van het bezoekerscentrum kopen.
Vrijwilligers hebben diverse planten gestekt en staan met een kraam op de markt.
Daarnaast zijn er verschillende bedrijven uit de streek die hun producten en diensten
laten zien. Bert Kling speelt gezellige gitaarklanken in de tuin en uiteraard zijn er ook dit
jaar weer veel picknickplaatsen om te genieten van de sfeer.

Foto: Natuurmonumenten - Okko Vos
Wereld van OERRR en wandelen met de boswachter
Tijdens de markt kunnen kinderen zich uitleven in de speelnatuur van OERRR.
Kinderen pompen water op met de waterpomp of gaan op ontdekkingstocht in het
wilgenhuttendorp. Daarnaast is er bij het bezoekerscentrum een ruime keuze uit
speurtochten voor alle leeftijden. Een bezoek aan de markt is goed te combineren met
een leuke wandeling door het Dwingelderveld. Om 14.00 uur vertrekt een gids van
Natuurmonumenten met de ‘Wandeling met de boswachter’. Wie mee wil met deze
excursie kan zich vooraf aanmelden via de website van Natuurmonumenten. Kinderen
tot 12 jaar mogen gratis mee.

Clamore geeft inloopconcert
RUINEN - Op zondagmiddag 30 september a.s. geeft het barok-ensemble Clamore
een inloopconcert ten huize van de familie Kraal aan de Benderse 17 te Ruinen,
schuin tegenover het Bezoekerscentrum Dwingelderveld van
Natuurmonumenten. Zij die een mooie fiets- of wandeltocht
maken in het Dwingelderveld en de bezoekers aan de tuin- en
smaakmarkt op die dag bij het bezoekerscentrum kunnen als
afsluiting of daaraan voorafgaand een kort, smaakmakend concert
van ongeveer 30 minuten meemaken.
Clamore geeft het concert drie keer: om 12.30 uur, om 13.30
uur en om 14.30 uur. Het programma bestaat uit sonates van
Telemann, Platti, Corbett, Caldara en Keller.
Het ensemble Clamore bestaat uit Annelies Jans (blokfluit/
traverso), Arno Vugts (blokfluit/traverso), Roel Otten (barokcello)
en Harro Kraal (klavecimbel). Engelien Kraal speelt op huisorgel
een trio van Krebs.

LET OP!: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG
ZATERDAG 6 OKTOBER
GAAT U EEN
WONING
BEKIJKEN OF
WELLICHT
ZELFS KOPEN...?
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...!

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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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 11.00 - 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, 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
Zondag 30 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Zondag 7 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber

TE KOOP

Zeer nette, goed onderhouden
Batavus Blockbuster jongensfiets.
Kenmerken:
grijs met gele accenten, 3 versnellingen, transportrek, 26inch.
Voor informatie 06 104 678 01

Leuke blouses vany,
Dreamstar, Enjo
Soquesto en
Anotherwoman

Materiaal viscose: draagt lekker luchtig
in de nazomer en het najaar!

Computercursussen in bibliotheek
Ruinen starten weer
RUINEN - Klik en Tik, de computercursus voor beginners, start
in bibliotheek Ruinen op dinsdagmiddag 2 oktober van 14.00 tot
16.00 uur.

HAOST

Haastige spoed is zelden goed. Det is een old gezegde
waor een flink stok waorheid ien zit. Ook al heb ie het
drok; aj oe drok maakt dan giet het niks gauwer dan
aj rustig an bekiekt hoe aj er mit an het wark mut. Det
is haoste mit alles zo; as ie oen wark ofraﬀelt dan zit
er grootkaans een foutie ien. En as ie argens hen mut
en ie haost oe..dan lig er vake een map of veurwarp
det ie neudig bint nog ien huus. As ie mit de auto oe
haost umdaj te late vot ekomen bint dan hej mar zo
een kevort mit een bekeuring ien de postbusse.
Haosten gef problemen; det markte is pas nog weer.
Kiek; mit een stok of wat bekenden zwemme wij op
een vaste morreng ien de weke ien het zwembad van
een van de hotels. Mooi det de bevolking ook gebruuk
van det zwembad mag maken. Zo kooj nog wel ies mit
een vekaansieganger an de praot um ze te wiezen op
zaken waor ze aans misschien niet an edacht hadden.
En mit de zwemmers is het onder het baanties trekken
mooi bijpraoten.Op de zwemmorgen wordde ik wakker
op de tied det ik aans al op de buurvrouwe an fietste.
Veuls te late dus. Mar bij det wakker worden dacht ik
metene; ik gao toch nog even zwemmen, dan mar een
half uurtie. Dan raom ie het bedde uut, badpak an,
theewater op en een plakke stoete uut de vrieskiste,
geld veur het zwembad ien de buze..rap rap rap. As de
stoete dooi is en de thee kold genogt umme te drinken
rap de tasse klaor; ondergood en haanddook er ien en
hupsekee; binnen tien menuten klaor um de fietse te
pakken.
Ien de garage bleek de zorgzaamheid van mien man;
hij har ezene det de batterije van de fietsen an de lading
mus; ikke de tasse bij de fietse dale en weer trogge ien
huus eraomd umme det kassie-veur-makkeluk-fietsen
van de stroom of te halen. Weer trogge ien de schure
bleek weer de zorgzaamheid van mien man; beducht
veur ienbrekers was de sleutel ook nog uut de fietse
en hung zoas det heurt ien de keuken op het rekkie.
Mit haost waar ik dus al tweej maol weer het huus ien
eraomd en mien blooddruk was vaste op kookpunt
toen ik veule later as gewoon van huus peddelde um
toch nog mar even te zwemmen.
Ik kome bij het zwembad an; wil de tasse uut de
fietstasse raomen..en ontdekte det die tasse nog ien
de garage stunt. Deur de haost tasse mit baddook en
ondergood vergeten. Mar umdet wij zwemt bij een hotel
vreug ik of ze wel een haanddook veur mij hadden;
altied opgewekt meldden ze mij det ze er even ene
zöllen pakken. Ik hebbe bij epraot mit de zwemmers..
baanties etrokken en mij of edreugd mit de geleende
haanddook. En now ik dit stokkie schrieve heb ik ook
weer ondergood an; det zit toch beter.... mien oldeleu
hadden geliek;;haostige spoed is zelden goed...

