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Verspreiding: Boom Regionale Uitgevers. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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De mooiste kerstwandeling
van Drenthe is in Ruinen!

RUINEN - Tweede Kerstdag is dé dag om even gezellig met familie of vrienden alle kersthapjes te laten
zakken en er lekker op uit te trekken, de natuur in. Stichting Promotie Ruinen organiseert ook dit jaar weer
een gezellige kerstwandeling door het Dwingelderveld. Doe je mee? Je kunt kiezen uit een route van 6 of
10 kilometer.
De wandeling gaat door het Dwingelderveld,
onderweg kun je even gezellig pauzeren bij het
Theehuys Anserdennen en bij camping
De Wiltzangh. Onderweg los je een puzzel op,
kom je de kerstman tegen en is er muziek van
o.a. Pearl Voices, Popkoor 2000.
Als speciale toevoeging werken de
Midwinterhoornblazers De Ekelbloazers uit
Zuidwolde dit jaar mee. Er zijn gezellige vuurtjes
en misschien kom je de herder nog tegen met
de Drentse heideschapen! Het startpunt is op de
parkeerplaats bij Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, vanaf 10.00 uur.
Wil je de route van 10 kilometer lopen, start dan
vóór 13.00 uur. Geef je de voorkeur aan 6 kilometer

wandeling, dan kun je tot 14.00 uur starten.
Onderweg krijg je een beker warme chocolademelk
aangeboden. Doe je mee op 26 december?
Overige informatie vind je op www.ruinen.net.

Foto Erik Bethlehem, Natuurmonumenten

Tien nieuwe gastheerschapsbedrijven Dwingelderveld
REGIO - Nationaal Park Dwingelderveld telt sinds gisteren maar liefst tien nieuwe, actieve
Gastheerschapsbedrijven. Geteld bij de acht bestaande gastheren- en dames zijn er nu achttien
bedrijven die zich zo mogen noemen.
De recreatieondernemers deden de afgelopen
weken mee aan de Gastheerschapscursus van
het Nationaal Park. Tijdens drie dagdelen en twee
excursies werden de ondernemers uitvoerig
geïnformeerd over het ontstaan en het
internationaal belang van het gebied en de
economische impuls voor de regio.
Ook vertelden de organisatoren veel over de
waarde van natuur en landschap, de cultuurhistorie,
en het beheer door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Uiteraard werd veel gesproken over de
recreatieve waarde van het gebied voor bezoekers,
de vele recreatieve routes en het aanbod van

communicatiemiddelen. De ondernemers maakten
ook gebruik van de gelegenheid om te netwerken
met de vele collega’s.
Tot slot van de cursus reikte Henk van Hooft,
voorzitter van de Stuurgroep Regionaal Landschap
Drents-Friese Grensstreek de certificaten uit aan
de nieuwe gastheren- en vrouwen.
De Gastheerschapsbedrijven zijn herkenbaar aan
de vlag van het Nationaal park Dwingelderveld,
een fraai gevelbord en het certificaat dat de
komende weken ongetwijfeld achter de balie van
vele recepties een mooie plaats aan de muur krijgt.

www.ruunderwaopen.nl

Wij verkopen

CARBID!
Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.vuurwerkmania.nl/ruinen - www.hofmanruinen.nl

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van
DoeHetZelf-technische
installatiepakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

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

Het adres voor:

•
•
•
•
•

Al uw installatie en montage
Technisch advies en begeleiding
Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen
Elektra, gas, water, sanitaire installatie
24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 13 januari 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 5 januari, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

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

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

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

Bel voor informatie: 0521-593035.

DE SCHEIDINGSMAKELAAR
Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl

- 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

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie,
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917
De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

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!

112

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

0900–8844

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

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

Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de C1000

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316 www.dbrune.nl
Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023
Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947
Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291
Fysiotherapeuten
R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Kerkdiensten
Zondag 20 december
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

Woensdag 23 december
‘t Neie Punt

18.30 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam
Ds. G. Naber/A. Vermaas

Donderdag 24 december Kerstavond
Echten
De Wenning Pesse
PKN-Mariakerk Ruinen

19.30 uur
20.00 uur
22.30 uur

Eerste Kerstdag 25 december
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Voorhofkerk Pesse

Zondag 27 december
PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

10.00 uur
09.00 uur
10.30 uur

Ds. B. Hagen
Ds. G. van Zanden
Ds. G. van Zanden

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. A.P. Berendsen

Oudejaarsdag 31 december
PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

19.30 uur
19.30 uur

Nieuwjaarsdag 1 januari 2016
Voorhofkerk Pesse

Zondag 3 januari

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

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)

Zondag 10 januari

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

Ds. G. Naber
Ds. van Zanden
Ds. G. Naber

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden

10.00 uur

Ds. G. van Zanden

10.00 uur
10.00 uur

Ds. B. Hagen
Ds. H. Procee

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. W. Molenaar
Ds. G. van Zanden
Ds. G. van Zanden
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Bestaria Ruinen
Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

R

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, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

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

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

Zelfstandig Adviseur

Kerstmis 2015
Uit of gewoon gezellig thuis
Zin in iets nieuws?
Bij ons sportieve en betaalbare mode.
Iedere klant bepaalt van 21 t/m 24 december
z’n korting d.m.v. attentie
Oudjaar 2015
29 en 30 december zijn we geopend en starten met
opruiming 10% - 25% korting (m.u.v. basisartikelen)
31 december gesloten.

Tegoedbonnen
en cadeaubonnen
kunnen t/m
30 december 2015
besteed worden.

Boetiek ”De Smederije”
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

M.i.v. 1 december is onze winkel tot 17.00 uur geopend!

