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Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen

Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

Première “De Gebroeders Baks” 
op 13 juli a.s. 
RUINEN - In de afgelopen weken is het openluchttheater “De Baete” 
te Ruinen omgebouwd naar een heuse autosloperij. Deze sloperij is de 
entourage voor de theatervoorstelling “De Gebrouders Baks”, die dit seizoen 
zeven keer wordt gespeeld door de Stichting Openluchtspel Ruinen (SOR). 
Het stuk is geschreven door Herman van der A en is voor de SOR bewerkt 
door Mark Robijn, die tevens de regie voor zijn rekening neemt. 

Jan Baks heeft samen 
met zijn broer Tinus een 
autosloperij. Op een 
dag besluit Tinus in de 
autohandel te gaan, iets 
wat Jan helemaal niet 
ziet zitten. Als er dan ook 
nog een maffe monteur, 
annex verkoper (m/v?), 
over de vloer komt, 
gaan Jan de haren recht 
overeind staan. 
Het stuk speelt zich 
af op de sloperij en 
in het kantoor van 
de gebroeders Baks. 
Aangezien er de laatste 
tijd bij de heren weinig 
animo is voor zaken als 

opruimen en schoonmaken, staat er ‘zomaar’ ineens een sociaal werker voor 
de neus van de beide ongetrouwde broers. Deze pleit voor gezinshulp. 

In de loop van het stuk krijgen beide broers zo hun eigen sores, waar ze 
elkaar dan mee lastig vallen. Wanneer er dan ook nog enkele dames hun duit 
in het zakje komen doen, is de paniek voor Jan compleet! Al met al de ideale 
ingrediënten voor een dolkomische avond. 

De première van het stuk is op zaterdagavond 13 juli. 
Daarna wordt het stuk nog zes keer opgevoerd en wel op: 
dinsdag 16 juli, donderdag 18 juli, zaterdag 20 juli, dinsdag 
23 juli, donderdag 25 en zaterdag 27 juli. 
Ook dit jaar is er 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.
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 1x in de week, iedere dag, of een paar keer,  
 alles is mogelijk, zonder abonnement! 

        Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen! 

 Kies uit vers bereide maaltijden!  

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo 

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur,
zon van 14.00-17.00 uur 

www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

Onafhankelijk Advies! 
Hypotheken!

Verzekeringen!
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

0522 - 472528

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij 
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon 
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING

en vele anderen. 1e gesprek gratis!

GEZOCHT 
Tuinhulp Pesse

Voor onkruid verwijderen en evt. twee struiken
Vergoeding per uur - achteraf

Reacties: jjlip@hotmail.com



’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.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

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

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

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Bent u al klaar voor de zomer? 
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 11.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

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

Belangrijke informatie / service

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.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 28 augustus 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 20 augustus 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via



GROOT ASSORTIMENT 
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Zondag 7 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zondag 14 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zaterdag 20 juli
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber

Zondag 21 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Procee
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zondag 28 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H.C. van der Meulen

Zondag 4 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. Janni Doeven
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J. v.d. Berg

Zondag 11 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur 
Kerkmed. Mw. Heleen Hornstra

Zondag 18 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Wiegman
Ontmoetingskerk/Tentdienst Pesse
koffie vanaf 10.00 uur/dienst 10.30 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zaterdag 24 augustus
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber

Zondag 25 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

KERKDIENSTEN

WAOPENTIES

Zonnehemel  
Tel. 0528-241365

Gratis afhalen



Via deze weg bedanken we iedereen

voor de steun en de vele kaartjes

 in deze moeilijke tijd 

na het overlijden van

mijn lieve man, onze vader en opa

Jan ten Oever

Wobbie ten Oever-Pereboom

kinderen & kleinkinderen

Café Hees! Daar zit muziek in!!
Vrijdagavond 12 juli
Terrasconcert 

“Muziekvereniging Crescendo”
Zaterdag 13 juli

Open Air Optreden 
“Abba Tribute Band”

Daarnaast verzorgt DJ Disco King, heerlijke muziek uit de 
jaren 70 en 80. Dit alles vindt plaats op de parkeerplaats naast 

Café Hees. De voorverkoop van de tickets à € 16,= 
 is inmiddels gestart. Plein open: 19.30 uur

Zondag 21 juli 11.00 uur
Trekharmonicadag

Een groep enthousiaste spelers maken gezellige 
trekharmonicamuziek voor jullie

Zaterdag 3 augustus
Jaarmarkt met Willem Spans 

en Bierkrat Stapelen!!