Elly Bos en Henk Pinxterhuis geven les. De cursus Werken
met de E-overheid, DigiD enz. start op 13 november, ook op
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, hier zijn de docenten
Boudewijn Schipper en Henk Vrijhof. De cursus ‘Omgaan met je
I-pad’, later op dinsdagmiddag, van 16.00 tot 17.30 uur start op
2 oktober. Een eigen I-pad is hiervoor vereist,
de docent is Albert Smand.

Cursus typevaardigheid
RUINERWOLD - Vanaf donderdag 4 oktober start er een cursus
typevaardigheid voor leerlingen uit groep 8. Deze cursus wordt
georganiseerd door Welzijn De Wolden.
De kinderen leren blindtypen middels het tienvingersysteem
volgens de methode TypeWorld. De cursus bestaat uit 18 lessen
van een uur en wordt gegeven door de ervaren docent dhr. T.
Eskes. De prijs hiervoor bedraagt 145 euro dat is inclusief het
gebruik van lesmateriaal en een certificaat. Aanmelden en meer
info zie www.actiefnaschooltijd.nl.

Kranen en dumpers bij entree
bezoekerscentrum Dwingelderveld
RUINEN - De komende dagen wordt de entree van
bezoekerscentrum Dwingelderveld aangepakt. Aan de linkerkant
van het bezoekerscentrum ligt een gebied met struik- en
dopheide. De laatste jaren zijn hier ook veel grassen in gaan
groeien. Om de heide te herstellen is er in de afgelopen weken
een laag grond afgegraven.
De entree lag er ietwat treurig bij, maar daar komt deze week
verandering in. Een aannemer is begonnen met het opbrengen
van plagmateriaal. Het zijn geen plagstroken, maar verkruimeld
plagmateriaal, afkomstig uit het Dwingelderveld.

Foto: Renate Sanders
Plagsel uit het Dwingelderveld
Op dit moment worden er veel werkzaamheden uitgevoerd in
het Dwingelderveld vanwege de zogenaamde PAS-maatregelen.
In het gebied worden verschillende stukken gemaaid of
geplagd om ook daar de heide te herstellen. Het geplagde
materiaal is geschikt voor het heideherstel bij de entree van het
Dwingelderveld.
Bekende resultaten
In het Noordenveld is jaren geleden dezelfde methode toegepast
en dit leverde goede resultaten op. Het duurt wel een paar
jaar voordat er weer mooie begroeiing ontstaat met struik- en
dopheide en de kenmerkende kruiden en bloemen. Als alles in
volle bloei staat, is de entree van het bezoekerscentrum een
mooie afspiegeling van het Dwingelderveld.
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Een goed gesprek. Ik zelf hoor nog bij de generatie die
ook zeer van heel lange gesprekken kan genieten. Van
gesprekken zoals ze kort geleden nog op de televisie te
zien waren, bijvoorbeeld in de serie Zomergasten waar
mensen drie (!) uur lang over hun passie, visie en missie
in het leven werden bevraagd en soms eerlijk, authentiek
en gedreven, maar soms helaas ook meer verscholen en
aangestuurd door spindoctors, hun antwoord gaven. Onze
tijd, die de tijd is van het twitteren met boodschappen
verpakt in hooguit 140 tekens, snakt volgens mij weer
naar betere, langer durende uitwisselingen met elkaar,
met meer nuanceringen en verfijningen. Tegen de veel
te botte zwart-witte waarheden in, die onze kranten en
televisieprogramma’s goedkoop aan de man proberen te
brengen.

KOPIJ KERKNIEUWS

In onze kerkelijke gemeente rondom de Mariakerk,
proberen wij in de komende maanden weer aandacht te
creëren voor de “subtiele schakeringen” waarmee elk
mensenkind, en ook het leven zelf, en de Heilige, dagelijks
voor de dag komt. Midden in wat ons heel in het algemeen
al wel bekend en vertrouwd is, midden in wat iedereen van
ons al wel kent, blinken wij mensen zelf, samen met het
Bestaan dat we met elkaar delen, en de/het Heilige die/dat
er op betrokken is, uit door iets “subliem eigens”. Door iets
dat niet gelijk voor de hand ligt. Door iets dat niet gelijk
zichtbaar is, als je er niet goed op let.