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Siena van Boetiek De Smederije
geeft het (kap)stokje over
RUINEN – Het was al even bekend in Ruinen en omgeving, maar per 1 januari 2016 draagt Siena Hut
haar Boetiek de Smederije officieel over aan dorpsgenoot Lieneke Smit.
Dit jaar vierde Siena samen met haar man Rini en de medewerksters het 20-jarig jubileum van de
modezaak en pakte zij voor haar klanten en relaties flink uit met een spetterende jubileummodeshow
in Buitencentrum de Poort. Nu het jubileumjaar bijna voorbij is vindt Siena het welletjes en gaat zij
samen met haar man vanaf het nieuwe jaar genieten van haar welverdiende pensioen.
Siena startte haar bedrijf in maart 1995. ‘Ik werkte
in die tijd op basis van oproep bij een vriendin in
de kledingzaak en was oprecht geïnteresseerd
in mode en kleding’, vertelt Siena. ‘Eigenlijk
heeft de vriendin mij gestimuleerd om mijn eigen
bedrijf in deze branche te beginnen. Ik wilde
alles over het vak te weten komen en begon met
een vakopleiding voor het modebedrijf. Toen het
pand aan de Westerstraat, destijds in eigendom
van Jan de Wit, vrijkwam was dit aanleiding om
de stap te nemen en onze eigen kledingzaak te
starten.’
In de afgelopen jaren heeft Siena heel wat
modetrends in de collectie gehad. ‘Bijzonder is
dat mode van een bepaald tijdsbeeld soms ook
wordt herhaald. Je ziet nu in het nieuwe
modeseizoen bijvoorbeeld de uitlopende
broekspijp terug’, constateert Siena. ‘Maar ik heb
eigenlijk zelden kleding in de collectie gehad die
ik zelf niet mooi vond, ik ging zelf op inkoop en
hield natuurlijk rekening met mijn klanten. Zo kon
ik altijd een mooie collectie samenstellen.’

Wouter zijn nu groter, waardoor het allemaal wat
gemakkelijker en vanzelfsprekender gaat.
Daarnaast is mijn man Jaap op de achtergrond
aanwezig om mij administratief te ondersteunen.
En uiteraard zal ik Siena ook nog wel eens om
raad vragen’, vertelt Lieneke.

Siena heeft in Lieneke Smit een waardige
opvolgster gevonden. ‘Lieneke rolt op dezelfde
wijze in het vak als ik destijds’, legt zij uit.
‘Lieneke is sinds zes jaar als model betrokken bij
de modeshows. Gaandeweg bleek ook zij mode
meer dan interessant te vinden, waarbij ik een
goed gevoel had. Doordat ik geen opvolgster in
mijn familiekring heb, hebben Lieneke en ik elkaar
gevonden en is de overname in werking gezet.’
De mensen in Ruinen zullen Lieneke misschien
tevens kennen als het ‘gezicht van de VVV’ van
een aantal jaar geleden. ‘Deze overname kwam
op een goed moment, onze kinderen Julia en

Lieneke heeft er zin in, is gemotiveerd en komt
goed beslagen ten ijs. Zij is administratief
opgeleid, maar heeft ter voorbereiding van de
overname de vakgerichte cursussen modeadviseur en imagostyling gevolgd en kan de klant
dus goed adviseren. Daarnaast heeft zij brede
algemene interesses.
Lieneke gaat verder op de weg die Siena
achterlaat. Lieneke: ‘De regiofunctie die
Boetiek de Smederije heeft blijft zeker bestaan
en daarnaast blijf ik dezelfde vertrouwde merken
verkopen. Natuurlijk worden de populaire
modeshows ook georganiseerd, besluit zij.

Na gezamenlijk rekenen komen Siena en Lieneke
tot de conclusie dat Siena eenenveertig
modeshows voor haar klanten heeft
georganiseerd. De shows werden twee keer
per jaar in sessies gehouden in de winkel en in
het dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold. ‘De
modeshows werden altijd goed bezocht’, vertelt
Siena enthousiast. ‘De collecties zijn ieder jaar zo
ingericht dat er voor iedere dame in elke leeftijdscategorie en maat wel iets te vinden is.
De mode wordt dan ook geshowd door
modellen van bijvoorbeeld twintiger tot tachtiger.
De klanten kunnen zich herkennen in dit beeld
en raken zo geïnspireerd om mooi en
verzorgd voor de dag te komen.’

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

*
*
*
*

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

Uw Drogist

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

Henny Booy

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

K. VAN DALEN

Telefoon 0522 - 472004

Feestje met
hele famile of
vriendengroep?
Zaalverhuur
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Vanaf heden ga ik mij fulltime bezighouden
met mijn bedrijf.
Dit betekent dat ik vanaf nu elke werkdag
geheel beschikbaar ben voor het verhelpen
van verstoppingen en het vegen van uw
schoorsteen.
Verder kunt u mij bellen voor kleine klussen
in en om uw woning, zoals dakgoten reinigen,
reparatie aan kranen e.d.

Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging
Rioolontstopping
Ontstoppingsbedrijf

Klaas van Dalen
Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Esweg 4 • 7963 CH Ruinen
Tel. (0522) 472004
Mob. 06-46157881
E-mail: klaas.van.dalen@home.nl
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Verkoop van oliebollen
Maandag 28 december
Dinsdag 29 december
Woensdag 30 december
Donderdag 31 december
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
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Per stuk € 3.99

4 voor € 14.00
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Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl
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Prettige kerstdagen
en een bijzonder goed
en succesvol nieuwjaar!
Brink 41 7963 AB 0522-472888 www.dejong-ruinen.nl info@dejong-ruinen.nl
Onderhoud • Reparatie • APK • Bandenspecialist• Autowasserette

or
Lekker vo gen…..
a
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een kilo salade

€ 4,90
Bestaria Ruinen
Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Kapsalon
Hans Snooij
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Kapsalon
Hans Snooij
en
medewerkers
Maandag 21 december t/m
donderdag 24 december zijn we geopend
en zaterdag 2 januari 2016 zijn we gesloten
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Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.vuurwerkmania.nl/ruinen - www.hofmanruinen.nl

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

Hartelĳk dank!

wenst iedereen fijne feestdagen wjaar
en een bloemrijk nieu
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl
www.ruunderwaopen.nl

1 januari 2016 geven we het kledingstokje over aan Lieneke Smit
We willen alle clientèle heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen
dat ons is gegeven de afgelopen 20 jaar.
Jaap
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L
n
e
s
n
st en
e
We w
e toekom gen
d
r
o
o
v
s
e
veel succ n prettige kerstda 16!
20
ree
voor iede poedig en gezond
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Rini Hut
en een vo
Siena en

Westerstraat 12 Ruinen | 0522 47 32 40 | www.boetiekdesmederĳe.nl

M.i.v. 1 december is onze winkel tot 17.00 uur geopend!