BLIEDE
Wij waren een dag of wat an de kust. Daor magge wij geern 
naor toe gaon. Det het ien oonze umgeving mooi is, det wete 
wij al jaoren. Ie kunt hier barre mooi fi etsen en de umgeving 
verveelt niet gauw. Bos, heide, zaand verstoevings, greune 
laanderijen, mais die er mooi bij stiet; niks mis mit. Mar even 
op pad, det is best veur een meense. De meensen uut de 
kust pervincies die koomt naor Drenthe en de meensen 
uut de noordelijke pervincies die koomt naor de kust. Op 
de camping stunne wij tussen meensen uut Steenwiek, 
Roden en Dedemsvaort. Kunnig volk wat betreft de taal en 
er wordde dan ook veule epraot over waor alleman daags 
mooie steegies ezene har.

Wij aten an zee; daor was het barre drok want aj mooi weer 
hebt dan zit het daor vol Ie snapt nog niet hoeveule meensen 
as er op worteldag vrij bint; de meeste babyboomers raomt 
mit campers en caravans deur het laand. Mar ook veule 
meensen van over de gruppe. Wij kunden haoste gien stee 
vienden veur oonze fi etsen.zo drok was het an zee. Mar 
helemaole an de kaante van het straand zetten wij ze mar op 
de straote; mooi ien t zicht dus. Ientied det wij op oonze eten 
zaten te wachten kwamp er een duuts gezinnegie; va en moe 
en een dreeling. Dree mooie meidties van een jaar of dreej. 
Zuuver liek.  Mit hetzölfde mallegie emeuken zogezeid.

De vao haalde een paar bakkies petat en det wordde 
mit eneumen naor het straand. Daor was het net een stel 
veugels det zien jongen zat te vooren. Bekkie lös..,petattie 
dur ien..,aander bekkie lös..petattie dur ien..,darde bekkie 
lös..petattie dur ien. Tweej van die kleine porken hadden het 
naor t zin; de darde begunde te siepen. Nee niet gewoon te 
siepen..te beulen..te schrouwen. En niet eempies.. moe was 
mit de aandere porken al naor de zee elopen..mit de vooten 
ien de zee. Mar die darde die schrouwde nog alles bij mekaar. 
Mien man zee; det is gien bleren, det is schrouwen umme 
andacht.

Ik dachte ‘kiend..aj van een dreeling bint..wat muj dan een 
meujte doon aj andacht wilt. Het beulen hölt niet op..ientied 
harre wij het eten al achter de knopen. Va pakte de darde, 
de siepetriene,  vaste en hölt heur dichte tegen hum an; Ze 
legde heur koppie ien zien hals. Zo zaten ze een hele tied. 
Toen ze dunkt oons genogt andacht ehad har leut ze vati lös 
en leup naor mutti en heur schwesterties. Zo zeeden wij..ze 
is weer bliede.

Nao genietend hebbe wij nog een hiele tied op het baankie 
veur het eethuus an het straand ezeten. Ien de leste 
zunnestraolen waornao de zunne  zo mooi ien de zee votzakt. 
Toen musse wij de fi etse mar ies opzeuken. Mien man zöchte 
ien alle buuzen; nargens gien sleutelties. Trogge naor het 
taofeltie waor wij hadden zitten eten. Gien sleutelties. De 
enige kaans was nog det e vergeten was de fi etse op slot 
te zetten. Tussen de honderden fi etsen stunt.haoste veuran 
en vol ien het zicht..zien fi etse mit trap ondersteuning mit de 
sleutels volop ien t zicht te wachten op zien baos. Honderden 
meensen mut er an veurbij egaone wezen en er bint er vaste 
verscheiden die die sleutels ezene hebt; det kan niet aans. 
Mar gien meense har het staolen ros mit ejat. Het was te 
mooi weer umme slecht te wezen dunkt oons. En dus was 
mien man, net as det kleine duutse magie,..barre bliede.



Jaargang 36 nr. 7 - 3 juli 2019
Eerstvolgende nummer verschijnt 28 augustus 2019

Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van    
 10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail:  gnaber2@ziggo.nl
 gnaber@hetnet.nl
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
 Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: 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 16 augustus 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
“hij geeft mij nieuwe kracht”, staat er in Psalm 23, vers 3a, in de 
letterlijke vertaling. “Mijn levensadem voert Hij in mij terug.”
Wat er verder nog in Psalm 23 staat, hoort bij de overbekende 
overtuigingen van ons christelijk geloof: God leidt, als een herder, 
ons mensen, zijn schapen, in het geloof zachtkens naar stille wateren 
en naar grazige weiden toe. Hij zorgt goed voor ons, zo goed dat 
wij mensen helemaal in de watten gelegd worden en daardoor 
eens heerlijk bij kunnen komen van alles. Je zou het ook zo kunnen 
zeggen: bij God is het vaak zo alsof wij met vakántie gaan! “Hij 
verkwikt mijn ziel!”, zei de oude NBG-vertaling van Psalm 23 nog 
in vers 3. De nieuwe NBG vertaling heeft er van gemaakt: “Hij geeft 
mij nieuwe kracht”. Maar letterlijk staat er in het oorspronkelijke 
Hebreeuws wat ik boven al zei: “Hij voert mijn lévensadem weer 
terug in mij.” En met die ‘levensadem’ wordt dan bedoeld: mijn 
diepste innerlijk, alles wat ik zélf ben, mijn ziel (inderdaad). Hij voert 
mijn ziel, mijn diepste Ik weer terug in mij. 
Het is hier in Psalm 23, alsof de dichter zich zelf daarvoor even 
helemaal is kwijtgeraakt! Dat kan! Veel vakantiegangers krijgen na 
twee of drie dagen een inzinking. Ze voelen zich verloren tussen al de 
pleziermakers om zich heen. Zij zijn zichzelf eventjes kwijt, ze kennen 
zichzelf niet meer terug. 