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 12 oktober 2018
Bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE

Elk jaar krijgt het nieuwe kerkelijk seizoen van onze
landelijke Protestantse kerk in Nederland, waar we net
mee zijn begonnen, een bepaald jaarthema mee. Dit
jaar is dat het thema: “Een goed gesprek”. Ook voor
ons Ruinen, Echten en Ansen is dit een prachtig thema.
Want ook wij proberen als kerk platvorm te zijn voor
een goed gesprek. Een plek waar iedereen zich in alle
kwetsbaarheid ongestoord veilig kan open stellen voor een
ander. Openstellen voor een ander MENS. Voor het LEVEN
überhaupt en hoe het altijd geweest is en zal worden. En
voor het HEILIGE en wat de zin en de bestemming van het
leven zou kunnen zijn. Wij als kerk willen ruimte bieden aan
mensen om in “goede gesprekken” hun eigen verhaal kwijt
te kunnen en zich te laven aan en te laten inspireren door
de verhalen van anderen. Daarbij spelen ook de religieuze
verhalen in en rondom de Schrift een rol. In wat wij daar
horen en aan elkaar doorvertellen over wat wij als wezenlijk
in ons leven ervaren, brengen wij elkaar voor de dag en
aan het licht.Een goed gesprek! Wat is er voor nodig om
dat met elkaar te kunnen voeren?
Een paar kenmerken noemde ik zo-even al: je moet
je vooral veilig kunnen voelen bij elkaar. En je gezien,
begrepen en gekend voelen. Er mag ook best iets van
waarheid op tafel komen, ook al is die confronterend.
Als de waarheid dan maar gebed is op iets van Licht en
Toekomst. Gebed op iets van mildheid en weldadigheid
die een mens bevrijdt van wat hem of haar deert. Wat
kan een gesprek zalig zijn, omdat je niet langer op een
verkrampte manier voor elkaar verborgen hoeft te houden
waar je mee zit.

Dit “Sublieme” met elkaar voor de dag halen en vieren: het
fantastische en grandioze Unieke (het “Enige”, vgl. Dtn 6:
4) dat én God én het leven én wij mensen, kortom: dat een
ieder van ons ten diepste in zich en om zich heen heeft,
daar gaat het wat mij betreft om in het komende kerkelijke
seizoen, waar wij in Ruinen vorige week, met het vieren
van de Startzondag, mee zijn begonnen. Doe je zelf ook
(weer) mee? Ik zou zegen: dien je zelf ook (weer) aan! Veilig
onveilig, zoals je werkelijk bent, met al wat in je is! Wees
heel hartelijk welkom!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE

Ben je tussen de 11 en 16 jaar oud? En wil je eens iets heel
bijzonders meemaken? Meld je dan aan voor de “Nacht zonder
dak” die in Berghuizen wordt georganiseerd! Wat moet je
doen? Laat je door je familie, vrienden en kennissen sponsoren
voor straatjongeren die elders in de wereld geen dak boven
hun hoofd hebben en slaap vervolgens ook zelf één nacht in
een zelfgebouwd krotje (een kartonnen doos) die aan je wordt
uitgereikt. Doe dat samen met anderen op zaterdagnacht 6
oktober. Doe ook mee!! Dit wordt vast een ervaring om nooit te
vergeten. Meer informatie bij mij, of bij Dineke Drost,
tel. 06-34246980

Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN

We starten het nieuwe seizoen weer op met nieuwe, prachtige
kerkdiensten in Ruinen. De eerste keren doen we dat nog samen
met de kerkelijke gemeente van Pesse die bij ons kerkt omdat de
eigen kerk op dit moment verbouwd wordt. Op zondag 7 oktober
organiseren zij ’s avonds ook een extra Zangdienst bij ons in de
Mariakerk waar iedereen welkom is, van harte aanbevolen (meer
informatie hieronder). Hier een overzicht van de diensten in de
komende weken:
Zondag 30 september – 10.00 uur – Mariakerk

Gezamenlijke ochtenddienst van de Protestantse gemeente te
Ruinen en Protestantse gemeente te Pesse in de Mariakerk, met
als voorganger ds. G. Naber. Aandacht in de tekst krijgt Marcus
9: 38-50, waarin Jezus zegt: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”
en “Iedereen moet met vuur gezouten worden!”, iedereen zou
wat scherper, en dus niet zo laks en onverschillig, in het leven
moeten staan.
Zondag 7 oktober – 10.00 uur – Mariakerk

Gezamenlijke dienst van de PKN Pesse en de PKN Ruinen in de
Mariakerk, met als voorganger ds. G. Naber. We lezen Marcus
10: 1-16, waarin Jezus zegt dat een man zijn vrouw niet zomaar
weg mag sturen en dat wij allen zouden moeten worden “als een
kind”, omdat het Koninkrijk van God toebehoort aan “wie is zoals
zij”. We kijken naar het geheim van deze uitspraken.
’s Avonds organiseert de Protestantse gemeente van Pesse voor
ons allen een R(oept) U M(aar) Zangdienst met een zanggroep
onder leiding van Femke Anne, die we allemaal ook kennen
van haar galerie en kunstshop naast de kerk! Ook van harte
aanbevolen:

Zondag 14 oktober – 10.00 uur – Mariakerk

Gastvoorganger ds. Gerard Venhuizen uit Nijensleek gaat in de
dienst voor, hartelijk welkom!
Zaterdag 20 oktober – 18.30 uur – ’t Neie Punt

De maandelijkse viering voor de omwonenden van ’t Neie Punt,
in de bovenzaal.
Zondag 21 oktober – 10.00 uur – Mariakerk

We staan stil bij Marcus 10: 32-45, een tekst waarin twee
leerlingen van Jezus, Jezus om ereplaatsen vragen, en Jezus dan
tegen hen zegt: “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen.”
Zondag 28 oktober – 10.00 uur – Mariakerk

We lezen Marcus 10: 46-52 over de blinde Bartimeüs die Jezus
eerst om mede-lijden vraagt en dan “dat ik weer kan zien”.

Welkom in de Gespreksgroepen van
kerkelijk seizoen
Bijbelgespreksgroep
Ook dit seizoen start de Bijbelgespeksgroep weer op.
De groep komt 2 x 6 keer bij elkaar, zes keer in het
najaar en zes keer aankomend voorjaar, meestal op de
donderdagavond. Dit jaar beginnen we eerst met een
reeks bijeenkomsten waarin iedereen die dat wil, zelf een
boeiende of uitdagende tekst in het midden van de groep
mag leggen om die samen te bespreken. Mocht er nog tijd
en ruimte voor over zijn, trekken wij naar de Bergrede van
Jezus toe, zoals ze staat in Matteüs 5 t/m 7. Het voorstel
is om in het najaar samen te komen op donderdagavond
4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29
november en 13 december, aanvang: 20.00 uur. Nieuwe
leden, maar ook allen (of het nou gemeenteleden,
dorpsgenoten of vakantiegangers betreft!) die maar een
enkele avond mee willen doen, zijn altijd hartelijk welkom.
Bel of mail voor meer informatie ds. G. Naber, tel. 0522471543, gnaber@hetnet.nl.
Gespreksgroep “Eigentijds geloven”
Geloven wordt vaak geassocieerd met ouderwets en
stoﬃg. Met hoe het altijd geweest is en niet anders mag.
Toch wordt er in kerkenland ook veel nagedacht over
nieuwe, moderne vormen van geloven. Vele gelovigen
brengen ook graag hun eigen, heel individuele manier van
geloven mee. Vandaar dat wij jaren geleden ook in onze
gemeente de gespreksgroep “Eigentijds geloven” zijn
gestart. Mensen van werkelijk allerlei pluimage ontmoeten
elkaar zo’n vier keer per jaar op een zondagavond of
-middag, om het over eigen of andermans manieren
van geloven te hebben. Geïnteresseerd? Doe ook mee
en kom op zondagavond 21 oktober om 20.00 uur naar
Kloosterstraat 2 (de Pastorie) te Ruinen.
“Terug naar de basis”-kennis
Waarom zou je je anno 2018 nog bezighouden met
de Bijbel? En wat heb je tegenwoordig nog aan het
christendom, in een tijd dat het al lang geen algemeen
goed meer is, maar wordt beschouwd “als cricket: een
exotische hobby van de sympathieke buurman.” De jonge
(twitter)theoloog Alain Verheij (1989) geeft een boeiend
persoonlijk antwoord op deze vragen in zijn boek “God en
ik. Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de
bijbel.” – We bespreken dit boek in een kring. Tijdstip en
frequentie van samenkomen in overleg. Zeer geschikt ook
voor jongeren, en voor wie van het geloof nog niet zo veel
weet, maar er wel eens wat meer over zou willen komen
te weten. Bel of mail voor meer informatie naar ds. Georg
Naber, 0522-471543, gnaber@hetnet.nl
Zusterkring
Op maandag 24 september start van het nieuwe seizoen
met een vrolijke middag! Meester Jan Tijink uit De Wijk
komt met zijn muziek en conference naar De Bron.
Aanvang 14.00 uur.
Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je
houdt
-Augustinus
Redactie Om de Ruiner Toren
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OKTOBER

BRANDWEERPOST

RUINEN

KOMT U
BIJ ONS EEN

BROODJE

ETEN?

WEET U WAT DE MEEST VOORKOMENDE BRANDOORZAKEN ZIJN?

HEEFT U ROOKMELDERS?

WAAROM KAN EEN BLUSDEKEN HANDIG ZIJN?
Tijdens de lunch vertelt de brandweer over het ontdekken en
voorkomen van brand en hoe te reageren bij brand

Komt u een broodje eten? e. communicatie@vrd.nl

Laat het ons weten:

t. 06 23 01 00 59

KOMT U BIJ ONS EEN
BROODJE ETEN?
‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijkheid al uw vragen
rechtstreeks aan de brandweer te stellen. Tijdens de lunch geeft de
brandweer tips over rookmelders, het maken van een vluchtplan,
oorzaken van brand, maar vooral het voorkomen hiervan. Een goed
gevulde lunch: heerlijke broodjes én kennis en ervaringen delen.
Bovendien is er voor iedere gast een leuke, maar vooral slimme
verrassing om mee naar huis te nemen.
Plaats:
Brandweerpost Ruinen,
Kloosterstraat 5 te Ruinen

Tijd:
Inloop met koffie:
Lunch:
Einde:

10.30 uur
12.00 uur
13.00 uur

Aanmelden Broodje brandweer
Naam
Adres
Leeftijd
Aantal personen
Knip deze strook af, vul hem in en gooi
deze in de brievenbus van brandweer
Ruinen: Kloosterstraat 5 Ruinen

De Wolden scoort goed bij
veiligheidsmonitor
DE WOLDEN - De Wolden is veiliger en leefbaarder dan vergelijkbare
gemeenten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor die eens in de vier
jaar wordt uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid. De vragenlijst van het CBS is door 1066
inwoners van de gemeente ingevuld.