De lekkerste oliebollen haalt u bij
Snackerij De Parel!
Verkoopdagen

woensdag 30 december en donderdag 31 december

Verkrijgbaar in

Krent / rozijn en naturel
En ook dit jaar zijn er weer
appelflappen en appelbeignets

Locatie

Bij ons aan huis (Schoolstraat 3 Oosteinde)
Ruinerwold: achter “De Klok”
Verkoop van 9.00 tot 17.00 uur
Oliebollen € 0,70 per stuk, 11 voor € 7,00
Appelflappen € 0,80 per stuk, Appelbeignets € 1,25 per stuk
Vooraf bestellen is ook mogelijk,
via info@snackerijdeparel.nl of
telefonisch via 0522-482670
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Simpel of apart?
thuis tafelen
begint bij…

Fijne Kerst
en een
Smakelijk
Nieuwjaar!

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een knallend
nieuwjaar!
De laatste
nieuwtjes?!

T 06 - 12 94 04 57
info@slager-ard.nl
www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van
te voren via mail of telefoon

Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.vuurwerkmania.nl/ruinen - www.hofmanruinen.nl

Let op: 2 en 4 januari 2016 zijn wij gesloten

rd.nl
www.slager-a

Mmmmm lekker… makkelijk

Kerstshoppen bij uw Drogist!
Een winkel vol met leuke, grappige,
geurige en nuttige cadeautjes.
Geschenkdozen met bad-, douche- en bodylotion
Geschenkdozen met heerlijke geuren
Make-up, toilettassen, haarmode, sponsen,
badborstels, manicure setjes, fotoalbums, fotolijsten
en te veel om op te noemen.

Alle cadeautjes schitterend ingepakt!

Crazy Christmas Sale
Vrijdagavond
18 december
van 18.00 tot 21.00 uur
Donderdag
24 december om
17.00 uur gesloten!

Dond|erdag
Drogisterij
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om
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31QUELLE
r
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|
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Kerstpakketten be
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16.00 uur geslo

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

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 32 nr. 12 - 16 december 2015
Eerstvolgende nummer verschijnt 13 januari 2016
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
		
Inlo
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
			
E-mail gnaber2@ziggo.nl
				
gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
‘t Neie Punt:
mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H. Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 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 1 januari 2016 via info@pkn-ruinen.nl
GIFTEN
Via mevr. A. van Egten: € 10
MEDITATIE
“Zij (Maria)...legde Hem (Jezus) in een voederbak, omdat er voor
hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.” (Lucas 2:7)
En later zeggen de engelen tegen de herders: “Dit zal voor jullie
het t e k e n zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat …
in een voederbak ligt.” (Lucas 2: 12) .Wat is dat voor teken?!
En wat is dan de betekenis van dit teken?
Goddelijke tekenen zijn voor ons mensen vaak bovennatuurlijke
tekenen. Wanneer we gebeurtenissen meemaken die
buitengewoon zijn, of wanneer we een uitzinnige ervaring
opdoen, dan noemen wij dat vaak een teken van Hogerhand.
Maar zo bovennatuurlijk, uitzinnig en buitengewoon gaat het er
bij de geboorte van Jezus in het geboortebericht van de
evangelist Lucas niet aan toe. Jezus wordt in Bethlehem niet
geboren als een bijzondere en goddelijke gebeurtenis.
In het Evangelie van Lucas is het juist andersom! Iets natuurlijks
wordt niet bovennatuurlijks, maar iets bovennatuurlijks wordt
n a t u u r l i j k s, dat is hier het teken. Jezus, liggende in een
voederbak wil zeggen: de grote Heiland uit de hemel, de Zoon
van God wordt hier gewoon als klein kind geboren, God zelf
wordt mens. God zelf neemt, in de gestalte van het kindje Jezus,
de menselijke natuur aan en doet zo een tijdlang afstand van zijn
goddelijke natuur (Filip. 2:7). Zijn geboorte is een goddelijk teken,
niet boven elke menselijke maat uit (wellicht gewenst door velen),
maar b e n e d e n e l k e m e n s e l ij k e m a a t. De geboorte
van Jezus is g e e n idylle, geen vreedzaam tafereel,
uitgestald met een os en een ezel. De geboorte vindt plaats in
een roerige tijd wanneer de Romeinse keizer Augustus met zijn
bezettingsmacht hele volksmenigten dwingt hun vertrouwde
woonplaatsen te verlaten. Jezus komt midden in een
g e ë v a c u e e r d e m e n i g t e ter wereld. Zijn kribbe is
een noodwieg, omdat de herberg vol is.
In onze wereld waarin “mens zijn” al lang niet meer automatisch
ook betekent: “m e n s e l i j k zijn”; in een wereld waar veel
mensen elkaar geen thuis meer bieden (geestelijk of materieel),
in een wereld waarin simpele gebaren van humaniteit en
barmhartigheid steeds vaker met een cynische glimlach worden
bejegend of worden weggehoond, in zo’n wereld stuit
menselijkheid, humaniteit op grenzen. En met zijn geboorte heeft
Jezus, heeft deze God-in-mensengestalte, deze grenzen
gepasseerd en is hij aan de kant van de slachtoffers gaan liggen.