Ze dachten: als ik eenmaal vakantie heb, zal ik weer opleven. Maar 
ze leven niet óp, integendeel: hun leven stort néér. Toen ze nog 
dagelijks werkten, was hen in de drukte van alledag helemaal niet 
opgevallen dat hun ziel, hun diepste Ik, al lang van hen geweken 
en vertrokken was. Met vakantie kijken ze dan opeens weer eens 
goed in de spiegel en vragen zich af: ben ík dat? Ze komen met 
vakantie in een soort leegte terecht, en in die leegte dringt het tot 
hen door: ik ben mezelf helemaal kwijtgeraakt! Mijn ziel is helemaal 
zoek! En een of ander heimwee begint aan hen te knagen. Daarom 
kunnen mannen, die na een drukke dag werken altijd vluchtig, maar 
hartelijk hun vrouw en kinderen een zoen geven, in de vakantie 
ineens prikkelbaar en best driftig worden, tegenover dezelfde vrouw 
en kinderen. Menige zonnige vakantie wordt door ruzie bedorven. 
Velen hebben achteraf niet te maken gehad met regenbuien, maar 
met driftbuien. Want wat kan een mens soms geprikkeld reageren, 
wanneer hij zonder z’n werk als bliksemafleider, in de rust van de 
vakantie opeens weer geconfronteerd wordt met zichzelf, of beter 
gezegd: met het feit dat hij allang zichzelf niet meer is! Aan die 
prikkelbaarheid is dan niets te doen. Een reis naar vakantieland 
Frankrijk voert onze ziel niet automatische weer in onszelf terug. 
Maar dan lezen we opeens gelukkig in Psalm 23, dat de Eeuwige je 
wel kan helpen, je ziel weer te hervinden!! 

Het kan een mens goed doen, in de vakantietijd niet alleen maar de 
gezelligheid van de strandtenten op te zoeken, maar daarnaast ook 
de rustige sfeer van de kerken of de stilte in de ongerepte natuur. 
Stel je eens voor, wat een opleving dat is, als jouw Schepper zich 
dan weer opnieuw met jou bemoeit, door jou in die stilte van de 
heilige ruimten van de kerken of de natuur tegemoet te treden met 
zijn zachte, nauwelijks merkbare Aanwezigheid, met een Ademtocht 
die in de stilte langs je heen strijkt en je ‘rillingen’ bezorgt en zo 
je ziel, je diepste Ik, weer in jou terugvoert - want je wilt er wel op 
ingaan en op antwoorden!! Dat is nog eens échte “Re-Creatie”!! Want 
pas dan voel je je (wat het woord “recreatie” ook letterlijk betekent): 
“her-schapen”, wil zeggen: als nieuw geboren! Aan rustige wateren 
van Psalm 23, in de kerken, of in de stille natuur, haal je diep adem, 
en goh, opeens merk je: het ontbreekt me aan niets, werkelijk niet! 
Integendeel!
Iedereen een fijne vakantietijd toegewenst, 
met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Ik ben thuis aan het opruimen geslagen, maar hoe moeilijk is dat! 
Elk jaar koop ik er wel een meter boeken bij, maar oude boeken 
wegdoen om daar ruimte voor vrij te maken, breekt mijn hart. Een 
boek dat ik heb gelezen, voelt als een relatie die ik met iemand 
ben aangegaan. Zo’n boek wordt je dierbaar. Daar krijg ik een 
geschiedenis mee. Een gelezen boek laat je dan toch niet zomaar 
‘gaan’?! Hetzelfde geldt voor interessante tijdschriftartikelen die 
ik ooit eens uitscheurde, of spontaan opgeschreven krabbels, 
uitspraken ergens opgedaan om er nog eens iets mee te doen, in een 
preek bijvoorbeeld. Ach, wat kan ik er toch moeilijk afstand van doen! 
Iedereen zou zich in het leven meer moeten oefenen in ‘loslaten’, 
zeggen vele spirituele leiders, van welke geloven ze ook zijn. Tja, ik 
zal er dus nog eens over nadenken.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij een overzicht van de diensten van de komende twee 
zomermaanden:

Zaterdag 6 juli – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt voor alle 
omwonenden, ds. G. Wiersma-Smelt gaat voor.
Zondag 7 juli – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor. 
Zondag 14 juli – 10.00 uur – Mariakerk – met aansluitend: de 
Gemeentelunch
We lezen het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het 
verhaal, zo zei eens iemand, dat van het neerknielen voor God en het 
neerknielen bij een behoeftig medemens meer één geheel wil maken 
(Lucas 10: 25-37). De eigen predikant ds. G. Naber gaat in de dienst 
voor. – Na de dienst houden wij onze jaarlijkse Gemeentelunch, heel 
gezellig bij (hopelijk) goed weer, in de tuin van de pastorie! Hartelijk 
welkom, wie je ook bent: kerklid, dorpsgenoot of vakantieganger! 
Zondag 21 juli – 10.00 uur - Mariakerk
We laten ons inspireren door de woorden van gastpredikant ds. H. 
Procee uit Vledder
Zondag 28 juli – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen in de dienst Lucas 11: 1-13 waar Jezus de mooie woorden 
zegt: “Vraag (God) en er zal je gegeven worden, zoek en je zult 
vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.” Voorganger is 
ds. G. Naber.
Zondag 4 augustus – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger mw. J. Doeven uit IJhorst gaat in de dienst voor.



Zondag 11 augustus – 10.00 uur – Mariakerk
Jezus zegt in het tekstgedeelte van deze zondag (Lucas 12: 32-40): 
“Sta klaar, doe je  gordel  om en houd de  lampen  brandend!” We 
hebben het in de dienst over het thema: ons leven “scherp en attent” 
houden en over “op de uitkijk” staan! Voorganger is ds. G. Naber
Zondag 18 augustus – 10.00 uur - Mariakerk
Gastpredikant drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor.
Zaterdag 24 augustus – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt, voor alle 
omwonenden.ds. G. Wiersma-Smelt gaat voor.
Zondag 25 augustus – 10.00 uur – Bastogne Ansen
 Op zondagochtend 25 augustus blijft de Mariakerk dicht, want wij 
trekken met z’n allen toe naar het dorpshuis Bastogne in Ansen 
(Dwingelerweg 2a), om daar op een frisse, leuke manier onze 
jaarlijkse Zomerochtenddienst te vieren. Meer informatie leest u in 
de week voor de dienst in de kranten. Neem gerust contact op met 
Bert van Zanten (06-34183752), mocht u vervoer van de kerk nodig 
hebben om in Ansen te kunnen komen.

Kom ook naar de
“Gemeente-lunch”
Zondag 14 juli 2019

in de tuin van de Pastorie
bij de Mariakerk

Aanvang: 11.30 uur
na de ochtenddienst

 
Op zondag 14 juli houden wij in de tuin van de pastorie onze 
jaarlijkse “Gemeente-lunch”. Schuif er ook gezellig bij aan! De 
formule is vrij eenvoudig: iedereen neemt iets mee om te eten en 
samen hebben we vast meer dan genoeg. 
Als je van te voren ook even aangeeft wat je meebrengt (via de email-
adressen bert@plaggenhut.nl of gnaber@hetnet.nl of telefonisch via 
de nummers o6-34183752 of 0522-471543), dan weet de organisatie 
wat eventueel nog ontbreekt en gaat dat zelf aanvullen. Uiteraard 
ben je ook hartelijk welkom, als je niets meeneemt, de ervaring leert 
dat er altijd meer dan genoeg is voor iedereen! Heel hartelijk welkom, 
iedereen! Er wordt gezorgd voor voldoende zitgelegenheid en ook 
de kinderen zullen zich vast wel vermaken in de tuin. Mocht je wat 
je meeneemt, voor de kerkdienst graag al willen afgeven in De Bron, 
dan kan dat ook.