HERFST

Vallend blad, een heerlijk zonnetje of striemende regen.
In de maand oktober op de tap:

Amstel Bockbier!!

Overige speciaalbieren op tap:
Brand Weizen en Leffe Blond

Zaterdag 6 oktober 20.00 uur

POKEREN

Zondag 14 oktober 14.00 uur

BOCKBIERTOCHT

Diverse horecabedrijven in Ruinen organiseren de 2e
bockbiertocht. De start is om 14.00 uur
vanaf Café Hees / Brinkzicht.
Vanaf Café Hees vertrekken we gezamenlijk met een
prachtige Bockbierwagen getrokken door een stel
krachtige Friese paarden naar de deelnemende
horecabedrijven, waar we overal een Bockbier drinken.
Tevens krijgt u bij elk Bockbiertje een heerlijk hapje.

We gaan weer quizzen!!
Zaterdag 20 oktober 20.00 uur

CAFÉ QUIZ

Opgave in teams van 5 à 6 personen

Zaterdag 3 november 13.00 uur

KLAVERJAS KROEGENTOCHT
·
·
·
·
·

Opgave per koppel
Kosten € 10,= per koppel
Kaarten om vleesprijzen
In 5 cafés kaarten
Opgave t/m donderdag 1 november

KLAVERJASSEN

Iedere vrijdag van de even weken kunt u bij ons
klaverjassen. U kunt nog meedoen met de
competitie of een keertje zo mee klaverjassen.
Aanvang: 20.00 uur.

Volgens burgemeester Roger de Groot is dit goede nieuws niet
verrassend. “De politie en wij hebben zelf natuurlijk een beeld van de
veiligheid in onze gemeente. De uitkomst van de monitor bevestigt
ons beeld dat De Wolden een uitgesproken veilige gemeente is. De
inwoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek beleven dit
ook zo en dat is mooi”.
Leefbaarheid
De leefbaarheid in de buurt wordt in De Wolden gewaardeerd met
een 7,8. Dat is hoger dan regionaal en landelijk (beiden 7,5). Verder
is opvallend dat 25% van de inwoners overlast ervaart, tegen 30%
in 2013. Ook zijn Woldenaren minder vaak slachtoﬀer van een delict
dan in de rest van het land. Inwoners zijn meer tevreden over de
aanpak van de gemeente en de dienstverlening van de politie dan
elders.
Verbeterkansen
De burgemeester is blij met de positieve uitslag. Ook ziet hij dankzij
het onderzoek verbeterkansen. “Er is één punt waarop we iets lager
scoren dan landelijk: inwoners van De Wolden nemen minder vaak
zelf preventieve maatregelen, bijvoorbeeld tegen woninginbraak.
Bovendien gaan we de aangiftebereidheid verder stimuleren.”
De aangiftebereidheid komt niet zozeer als zorgpunt uit het
onderzoek van het CBS. Maar De Groot wil ook aandacht voor
onveiligheid die soms onzichtbaar is, zoals huiselijk geweld.
De uitkomsten van de monitor worden door de gemeente gebruikt
bij het maken van een nieuw integraal veiligheidsplan 2020-2024.

Let op: kans op gladde wegen!
DE WOLDEN - Het kan glad worden! En nee, dat komt niet door
ijzel, maar door modder. In deze periode is het oogsttijd en zullen de
landbouwvoertuigen weer veel rijden op de wegen – vaak met vieze
banden. Bij regenachtig weer kan er dus modder ontstaan op de
wegen, waardoor er kans op slippen of glijden. Let dus goed op de
weg en pas uw snelheid aan.
Rijdt u op een landbouwvoertuig
en heeft u gezorgd voor een
modderige en onveilige weg?
Plaats
dan
(reflecterende)
verkeersborden en waarschuw
uw medeweggebruikers. Maak
de weg schoon door te schuiven
of met water te spuiten. U bent
wettelijk verplicht om de weg
schoon te houden. Wilt u melding doen van een vieze (en dus
gevaarlijke weg)? Bel dan met Beheer via telefoonnummer 14 0528.