Jezus heeft niet in een wieg gelegen, maar in een voederbak.
En dat is een “teken”, zeggen de engelen. Dat is van betekenis!
Als hij in onze tijd geboren was, was hij waarschijnlijk geboren in
een van de armoedige tenten van de gelukszoekers die vastzitten
bij Calais.
Wij houden van kerst vooral als een mooi, romantisch, idyllisch,
sprookjesachtig feest. Maar in het kerstverhaal zelf zit ook iets
rauws! Het rauwe van de werkelijkheid waarin we met z’n allen
nog steeds leven. Die rauwe werkelijkheid hecht zich van alle
kanten aan ons vast. En Jezus? Die weet vanaf zijn geboorte ook
wat het betekent “vermoeid en belast” te zijn (Matth. 11: 28) of
niet te weten waar je je hoofd te ruste kunt leggen (Matth. 8: 20).
Hij ging zich met kerst, al op het moment dat hij geboren werd,
met iedereen die dat ook meemaakt in het leven, vereenzelvigen.
Toen hij dat ging doen, vertelt het geboorteverhaal, ging opeens
een stukje hemel open. Rondom dit kind dat kiest geboren te
worden in het Calais van toen. En dan laten de engelen zich zien!
Reddende engelen! Om Hem te helpen! En op handen te dragen
(Ps 91: 12)! Dat is hun roeping. En dan – dan pas – wordt het
verhaal onverwacht toch nog mooi! Ze zingen namelijk “Ere
zij God en vrede op aarde voor alle mensen waar God zo van
houdt” (Luc. 2: 14). En dan lezen wij dat vele mensen op de
voederbak afkomen, en op het kindje dat daarin ligt. En dat ze er
van onder de indruk raken en dan bij het weggaan “God loofden
en prezen om alles wat ze hadden gehoord en gezien”
(Luc. 2: 20). Het is en blijft een bijzonder verhaal.
ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
De heerlijkheid van Ruinen hebben wij inmiddels gehad. Nu
stevent de decembermaand af op de kortste dag. Toch is het ook
een gezellige tijd. Vol van lichtjes in het donker, warme chocomel
en glühwein, speculaas en ander zoets.
Wij – althans de meesten van ons – hebben het goed en komen
de winter zo wel door. Laat ons in de komende dagen ook
denken aan wie het niet zo makkelijk heeft. Aan wie geen thuis
heeft of iemand mist, of eenzaam is. Laten we de engeltjes die
we overal ophangen, ook zelf af en toe voor anderen zijn.
En elkaar dingen vergeven. Dan worden de laatste dagen van dit
jaar een mooie tijd voor i e d e r e e n .
Fijne kerstdagen en ook al vast een gelukkig nieuwjaar
toegewenst,
met een hartelijke groet uit de pastorie, ds. Georg Naber
MEDITATIEVE ADVENTSWANDELING
Bij en in de Mariakerk staan op dit moment schapen en
adventslichtjes opgesteld, samen met meditatieve teksten die
op borden staan. Loop eens naar de borden die er staan!
Neem in je op wat er staat en denk er over na.
Elke zondagmiddag is de kerk van 14.00 tot 16.00 uur extra open
en op zaterdag 12 december, tijdens de Heerlijkheid van Ruinen
ook, om bijvoorbeeld voor iemand een kaarsje te branden. Dan
zijn er ook levende schapen aanwezig! Welkom!
BIJ DE DIENSTEN
De decembermaand is voor ons als kerk vooral de tijd van de
feestelijke vieringen in de kerk. Wees hartelijk welkom, in de
Mariakerk, of in ’t Neie Punt of het kerkje van Echten, waar dan ook:
Zondag 20 december
Over vijf dagen is het al kerst! Het wordt tijd dit grote feest al vast
“tegemoet te zingen”. We doen dat in de O c h t e n d d i e n s t ,
door stil te staan bij de lofzang van Zacharias (Lucas 1: 57-80).
Woensdag 23 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De jaarlijkse advents- en kerstviering, dit jaar met medewerking
van het kerkkoor, welkom! Mw. Anneke Vermaas en ds. G. Naber
gaan in de viering voor.

Donderdag 24 december - Kerstavond
Allereerst vieren we om 19.30 uur in de d’Olde Karke in
Echten een k e r s t a v o n d d i e n s t , met medewerking van
de plaatselijke Keizangers!! Daarna volgt om 22.30 uur in Ruinen
in de Mariakerk de k e r s t n a c h t d i e n s t , met medewerking
van een blazersensemble van Crescendo!
Om 19.00 uur vindt ook het Kerstfeest van de zondagsschool
plaats, op de zolder van De Bron. Ouders/grootouders/broers/
zussen zijn van harte welkom om dit feest samen met de
kinderen te komen vieren.
Vrijdag 25 december – 1e kerstdag
We vieren een feestelijke kerstochtenddienst met medewerking
van het kerkkoor.
Zondag 27 december
’s Ochtends om 10.00 uur is er geen gewone dienst, maar een
verstilde, korter durende o c h t e n d g e b e d s v i e r i n g
van een klein half uur.