       
     In Memoriam Hendrik Prent

* 15 augustus 1935             † 31 mei 2019
Hij werd geboren in de boerderij aan de Zegeringen in Echten en was de 
oudste zoon van Jan Prent en Catharina Jonker. Na hem kwam zijn broer 
Willem. Hij groeide op in Echten en na de lagere school wilde hij naar 
de bakkersschool, maar hij moest thuis helpen op de boerderij, daarbij 
ging hij wel naar de Mulo in Hoogeveen.Hij had veel vrienden, haalde zijn 
motorrijbewijs en maakte tijd voor uitgaan en dansen.
Op een van de dansavonden ontmoette hij Roelie Dunning met wie 
hij in 1961 trouwde. Na hun huwelijk kochten ze een boerderij aan de 
Echtenseweg 27. 
Er moest veel verbouwd worden en daarom richtten ze een kippenschuur 
in om er te wonen. Hendrik zei wel eens: we begonnen met niks. Maar 
dat veranderde sterk in de loop der jaren. Enkele jaren later werd het 
voorhuis afgebroken en nieuw opgebouwd. In 1964 werd Femmie 
geboren en in 1971 Carina. Hendrik en Roelie runden samen de boerderij 
en gingen hard vooruit
Daarbij werkte Hendrik ook in het bos. Met zijn blauwe Ford trekker 
sleepte hij de gekapte bomen weg. 
Een grote hobby van hem was toneelspelen. Hij was lid van het 
jeugdtoneel De Heidebloem en later speelde hij bij Nut en Genoegen, het 
toneel voor getrouwden. Toen Femmie en Carina gingen toneelspelen bij 
De Heidebloem, werd hij daar regisseur, want hij was graag bij de jeugd 
en genoot van hun mooie verhalen.

Hij hield van biljarten… kruisjassen… was lid van de soos en speelde 
er koersbal. Later in Ruinen zette hij dit alles voort en werd hij ook 
vrijwilliger in het Pasmanshuus. In Echten was hij de wandelgids van het 
dorp. Hij volgde er een cursus voor om bevoegd te zijn als dorpsgids. 

De rondwandelingen begonnen bij het Huus met de Belle en liepen 
vervolgens langs de historie van Echten. Het was een rondwandeling van 
zo’n 5 km.
Hij hield er pas mee op toen hij 80 jaar werd.
Hij heeft een werkzaam leven gehad, was behulpzaam en belangstellend 
naar anderen toe. Een gulle gever, die wel wat kon missen voor zijn 
medemens. Hoe meer gezelligheid hij om zich heen had hoe fi jner hij 
dat vond. Hij was streng, maar rechtvaardig, had ook duidelijk een eigen 
mening. Hij was best ijdel, wilde er altijd goed uitzien en netjes gekleed 
zijn. Hij hield van zijn kinderen en kleinkinderen, was ook trots op hen. 
Samen met Roelie waren zij de oppasopa en oma en hij bleef daarna zeer 
betrokken bij hun schoolprestaties en hun verdere leven.
In december 2013 kocht hij het appartement aan de Esweg 77 in 
Nijenstede, vanwege de gezondheid van Roelie. Er waren wel mooie 
momenten, maar het was eigenlijk zijn plek niet, het was er te rustig voor 
hem. Na het overlijden van Roelie in 2016 begon hij te sukkelen.
Dat kon hij moeilijk accepteren, maar hij had toch de kracht om het 
leven zo goed mogelijk door te zetten. Vanaf eind vorig jaar ging hij het 
ziekenhuis en Weidesteyn in en uit. De laatse zeven weken was hij thuis 
met thuiszorg en veel hulp van Femmie en Carina.
Op 31 mei 2019 is zijn levenslichtje uitgegaan, en is hij in alle rust 
overleden. Met velen hebben wij op 6 juni 2019 afscheid van hem 
genomen in de herdenkingsdienst in De Molenhoeve in Echten, waarna 
de crematie in ‘Reestborgh’ in Meppel heeft plaatsgevonden.
Wij wensen Femmie en Geert, Carina en Albert en de kleinkinderen 
Rosalie, Jordy en Björn veel sterkte toe om het gemis van vader en opa 
te verwerken, mogen zij steun en troost ervaren van God en mensen.
ds. G. Wiersma-Smelt

Cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en 
geïnteresseerden start met nieuwe groep
De zomer moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in heel Drenthe, 
ZO-Groningen en Nrd-Overijssel in het rond: eind augustus gaat weer 
van start onze driejarige ochtendcursus Theologische vorming en 
verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden in Assen met voor 
het eerst een avondblok in okt./nov. 2019. Deze cursus loopt nu al jaren 
bijzonder suc-cesvol met volle groepen. De evaluaties van afzwaaiende 
cursisten zijn telkens buitenge-woon positief. De groepsgesprekken, het 
samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van 
allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus 
als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Met recht kan 
TVG Assen de grootste ochtendcursus van ons land genoemd worden! 
Cursuslocatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. 
Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten van Bijbel, geloof, kerk 
en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. Deze cursus 
kent kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, 
Geloofsleer en Ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken 
als Liturgiek, Pastoraat als Diaconaat. Daarnaast worden er ook 
een aantal andere vakken gegeven als Spiritualiteit, Filosofi e, 
Wereldgodsdiensten als jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme, 
Kerk en Kunst, Kerkmuziek, Contextuele theologie, Kerk en actualiteit, 
Godsdienstsociologie, Zingeving rond ‘Voltooid leven’. Ook al wordt 
de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk; het beoogt heel 
nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn. Kerkelijk of niet-kerkelijk, 
protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is 
van harte welkom! Het cursusseizoen loopt van eind augustus tot eind 
april en elke morgen vanaf 09.00 – 12.15 uur. Per morgen zijn er twee 
vakken met tussendoor een ruime pauze van rond 20 minuten. De kosten 
bedragen €.  175,- voor nieuwe cursisten. 
Een avondblok In okt./nov. van dit nieuwe cursusseizoen is er een 
avonddeel over ‘De islam van de polder’, over het gedachtegoed van 
moslims en moslima’s in het westen van heden ten dage. In het andere 
avonddeel komt de fi losofi e ter sprake met moderne fi losofen ongeveer 
uit de laatste vijftig jaar. De lessen zijn van 19.00-22.15 u. Data: 08-10/15-
10/29-10/05-11/12-11/19-11-2019. Kosten: €.  55,- p.p., excl. koffi  e/thee, 
reis- en materiaalkosten. 
Meer weten? Informeer en aanmelden bij: Famile Levenga, secretariaat, 
tel. 06-1410 1512 of email tvgassen@gmail.com; of kijk op: 
www.tvgassen.nl

Spreuk van de maand

Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.
                           -Mahatma Gandhi
Redactie Om de Ruiner Toren



Dierenarts Reinier Logcher stopt na 
25 jaar met zijn werkzaamheden

Wegens een ernstige schouderblessure ben ik genoodzaakt 
mijn werkzaamheden voor Dierenartsenpraktijk De Wolden 

per direct te beëindigen. 

Ik heb altijd veel plezier mogen beleven in mijn werk, 
en zal de contacten met klant en patiënt 

zeer zeker gaan missen. Alle klanten wil ik hierbij 
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.

Ik wens u en uw huisdieren (groot en klein) alle goeds. 
Voor een goede zorg van uw huisdier heb ik het volle 

vertrouwen in mijn collega’s binnen 
Dierenartsenpraktijk De Wolden. 

Reinier Logcher

Open op
Dinsdag, donderdag en vrijdag 

09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur 
Woensdag en zaterdag 09.30-12.00 uur

Indien gewenst ‘s avonds op afspraak 0522 473 328

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen

BIFOCALE GLAZEN
voor € 75.- per glas

actie geldig tot 31-08
week 29+30 gesloten

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

20% 
korting 
op
jurkjes
rokjes
topjes
bermuda’s

Hoogzomeraanbiedingen!



Ruinen krijgt een Zonnedak op 
Hotel De Stobbe 
RUINEN - Hotel De Stobbe heeft het dak op de bestaande locatie 
Westerstraat 84 in Ruinen beschikbaar gesteld aan Duurzaam 
Ruinen voor haar collectieve zonnepanelen project. “Wij hadden 
na lang zoeken al wel een dak gevonden, maar het dak dat Hotel 
de Stobbe ons nu aanbiedt is ideaal. De ligging ten opzichte van 
de zon kan niet beter. En we verwachten niet dat de constructie 
aangepast hoeft te worden!”, zegt Henk Vrijhof van de werkgroep 
Duurzaam Ruinen enthousiast. 

René en Demelsa Wever van Hotel De Stobbe voegen hier 
aan toe: “Wij hebben de ambitie om met onze uitbreiding op 
Westerstraat 65 het meest duurzame hotel van Drenthe te 
worden. In die ambitie past het helemaal dat Duurzaam Ruinen 
zonnepanelen op ons ‘oude’ dak op nummer 84 gaat plaatsen”. 
“Een echte win-win situatie!”, aldus broer en zus. 
Aan het collectieve zonnepanelen project van Duurzaam Ruinen 
neemt een groep van tien inwoners van Ruinen deel. Zij gaan 
gezamenlijk 145 zonnepanelen plaatsen op het dak van Hotel de 
Stobbe Ruinen. Daarmee gaan zij onder de naam ‘Zonnedak De 
Stobbe’, collectief duurzame stroom opwekken. Daarbij maken 
ze gebruik van de aantrekkelijke postcoderoosregeling, waarmee 
je gegarandeerd 15 jaar lang de belasting op de energie die je 
thuis verbruikt, weer terugkrijgt. 

Voordat de panelen geplaatst worden, moet er nog veel werk 
verzet worden. Daarvoor heeft Duurzaam Ruinen een kleine 
projectgroep opgericht, die bestaat uit drie deelnemers: Walt 
Sep, Henk Vrijhof en Tjalling de Wit. Deze gaan eerst een 
leverancier van de panelen selecteren. Ook zullen zij een 
coöperatie op gaan richten en nog een aantal formaliteiten 
verrichten. “Maar als alles een beetje meezit, kunnen we in het 
najaar duurzame stroom gaan leveren!”, zegt Walt Sep. 