Leerlingen krijgen rondleiding
in gemeentehuis
DE WOLDEN - Als voorbereiding op de Kindergemeenteraad
op donderdag 11 oktober, krijgen ongeveer 100 leerlingen een
rondleiding in het gemeentehuis in Zuidwolde. Burgemeester
Roger de Groot ontvangt leerlingen uit groep 7/8 van
OBS De Klimtoren, CBS De Heidevlinder, OBS Het Veldboeket,
OBS ’t Oelebröd en Dalton De Dissel.
De burgemeester laat de leerlingen zijn werkkamer zien en vertelt
over zijn functie als voorzitter van de raad en zijn andere taken.
Raadsgriﬃer Josee Gehrke leidt de leerlingen rond in de raadzaal.
Daar geeft zij uitleg over het verloop van een raadsvergadering en
hoe ‘de knoppen te bedienen’.
Gastlessen op de deelnemende scholen
Afgelopen week brachten sommige raadsleden al een bezoek aan

de deelnemende scholen en werd een gastles gegeven over de
lokale democratie en kregen de kinderen tips voor het maken van
hun voorstel voor de Kindergemeenteraad.
Kindergemeenteraad 11 oktober
Donderdag 11 oktober gaan de leerlingen van de deelnemende
scholen met elkaar in debat over hun gemaakte voorstellen. Het
winnende voorstel wordt uitgevoerd. De gemeente heeft hiervoor
€ 750,- beschikbaar gesteld. De Kindergemeenteraad is live te
volgen via dewolden.nl/gemeenteraad en via Streekradio FM.

Vrijwilligersfestival voor álle vrijwilligers in De Wolden!
DE WOLDEN - Bent u actief als vrijwilliger in De Wolden? Kom dan op vrijdagavond 19 oktober a.s. naar het Vrijwilligersfestival van
De Wolden in Buitencentrum De Poort te Ruinen! Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar heel veel vrijwilligers actief zijn.
Zonder deze vrijwilligers staat alles stil.
Om de vrijwilligers eens flink in het zonnetje te zetten wordt er een Vrijwilligersfestival, voor jong en oud, georganiseerd. Het festival
begint om 19.30 uur en er valt heel wat te beleven! Zo kan er o.a. een muzikale quiz worden gespeeld samen met de Pauwergirls, is er
een workshop graﬃti spuiten, is er speciaal voor de mannen een barbier aanwezig, zal Magic John de nodige goocheltrucs verzorgen,
kan men zich on-derdompelen in Caribische sferen bij de smoothiebar, zijn er de nodige versnapering tussendoor en veel meer!
I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober a.s. aan te melden voor het festival via de website van ViP De Wolden, www.vipdewolden.
nl, per mail info@vipdewolden.nl, of telefonisch 0528 – 378686. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Wilt u graag wat
meer informatie over het Vrijwilligersfestival? Neem dan contact op Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander van ViP De Wolden via info@
vipdewolden.nl of tel. 0528 -378686.

Nationale Ouderendag in De
Wolden met aftrap provinciale
campagne Lang zult u wonen
DE WOLDEN - Stichting Ouderendag de Wolden organiseert dit
jaar de tweede editie van de Nationale Ouderendag. Op 6 oktober
is iedereen welkom tussen 10.00 en 16.00 uur in de Molenhoeve
in Echten.
Aftrap campagne Lang zult u Wonen
Dit jaar zal de aftrap van de provinciale campagne ‘Lang zult u
wonen’ plaatsvinden tijdens de Ouderendag. Lang zult u wonen
is een campagne gericht op het toekomstbestendig maken van
een woning. Zo blijft de woning geschikt voor inwoners om in te
wonen, ook als de omstandigheden veranderen. Wordt iemand
bijvoorbeeld slecht ter been door ouderdom of een ziekte. Dan
kan de woning aangepast worden zodat er langer zelfstandig
gewoond kan blijven worden in vertrouwde omgeving en buurt.
Ook aanpassingen om de woning duurzamer te maken, zorgen
ervoor dat de woning meer toekomstbestendig is.
En dus prettig om in te blijven wonen.

Lang zult u wonen in De Wolden
Gemeente De Wolden doet mee aan de provinciale campagne Lang
zult u wonen. Woningen worden als maar meer toekomstbestendig
en inwoners worden geacht als maar meer zelfredzaam te zijn. Als
gemeente willen we dit ondersteunen door niet alleen de juiste
informatie te verstrekken naar onze inwoners, maar ook door
inwoners te ondersteunen
met financiële regelingen.
Inwoners kunnen gebruik
maken van verschillende
leningen en subsidies om
zo de woningen geschikt te
maken om langer zelfstandig
en comfortabel te wonen.
Ouderendag ook winnaar Raspaard
De eerste editie van de Nationale Ouderendag was vorig jaar een
groot succes. Meer dan 730 bezoekers kwamen die dag bij elkaar
in de Molenhoeve in Echten. Dit jaar wordt er samen gewerkt met
het Nationaal Ouderenfonds.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in januari 2018
won de Stichting Ouderendag ook de prijs van het Raspaard, de
prijs voor het beste maatschappelijke initiatief in De Wolden.