Inzendingen gevraagd voor
Top2000dienst
Zondagavond 27 december om 19.30 uur zal er een
Top2000dienst worden gehouden in de Mariakerk in Ruinen.
In deze bijzondere dienst, staan nummers uit de Top 2000
centraal die voor de bezoekers een speciale betekenis hebben.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een of meerdere
nummers aan te dragen. Geef daarbij ook de reden aan waarom
dat specifieke nummer in de Ruiner Top2000dienst thuis hoort:
Welke boodschap heeft dat speciale nummer voor jou en voor
anderen. Aan de hand van de inzendingen wordt een Top-lijst
opgesteld, waaruit geselecteerd zal worden. Naast luisteren zal
er ook ruimte zijn om met nummers mee te zingen en wie weet
ontstaan er nog spontane ideeën voor live optredens. Reacties en
inzendingen kunnen worden gestuurd naar gnaber@hetnet.nl of
per brief naar Kloosterstraat 2, 7963 AH in Ruinen. Bellen kan ook,
naar 0522-471543. Inzendingen kunnen worden aangeleverd tot
21 december 18.00 uur.
Donderdag 31 december – Mariakerk – 19.30 uur
Op oudejaarsavond nemen wij om 19.30 uur met een
gebedsviering afscheid van het oude jaar.
Zondag 3 januari en 10 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Er gaan gastvoorgangers in de diensten voor. Op zondag 3 januari
is er na de dienst gelegenheid elkaars hand te drukken en elkaar in
verband met het nieuwe jaar het beste te wensen.
Zondag 17 januari
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar en laten daarbij kort
onze stemming bepalen bij het mooie verhaal van “de bruiloft te
Kana” (Joh. 2: 1-11), dat daar mooi bij past.
DORPSKERSTZANG RUINEN 2015
Op zondag 20 december a.s. wordt in de Mariakerk aan de Brink in
Ruinen weer de jaarlijkse dorpskerstzang gehouden. De in
kerstsfeer aangeklede historische kerk is dan weer het decor
voor het met elkaar zingen van de bekende kerstliederen,
begeleid door de Christelijke Muziek Vereniging de Bergklanken
(BBB-orkest) uit Ruinerwold/Koekange onder leiding van
Emiek Kasimier – de Ruiter en door de organist Adrie Terwal.
Voorts wordt aan deze avond medewerking verleend door het
bekende solistenmannenkoor, het Fries Mannen Ensemble onder
leiding van Jan Brens. De vertelling rondom de geboorte van Jezus
(Kerstverhaal uut Lucas 2, 1-20), zal in het Drents worden gelezen
door Aaldert Oosterhuis, bekend presentator bij RTV Drenthe.
De avond begint om 19.30 uur, Mariakerk is open vanaf 19.00 uur. De
toegang is vrij. Alleen is er na afloop een collecte ter bestrijding van
de onkosten. U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.
De organisatie is in handen van de Protestantse gemeente Ruinen.
KERKENRAAD
• Vakantie ds. G. Naber
Onze predikant is van zaterdag 2 januari t/m zaterdag 16 januari
met vakantie. Wilt u in deze periode graag een beroep doen op
een predikant, neemt u dan contact op met de scriba van de
kerkenraad, mw. T. Stekelenburg, tel. 0522-470204, of met de
voorzitter van de kerkenraad, dhr. Bert van Zanten, 0522-471691.
Zij verwijzen desgewenst door naar een collega-predikant die
ds. Naber vervangt.

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS
• Najaarsactie
Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle vrijwilligers die
meegewerkt hebben aan de Najaarsactie, die bestemd was voor
het onderhoud van de kerkelijke gebouwen in ons dorp.
En uiteraard worden alle inwoners van Ruinen bedankt die een
financiële bijdrage hebben gedaan. Tot op dit moment heeft de
actie rond de € 6000 opgeleverd.
• Begroting kerkbalans 2016
Indien u een uitgebreide toelichting wilt horen over de begroting
kerkbalans 2016, gelieve contact op te nemen dhr. A. Bijker,
e-mail: arendbijker@gmail.com of tel.: 0522472064 / 0653329160
COLLECTES
Oktober
€ 379,49			
€ 247,55			
Deurcollectes
€ 51,07			
€ 491,25			
€ 90,85			
€ 67,25			

Plaatselijk diaconaal werk
Kerkelijk Beheer
Kerk en Israel
Kerkelijk Beheer, Bach cantate dienst
KIA Werelddiaconaat
Om de Ruiner Toren.

’t Neie Punt (voor Om de Ruiner Toren) € 47,25
IN MEMORIAM
* 3 juni 1943
† 24 november 2015
Op dinsdag 24 november overleed Albertje Vriend-Scheper op de
leeftijd van tweeënzeventig jaar. Albertje Scheper werd in 1943 op
Armweide geboren. Ze was het tweede kind en de oudste dochter
in een gezin met uiteindelijk acht kinderen. Na de afronding van haar
schooltijd werd zij de eerste vrouw die bij de Bondsspraarbank in
Ruinen ging werken. In 1968 trouwde ze met Egbert Vriend. Ze kwamen aan de Anserweg te wonen waar ze samen de boerderij gingen
runnen, en de trotse ouders van drie kinderen werden: Jan, Jacob en
Janet. Albertje Vriend was een vrouw die graag op het leven om haar
heen betrokken was. Zichzelf nooit op de voorgrond plaatsend, genoot ze zeer van de gezelligheid om haar heen en het samenzijn met
haar familie, vrienden en buren. Als zorgzame vrouw was ze graag
op de achtergrond “faciliterend” bezig, bijvoorbeeld als de buurt bij
haar thuis een wagen ging versieren voor het Anser feest, of als de
kleinkinderen bij haar op bezoek kwamen. Niemand kon zo goed
pannenkoeken bakken als zij. Een van haar passies was ook het fietsen. Fietsen in de omgeving van Ruinen, of ook verder weg. Dan ging
ze logeren op een van de adressen van de “Vrienden op de fiets”. De
laatste maanden van haar leven werden bepaald door de dementerende ziekte die ze had. Haar man en kinderen met hun partners
stonden trouw om haar heen. In de afscheidsdienst in de Mariakerk
van maandag 30 november gaven wij haar uit handen met woorden
uit Prediker 3 die zeggen dat alles “zijn tijd heeft” en op een bepaald
moment ook “zijn tijd heeft gehad”, maar dat God de Schepper
uiteindelijk “alles wat voorbij is, [ook] altijd weer terug haalt.” Wij zijn
van hogerhand geborgen! Moge onzer aller Schepper Egbert en de
kinderen en kleinkinderen veel kracht geven in de komende tijd.
ZUSTERKRING
Op maandag 21 december komen we om 14.00 uur bij elkaar in
De Bron om Kerstfeest te vieren: kerstliederen, kerstevangelie,
verhalen, gedichten, verrassing, kaarslicht, gezelligheid.
Gasten en nieuwe leden ook hartelijk welkom.
Bel voor info: 473180.
SNUI- en SNUFFELMARKT commissie
Op de onlangs gehouden vergadering van de Snui- en
Snuffelmarktcommissie, is besloten om de commissie op te heffen.
Op Open Monumentendag dus geen gezellige markt meer naast
de kerk. Wel is de kerk dan open.
Er zal ook geprobeerd worden om wat in de kerk te organiseren,
zoals dit jaar de doopjurkententoonstelling.
Iedereen die in het verleden heeft geholpen, hartelijk dank.
TEN SLOTTE
Eenvoud
In onze tijd is eenvoud zeer zeldzaam
Publius Ovidius Naso 43 v. Chr.- 17 n. Chr.
Redactie Om de Ruiner Toren