Meedoen kan nog 
Mochten er nog mensen zijn die willen deelnemen: dat kan! 
Op het dak kunnen we zo’n 200 panelen kwijt. En voor 
mensen die hiervoor niet direct geld beschikbaar hebben: er 
zijn mogelijkheden tot wel 100% fi nanciering! Inwoners van 
Dwingeloo, Echten, Fluitenberg, Ruinerwold en Uff elte kunnen 
ook gewoon meedoen. Informatie via duurzaamruinen@dbrune.nl 

V.l.n.r. staand: René en Demelsa Wever, Walt Sep
Zittend: Henk Vrijhof en Tjalling de Wit op het dak waar de 
zonnepanelen moeten komen

Foto: @Duurzaam Ruinen

Leuk om te doen!
Vleermuis excursie Dwingelderveld
RUINEN - Natuurmonumenten organiseert weer leuke activiteiten in het Dwingelerveld. Een van deze activiteiten is de vleermuis 
excursie. Op het Dwingelderveld leven verschillende soorten vleermuizen.

Als de schemer valt, kun je ze zien scheren langs de bomen en andere obstakels. Snel, wendbaar, zonder geluid. Althans zonder, voor 
ons oor, hoorbaar geluid. De gids van Natuurmonumenten 
heeft een batdetector waarmee de geluiden die de 
vleermuizen uitzenden, opgevangen worden en hoorbaar 
gemaakt. Omdat elke soort andere geluiden maakt, kun 
je met behulp van de batdetector te weten komen welke 
vleermuizen er rondvliegen.

Praktische informatie:
We beginnen met een lezing gevolgd door een wandeling
Trek stevige schoenen of laarzen aan
Neem warme kleding mee, het kan ‘s avonds al fl ink 
afkoelen
Geef je mobiele telefoonnummer door. Als het regent 
vliegen vleermuizen niet en gaat de wandeling dus niet 
door.
Op deze excursie kunnen kinderen vanaf 9 jaar mee

De data zijn:
Ma. 8 juli 21.00 - 23.30 uur
Ma. 22 juli 21.00 - 23.30 uur
Ma. 5 aug. 21.00 - 23.30 uur
Ma. 19 aug. 20.30 - 23.00 uur

Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl



Dorpsbelangen Rune wil 
volgende stap zetten met nieuw 
bestuurslid en voorzitter
RUINEN - Met een nieuw bestuurslid en een nieuwe voorzitter wil 
Dorpsbelangen Rune een volgende stap gaan zetten voor Ruinen. 
Maar de zoektocht naar enthousiaste nieuwelingen is hiermee 
nog niet ten einde.

Marjan Bralten verlaat na zes jaar en veel werk te hebben 
verzet het bestuur en draagt de voorzittershamer over 
aan Marnick Pinxterhuis (33). Naast een nieuwe voorzitter 
heeft dorpsbelangen in Sander Dekker (24) een nieuw, jong 
bestuurslid gevonden. Daar tegenover staat wel het vertrek van 
Wim Laarman, die (eveneens) na 6 jaar de groep verlaat. De 
dorpsvereniging ziet graag nog meer enthousiaste inwoners 
aansluiten. ‘Aangezien de meeste werkzaamheden achter de 
schermen plaatsvinden, is het moeilijk over het voetlicht te 
brengen wat we allemaal doen’, zegt Pinxterhuis als nieuwe 
voorzitter. ‘Het is in ieder geval meer dan alleen het organiseren 
van het ophalen van het oud papier.’ 

Wat doet DB Rune dan precies?
‘Vaak werkt het bestuur aan langlopende projecten, zoals de 
ontwikkelingen rond de overgang Gijsselte van de N375 en het 
bomenvervangingsproject in de woonwijk Geuzinge’, begint 
Pinxterhuis. ‘Andere projecten zijn de aanleg van de fietspaden 
naar Pesse en naar Echten en het met de gemeente meedenken 
over de evenementen in het kader van ‘75 jaar vrijheid’, dat in 
2020 zal plaatsvinden. 

Ook voor de gezondheid van alle inwoners van Ruinen heeft 
de club aandacht. ‘Nadat we een aantal jaren geleden veel 
uren meegewerkt hebben aan het realiseren van ‘t Neie 
Punt, ondersteunen we nu de plannen voor de Beweegtuin 
bij het dorpshuis. En we denken mee met de gemeente over 
het Inclusiebeleid. Dat gaat over de toegankelijkheid voor 
mindervaliden. Daarbij ondersteunen we het nieuwe project 
Positieve Gezondheid. In dit project wordt een poging gedaan 
zorgprofessionals en inwoners op een andere manier over 
gezondheid te laten nadenken. Niet alleen heeft dorpsbelangen 
directe betrokkenheid bij werkgroepen of ideeën die vanuit 
het dorp komen. Het heeft ook bij veel projecten aan de wieg 
gestaan, maar die nu volledig op zichzelf staan. Denk aan het 
zwembad in Ruinen, dat komende zomer als eerste zwembad 
in Nederland gratis zonnebrandcrème verstrekt. Maar ook aan 
speeltuinvereniging Ravotti Ruinen, of Duurzaam Ruinen. ‘Iets om 
trots op te zijn’, meent Pinxterhuis. 