Nachtvlinders spotten
Dwingelderveld
RUINEN - De lakens worden gespannen, het licht geprojecteerd en de
stroop gesmeerd. Kom naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld
en neem een kijkje in de wereld van de nachtvlinders.
In Nederland zijn heel veel verschillende soorten nachtvlinders,
voor de meeste mensen een onbekende wereld. Wat dacht
je van de bloeddrupjes, uilen of nachtspanners. Een gids van
Natuurmonumenten is aanwezig om je te helpen de soorten op
naam te brengen.
De activiteit is op inloop. Hoe donkerder het is, hoe meer soorten
je kunt zien. Afhankelijk van de hoeveelheid soorten en het weer
kan de activiteit tot 2.00 uur duren. Wil je liever niet de hele nacht
komen? Dat hoeft niet. Je kan altijd eerder weggaan.
Foto: Natuurmonumenten

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

Westerstraat 59 7963 BB Ruinen
06-51282183 info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl

Praktische informatie:
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig
Bij regen en harde wind gaat de activiteit niet door. De vlinders laten
zich dan niet zien. Op de dag van de activiteit kun je tussen 15.00 en
17.00 uur bellen naar 0522 – 472951 en informeren of de activiteit
doorgaat of niet.
Waar Nationaal Park Dwingelderveld
Wanneer vr. 05 okt. - 19:30 tot za. 06 okt. - 02:00
Vertrekpunt Bezoekerscentrum Dwingelderveld

Jeneverbesexcursie
REGIO - Op donderdag 18 oktober 2018 van 14:00 tot 16:00 uur
organiseert Staatsbosbeheer een jeneverbesexcursie vana
Boslounge Spier, Oude Postweg 12 in Spier.

De collecte van het Prinses Beatrix
Spierfonds heeft opgebracht
€ 2113,01 (Echten € 160,08)
Wij willen alle collectanten en gevers hiervoor
hartelijk bedanken!
We zijn er erg blij mee!

Jeneverbessen zijn bijzondere naaldbomen die door hun vorm en
verhalen altijd al tot de verbeelding hebben gesproken. Tijdens deze
wandeling neemt de boswachter u mee naar een aantal prachtige
plekken waar deze soort staat en zal u veel kunnen vertellen over de
jeneverbes en zijn omgeving.
Aanmelden
Aan deze activiteit zijn kosten verbonden. Vooraf aanmelden is
nodig en kan telefonisch: 0521 - 596600 of via mail:
h.kruk@staatsbosbeheer.nl
Bijzonderheden
Trek stevige wandelschoenen aan en neem je verrekijker mee.

SportDrenthe zoekt gouden jubilarissen bij Drentse vereniging
REGIO - 50 jaar vrijwilliger, of lid van een sportvereniging en sportverenigingen die 50 jaar bestaan gezocht
16 november 2018 bestaat SportDrenthe 50 jaar. Dit gaan we groots vieren door in ons jubileumjaar verschillende activiteiten te
organiseren die (iets) met het getal 50 te maken hebben. 16 november 2018 is de aftrap met een groot Jubileum Festival in Expo Assen.
De vereniging is nog steeds de belangrijkste plek waar de Drent komt sporten en de sociale contacten onderhoud, jullie worden niet
vergeten! We zijn op zoek naar verenigingen die tussen 16 november 2018 en 16 november 2019 50 jaar bestaan, een vrijwilliger hebben
die al 50 jaar actief is of iemand die al 50 jaar lid is van de vereniging.
Heeft u 1 van de 3, of misschien wel allemaal? Meld je dan aan door een mail te sturen naar Anne Prins op aprins@sportdrenthe.nl.
Over het Jubileum Festival
Op 16 november 2018 bestaat SportDrenthe 50 jaar, dit vieren we groots. Want de weg naar een gezonde, vitale en sociale samenleving
bouw je niet alleen en feest vier je samen. Daarom organiseert SportDrenthe een groots en spetterend indoor festival, compleet in het
teken van vieren, verbinden, vernieuwen én bewegen. Met indrukwekkende acts, entertainment, muziek en uiteraard een overvloed aan
sportieve activiteiten voor jong en oud, maar ook kennis mag niet ontbreken.
Programma
Het programma start om 14.00 uur en zal rond 17.30 uur eindigen. Inspiratiesessies, lezingen en workshops die de brug slaan tussen
wetenschap en praktijk, nieuwe ontwikkelingen en inzichten met u delen en u meenemen over het pad naar een vitale samenleving en
vereniging. Feest met ons mee en geniet van een dag vol verrassingen, (sport)activiteiten, muziek, theater, entertainment en inspiratie.
Ontmoet, beleef, voel en zie de kracht van sport en bewegen.
Deelname en entree zijn volledig gratis. Inclusief een drankje en hapje.
Doelgroep
Het festival is bedoeld voor professionals, gemeenteambtenaren, bestuurders, verenigingen en welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties,
gemeenten, provincies, belangenorganisaties, ministeries en politici EN voor alle inwoners van Drenthe.

Eerste Huiskamerfestival in
Zuidwolde een feit!
ZUIDWOLDE – Op zondagmiddag 18 november wordt voor de
1e maal een Huiskamerfestival georganiseerd in Zuidwolde. Een
nieuw initiatief waarbij muziekliefhebbers deze middag kunnen
reizen van huiskamer naar huiskamer om samen naar muzikaal
talent te luisteren.