Brink 47 • 7963 AB Ruinen • Tel. 0522-471236
Zaterdag 19 december

CAFÉ - QUIZ

Opgave in groepjes van 5 met je vrienden, buren, familie,
collega’s etc. Leuk, gezellig en spannend!!
Aanvang 20.00 uur

as
Merry Christm
Everbody

AT&I
Techniek en Intechneau
wensen u
fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
Gertjan en Geke Flinkert
en medewerkers

Zaterdag 26 december

2e Kerstdag

Vanaf 17.30 uur presenteren wij weer

EEN LEKKER KERSTBUFFET
De prijs hiervan is € 29,=

2016
GelukkigNieuwjaar

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Zaterdag 2 januari

NIEUWJAARSBAL

“Always Sunday” Northern Blues Rock
Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 9 januari

CAFE-QUIZ OVER HET JAAR 2015
Doe ook weer mee!!
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 10 januari

POKEREN

Aanvang 14.00 uur

Zaterdag 17 januari

OPEN RUINER
JOKER- EN KLAVERJASKAMPIOENSCHAP

Aanvang 14.00 uur, inschrijving vanaf 13.30 uur

Verder zijn wij er ook voor catering
van bijvoorbeeld een
heerlijk stamppotbuffet!

Tot ziens in 2016!!
Voor info / opgave 0522-471236

Ruinen

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

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

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

CRAZY
CHRISTMAS
SALE
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VAN 18.00 TOT 21.00

•

15% korting op ’t gehele assortiment*

•

Wattenstaafjes tellen, win een DA bon t.w.v. € 25.00

•

Schoonheidsspecialist/visagist aanwezig
voor info en advies over huidverzorging, make-up etc.

•

Demo Sally Hanssen gellak!
bij aankoop van een SH nagellak, een gratis gellak t.w.v. € 11.99

•

Demonstratrice van Weleda aanwezig

•

Kassabonnenverloting:
uit de bonnen van deze avond verloten wij een
Weleda pakketje, een DA pakketje en een dames eau de toilette!

•

Voor iedere bezoeker een leuke attentie (bij besteding vanaf € 10.00)
OP=OP!

*Zie de voorwaarden
in de winkel
Drogisterij
| Parfumerie
Fotoen
QUELLE
| CADEAU
Wij zorgen deze avond voor een drankje met iets lekkers
verwelkomen

u deze avond graag in onze sfeervolle kerstcadeau drogisterij!

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

Wij wensen alle mensen
Donderdag 24 december om 17.00 uur gesloten!
en
fijne kerstdag
HARRY
ZEGEREN
31 december om 16.00 uur gesloten!
Westerstraat 11en
| 7963
14 54 erdag
eenBA Ruinen | T (0522) 47Dond
voorspoedig nieuwjaar!

SCHENKINGEN DOEN?

Wij wensen u een
smakelijke jaarwisseling
en een gezond 2016

Warme bakker

in Ruinen.nl

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

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

altijd scherp!

Wij wensen u fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar !
T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.
en... Runer heideplag’n.

VUURWERKVERKOOPDAGEN
Dinsdag
29 december
Woensdag 30 december
Donderdag 31 december

08.30-21.00 uur
08.30-21.00 uur
08.30-17.00 uur

www.vuurwerkmania.nl/ruinen
www.hofmanruinen.nl
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Pluimveeboerderij

Laarman
Tips vosotr • Gevulde kalkoen
de ker
in braadzak

• Gourmet compleet met salade,
stokbrood en sausjes
• Brunch met gegrilde kiprollade, 		
grillworst met kaas en gerookte 		
kalkoenfilet
• Wildspecialiteiten o.a.
-reebief
-hazenbout
-wilde eendenfilet
-wildpeper (kant-en-klaar)

De week voor kerst zijn wij iedere dag open.

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

Tevens wensen wij iedereen
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Munnekenweg 11 • 7963 PV Ruinen
Tel. 0522-473092 • 06-10101269
info@pluimveeboerderij.nl • www.pluimveeboerderij.nl
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Geer, Irma, Constantijn, Diana, Meriel, Steef, Ingrid en Annie

Ook het komend jaar staat Univé
weer voor u klaar aan de
Westerstraat 41 in Ruinen

Loonbedrijf Gebr. Benning

Wenst u een gezond en gelukkig 2016 en
staat ook in het nieuwe jaar weer klaar
voor de volgende werkzaamheden:
Agrarische dienstverlening		
Gras en bouwland bemesten 		
Gras maaien/schudden/harken		
Inkuilen met snijwagens		

Mest verstrooien (breedstrooiers)
Mais van zaaien tot oogsten
Kraanwerkzaamheden
Balen maken rond+vierkant

Gras en maishakselen
Wagens met brede banden en gestuurde assen
Tevens kunnen wij de nieuwste toevoegmiddelen en melasse toedienen
En voor verdere voorkomende werkzaamheden kunt u bij ons terecht.

Loonbedrijf
Gebr. Benning
06 201 78 341
Echten

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Wegens verbouwing is er een tijdelijke infobalie. Geopend iedere
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. In maart gaat
het bezoekerscentrum weer open voor publiek en kunnen bezoekers
de nieuwe expositie bewonderen.