In totaal zullen er in 15 huiskamers, 1 ontmoetingsruimte en 1
supermarkt (mét ingerichte huiskamer!) verschillende bandjes,
singer songwriters en jonge muzikale talenten te horen zijn.
Het festival is te bezoeken tussen 13.00 – 18.00 uur en is gratis
toegankelijk. Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes rondom
het festival? Kijk op www.facebook.nl/huiskamerfestivalzuidwolde.
Voor meer informatie rondom het festival kunt u ook contact
opnemen met Leonoor Colenbrander, Welzijn De Wolden, tel. 0528
– 378686 of per mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl

Paddenstoelenwandeling Dwingelderveld
RUINEN - In de herfst schieten de paddenstoelen de grond uit!
De herfst is bij uitstek het jaargetijde dat paddenstoelen in groten getale te vinden zijn. Maar dan het op naam brengen van deze
paddenstoelen, de vliegenzwam, die gaat nog wel. Maar wat dacht je van een Valse Hanekam, een Kleverig Koraalzwammetje of een
Grote Sponszwam. De gids van Natuurmonumenten kan je hierbij helpen.
Tip:
- Trek stevige, waterdichte schoenen of laarzen aan Vergeet uw regenkleding niet
- Neem een loupe mee
- Controleer uzelf op teken na een bezoek aan de natuur
Zaterdag 29 september van 11.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 6 oktober van 11.00 tot 13.00 uur
Start wandeling: Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen.
Lengte wandeling: ca. 3km
Aanmelden: www.natuurmonumenten.nl

Foto: Natuurmonumenten
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Kom naar de speeddate op
dinsdag 2 oktober! De snelste weg
naar een nieuwe job bij ZZWD!
Diever ● Dwingeloo ● Havelte ● Koekange ● Ruinen ● Vledder

www.zzwd.nl

Bent u al
zomerproof?
Harsen met
15% korting

Kom sp
ar
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Spaarpotten legen in de herfstvakantie 22-10 t/m 26-10-2018

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
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.
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden september:
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van
14.00 tot 16.30 uur. Extra openingstijden: woensdag 17 oktober
en woensdag 24 oktober van 14.00-17.00 uur
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

SEPTEMBER/OKTOBER
Vrijdag 28 september
19.00 – 21.30 uur

’t Neie punt, De Jonge Onderzoeker
Kidsquiz voor kinderen uit groep 5
t/m 8 i.s.m. met het
“team” van de Hersengymnastiek
Opgave voor 25 september bij
geahooijer@planet.nl

Zondag 30 september
11.00-16.00 uur

Tuin –en Smaakmarkt bij het
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22 Ruinen

Zondag 30 september

Concert (reeks van 3) Barokensemble
Clamore bij familie Kraal,
Benderse 17 Ruinen

12.30/13.30/14.30 uur
Maandag 1 oktober
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Inloopmiddag denksporten. Kinderen
kunnen kennismaken met dammen,
schaken en kaarten, deelname gratis.
Met deskundige begeleiding. Bij
genoeg animo komt er een vervolg.

Dinsdag 2 oktober
14.00-16.00 uur

Bibliotheek Ruinen
Computercursus beginners
Klik en Tik
Cursus omgaan met je I-pad

16.00 – 17.30 uur
Woensdag 3 oktober
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt
De Jonge Onderzoeker Timmerclub
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 5 oktober
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt
De Jonge Onderzoeker Filmmiddag
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 6 oktober
11.00-16.00 uur

Perenpluk/Stoofperenfeest
Dr. Larijweg Ruinerwold

Zaterdag 6 oktober
10.00-16.00 uur

Nationale Ouderendag De Wolden in
de Molenhoeve Echten

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
t/m 1 oktober: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 9.3017.00 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
’t Neie Punt
Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 13.0016.00 uur
Art-to-Go Ruinen
Kunstexpositie en – verkoop van kunstenaars uit Ruinen en
omgeving in het voormalige gemeentehuis van Ruinen van 8
augustus t/m 30 september. Openingstijden: woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 6 oktober
Start 9.30-11.00 uur

Happen en Trappen, fietstocht door
gezamenlijke dorpshuizen De Wolden
Dorpshuis De Schakel Koekange

Zaterdag 6 oktober
20.00 uur

Pokeren
Café Hees / Brinkzicht

Zondag 7 oktober
Start 10.00-12.00 uur

Boerderijen wandel- en fietstocht
De Wenning, Veldbrake 5 Pesse

Donderdag 11 oktober
10.30 – 13.00 uur

Broodje Brandweer
Brandweerpost Ruinen
Kloosterstraat 5 Ruinen
Opgave: zie de advertentie
elders in dit blad

Zondag 14 oktober

Bockbiertocht
diverse horecabedrijven Ruinen
Start Café Hees / Brinkzicht

14.00 uur
Woensdag 17 oktober
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt.
Herfstbingo voor iedereen
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 19 oktober
19.30 uur

Vrijwilligersfestival de Wolden,
Buitencentrum de Poort
Aanmelden voor 1 oktober via
info@vipdewolden.nl of 0528-378686

Zaterdag 20 oktober
20.00 uur

Café Quiz
(opgave in teams van 5/6 pers.)
Café Hees / Brinkzicht

20 t/m 26 oktober

Africaloop Ruinen
Start dagelijks bij
Café Hees / Brinkzicht
Info: andreasmanna.org

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

Is uw
auto toe
aan APK?
Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227

Voor onderhoud en APK zijn
wij uw betrouwbare partner!

www.wemmenhove-peugeot.nl

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