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30
tot 13.00 uur
Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of
tel. 0522-471946
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld, vertrek
en aankomst variabel. Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

Winterbridge t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig.
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

DECEMBER
Donderdag 17 december Kerstmarkt ZZWD, locatie
14.00-16.30 uur
Jan Wierengaweg 109. Rad van
Fortuin, verkoop Knieperties etc.
Donderdag 17 december Hersengymnastiek in ’t Neie Punt, 		
19.30 uur
Ruinen
Zaterdag 19 december
20.00 uur

Café Hees Café-Quiz

Zaterdag 19 december t/m 20 februari
14.00 uur
Klaverjassen en jokeren in de
voetbalkantine
Zondag 20 december
14.00-16.00 uur

Mariakerk open
en korte wandeling rond de Mariakerk

21 december t/m 9 januari Kerstzaalvoetbaltoernooi in Sporthal
de Marse
Zondag 25 december		Gala-avond De Herberg van Rune met
22.00-02.00 uur
DJ Bart

Zondag 26 december		Kerstwandeling Start parkeerplaats 		
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
10 km starten van 10.00-13.00 uur
en 6 km tot 14.00 uur
Zaterdag 2 januari
Café Hees Nieuwjaarsbal
21.00 uur
			
Maandag 4 januari
Nieuwjaarsvisite Stichting Historie van
20.00 uur
Ruinen Hotel Kuik, Brink 15
Voorverkoop kaarten 28 december
Pasmanshuus, Oosterstraat 16
Zaterdag 9 januari		Café Hees Café-Quiz over het jaar2015
20.00 uur
Zondag 10 januari
14.00 uur

Café Hees Pokeren

Zondag 17 januari
14.00 uur

Café Hees Open Ruiner Joker- en 		
Klaverjaskampioenschap
Inschrijving vanaf 13.30 uur

Een Zorgverzekering die bij u past!
BEL VOOR

RTE

EEN OFFE

Telefoon6:55
0522-471

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax
(0522) 47 25 51
E-mail
ruinen@unive.nl

Wie kiest voor de zorgverzekering van Univé kiest voor maatwerk
en de vele extra's van een totaalverzekeraar. Met de pakketten
"Jong", "Fit & Vrij", "Gezin" en "Vitaal" bent u bij Univé altijd
verzekerd van de zorg die bij u past. Maar bij Univé kiest u voor
meer. Als lid kunt u met het ledencollectief tot 10% besparen op
uw basispremie.
WIJ ZIJN OP ZATERDAG 19 DECEMBER A.S. EXTRA GEOPEND
VAN 09.00 TOT 13.00 UUR. VOOR AL UW ZORGVRAGEN, PREMIES,
ADVIES EN OVERSTAPSERVICE OVER DE UNIVE ZORGVERZEKERING.
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Bouwservice
t
Bert de Groo
rhoud

Consultan
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untancy

Wij wensen u
succesvol 20 een
16!

rbouw Onde
Nieuwbouw Ve

) 304 53 110
63 BG Ruinen (06
Wolvenweg 23 79
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euwjaar
een gelukkig ni

Karelspad
53 | 7963
T. 0522-4
DK Ruine
72061 | M
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www.dew
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Pedicurepraktijk
Voeties
wenst u
Fijne Feestdagen

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
gen
wenst u prettige feestdda 2016
en een groen en gezon

wenst iedereen
een gezond en
schilderachtig 2016 toe!
HEES 32 • 7963 PB RUI
NEN • TEL. 0522-472820

Wolvenweg 11 / 7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Prettige kerstdagen
!
en een gezond 2016
Al 30 jaar
vakmanschap!

Pedicuresalon Alie Broekman
wenst iedereen Fijne Feestdagen

rst
wenst iedereen een fijne ke
en een gezond 2016

en een Goed Lopend 2016!!

Medisch Pedicure

Huttenweg 12
7963 RK Ruinen
0522-472930

www.jancoeling.nl

tastisch
Een fan
16
leerd 20
e
d
o
m
e
g
Trimmerije “Marije”
Marije Vos
www.trimmerijemarije.nl
06-43932848

Klussenbedrijf

VRIWO

voor al uw
Kloosterstraat 10 - 7963 AH Ruinen

Wij wensen u goede feestdagen
en een gezond en gelukkig 2016
Reinier en Suzan Schreuder, Gezienus Boesjes

hout en

straatwerk

Voor de Blanken
1c
7963 RP Ruinen
tel. 0522-472169
fax 0522-470528
mob. 06 512 41
073

www.klussen
bedrijf-vriwo.n
l

wenst iedereen
prettige feestd
agen en
een gelukkig 2
016

Woordzoeker
Alcoholische dranken

FAMILIEBERICHTEN
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de
vele kaarten, telefoontjes en attenties.
Na een paar erg spannende maanden en
de nodige behandelingen lijkt het nu de
goede kant op te gaan.

Henk en Tiny Beugeling

Graag willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling na het overlijden van

Aad van der Hell
Gerrit Roelofs en Jan van Dommelen

Prijswinnaar november-puzzel:
W. van Dommelen, Hoge Kamp 27 Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Autoservice Henk Kelly en af te halen bij Marskramer/Toys2Play
Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
December-puzzel inleveren voor vrijdag 15 januari 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Vredenburg

WAOPENTIES
Te koop
1 paar ski’s merk Rossignol lengte 160 cm, € 75.00,
1 paar skischoenen merk Salomon maat 42 € 50.00
1 paar ski’s merk Atomic lengte 150 cm, € 70.00,
1 paar skischoenen merk Salomon maat 39 € 50.00
Alles in 1 koop voor € 200.00 Tel. 06-53815321 in Ruinen
Te koop
Auto acc. : 1 dakdrager voor Skoda Fabia Combi €50.00
Tel. 06-53815321 in Ruinen
Te koop
Bed 160x200 cm, hout, slechts 3x beslapen, was logeerbed. GEHEEL
COMPLEET. Incl. middenbalk, lattenbodems, matras, matrasbeschermers,
matrashoes, dekbed, dekbedovertrek, kussens en kussenslopen, prijs € 475,00
Renate Martens, tel. 0522-470556

Fijne
fee
es
stt
dagen

Smaakvol tafelen begint bij Marskramer
Want met kerst
pak je uit,
ook op tafel!

Pedicure - Voetverzorgster
Alie Tiemes-Huisjes

Wenst iedereen hele fijne feestdagen en
een goedlopend 2016!

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl
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Gezellige kerstdagen
en een gezond nieuwjaar
toegewenst!

enst u
De Woonmaat win
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Grondverzetbedrij

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

Vredenburg
Tweewielers
Ruinen /
Havelte

AUTOBEDRIJF

Ru ine n
55 - 79 63 RP
Vo or de Bla nk en
g: 06 -54 29 33 08
bg
25
25
-47
tel . 05 22
a.nl

ijfwester

www.autobedr

sen u
Wij wen feestdagen!
e
fijn

We wensen iedereen een
fijne Kerst en een gelukkig
Nieuwjaar toe!

V.O.F. GLAS-, SCHILDER
WERKEN EN ZONWER
ING

Brink 39 - Ru
inen
0522-471277

Dorpsstraat
67 - Havelte
0521-341442

Familie Hu & collega’s van
		

Restaurant

Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Gelukkig 2016!

Westerstraat 56, Ruinen • info
@booyschilderwerken.nl

Iedereen fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2016!

’t Ruunder Waopen
Fijne Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

wenst u Fijne Feestdagen
en een Gelukkig en
Gezond Nieuwjaar!!

BO BOUWBEDRIJF
TEN OEVER
TE N

Hoekstraat 6a Ruinen |
(0522) 472346
www.bouwbedrijftenoeve
r.nl

Prettige feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar
Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
Tel. 0522-281206

Brink 39
7963 AB Ruinen
Tel. 0522-471232

uw
motorspecialist

pannen
ed en onts
wenst u go zier in 2016
motorrijple
130 10172

- Tel. 06
4 - 7963 RP Ruinen
Voor de Blanken
- www.motorep.nl
info@motorep.nl
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heel sportief 2016 een
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rhoud van
orging,onde
d, boomverztuinen en terreinen.
ou
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Landschaps laatsen, grafwerken,
sbureau. Al meer dan 30 jaar
begraafp
Tevens advie

ervaring in het groen!

nsen u
agen
Wij we llige kerstd 2016!
e
z
ge
fleurig
en een
Pesse
		
ge, Ruinen,
35 AC Eursin

79
241986
Tel. (0528)
obakker.nl
l, www.hilk
r.n
ke
ak
info@hilkob

Eursinge 1,

Reinier en Suzan
Schreuder

E-mail:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Prettige feestdagen
22
Ansen, tel. 0522-4710
Hooidijk 1, 7964 KP
.nl
oij
www.laurensvanvenro

wenst u
prettige kerstdagen en
een gelukkig 2016

Klus -en Onderhoudsb

Oosterhuis

Bouwschoppenkamp

edrijf

8 - 7963 EG Ruinen

Telefoon 0522 - 472004

Wij wensen u een goed gekapt
en gelukkig 2016!

★ Verwarming
★ Water
★ Gas
★ Sanitair
★ Zink- Koperwerken
★ Onderhoud CV kete

Voor de Broeken 13 |
7963 PT Ruinen
T 0522 47 12 29 | M 06
21 28 76 46
E hoorninstallatiewerken
@planet.nl
W www.hoorninstallatie
werken.nl

Geert en Martha wen
sen
u allen een prettige ke
rst en
het allerbeste toe in 20
16.

l

wenst iedereen Prettige
Kerstdagen
en een Gelukkig 2016!

Anja, BERDIEN & LISAN
3 PT Ruinen
Voor de Broeken 17 / 796
Telefoon (0522) 471907
hanbakker.nl
www.aannemersbedrijfjo

Glazenwasserij en
Schoonmaakbedrij
f

sen
Wij weenstdagen
fe
u fijne
0522-472871
06-51282183
l
f.echten@home.n
Westerstraat 59
n
7963 BB Ruine

Zuidwolderweg 14 • 7932 PP Echten • Tel.: 0528-251477
anjabenning@haarstudioechten.nl • www.haarstudioechten.nl

“VERSCHOMA”
B.V.

wenst iedereen
een geweldig 2016!
www.natuurlijkonderdak.nl / info@natuurlijkonderdak.nl
06-28540845

wenst iedereen
prettige kerstdagen en ee
schoon en streeploos 2016n

Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogevee
n

KERSTSHOW

DE IDEALE RELAXFAUTEUIL

VOOR ELKE BEZIGHEID
De relaxfauteuil uit de de Twice-serie wordt uw onmisbare partner als
het gaat om relaxen in een natuurlijke en gezonde houding. Deze fauteuil is oplaadbaar, heeft 3 aparte elektro- motoren en de hoofdsteun is
apart verstelbaar. U heeft dus geen snoeren meer over de vloer! Ontdek

2E KERSTDAG GEOPEND

VAN 11.00 - 17.00 UUR

Do

24/12

09.00 - 18.00 uur

Vr

25/12

gesloten

Za

26/12

11.00 - 17.00 uur

Zo

27/12

gesloten

Ma 28/12

gesloten

Di

29/12

09.00 - 18.00 uur

Wo 30/12

09.00 - 18.00 uur

Do

31/12

gesloten

het comfort van deze stoel. Onze medewerkers adviseren u graag, ook

Vr

01/01

gesloten

tijdens de eindejaarsshow!

Za

02/01

09.30 - 17.00 uur

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

Meubelen - Slapen - Stoffering - Projecten - Advies - Zonwering