Extra handen
Het is een hele opsomming en nog niet compleet, denkt de 
voorzitter. ‘Maar het geeft mooi weer hoe breed de onderwerpen 
zijn waaraan gewerkt wordt, en dat het onderwerpen zijn 
die eigenlijk alle bewoners van Ruinen aangaan. Het is 
zeer belangrijk dat de meeste projecten samen met andere 
organisaties uit Ruinen worden opgepakt. Zonder die 
samenwerking zou er weinig bereikt worden.’ 

Wel zijn er kleine zorgen volgens Pinxterhuis. ‘Willen we alles 
kunnen oppakken, hebben we meer handen nodig. Daarbij 
maken die extra handen lichter werk en hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. Als bestuurslid weet je echt wat er in je dorp 
gebeurt en welke nieuwe plannen er zijn vanuit de gemeente.’  
Heb je interesse om eens een vergadering mee te komen 
proefdraaien of heb je andere opmerkingen die je eens onder de 
aandacht wilt brengen, stuur dan een mailtje naar info@dbrune.nl 
of surf naar de website van Dorpsbelangen: www.dbrune.nl

Het huidige bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit (v.l.n.r.) Ron Reitsma, Ina 
Leuninge, Emmy Pieterson, Marnick Pinxterhuis en Sander 
Dekker

Fietsen in Ruinen
RUINEN - Wat is dat toch een mooie traditie Ruinen, de wekelijkse fietstocht. Het is iedere keer weer een verrassing wie er mee gaan 
en waar de tocht van ongeveer 35 km naar toe leidt. Dinsdag 18 juni jl. was het de grootste groep ooit, dat is een vermelding waard, 
vindt u niet?

Foto en tekst: Femke Anne

Foto: Mariet Nijstad



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 april tot 1 oktober en in alle schoolvakanties 
dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens feestdagen gelden 
afwijkende openingstijden Van 1 november tot 1 april. woensdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nm.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.

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maanden juli en augustus op dinsdag-, woensdag-, 
donderdag- en zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Groepen op 
afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485.

FIETSEN
Fietstochten TIP onder deskundige leiding van mei t/m september
Iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf de Brink voor de Mariakerk.

Fietszondagen
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink voor de 
Mariakerk
21 juli, 18 augustus, 15 september
Voor beide activiteiten geldt: deelname gratis en voor eigen risico, 
consumptie voor eigen rekening.
Info: TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 
143 481 08 of Harmpje Smit T. 0522 471 946

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Mariakerk open
Komende zomermaanden is de kerk weer open.
T/m 18 september is de Mariakerk op dinsdagmiddag, woensdagmiddag 
en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend. Er is een 
gastheer of gastvrouw aanwezig. Tijdens het Brinkfestijn is de kerk de 
hele middag en avond open, dan worden er ook kniepertjes verkocht. 

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond tot en met 
27 augustus van 19.45 tot 23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de 
speeldag, tel. 06 307 073 49

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-
17.00 uur, zondag 14.00-17.00 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 Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken 
in ’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub 
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen 
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404 of Geert 
Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend binnenlopen en 
meedoen.

’t Neie Punt Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 
uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee (i.s.m. de bibliotheek).
’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 
14.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij 
internetten.

JULI/AUGUSTUS
Woensdag 10 juli Brinkfestijn Ruinen
14.00 -21.00 uur Sfeervolle braderie, live muziek,
 activiteiten en theater op de Brink!
Woensdag 10 juli Summertrail 2019
 Westerbergen Echten
Vrijdagavond 12 juli Terrasconcert “Muziekvereniging Crescendo”
 Café Hees /Brinkzicht
Zaterdag 13 juli Kar-Ga-Door, Zuidwolde
 Optocht Historische voertuigen door de straten,
 markt en muziek
Zaterdag 13 juli ABBA tribute
20.00 uur Café Hees /Brinkzicht, zaal open 19.30 uur 
Zaterdag 13 juli St. Openluchtspel Ruinen(SOR) speelt
20.30-23.00 uur ‘De Gebroeders Baks’
 Openluchttheater De Beate Ruinen
 www.openluchtspelruinen.nl
Zondag 14 juli Opening Art TO GO RUINEN
14.00 uur Huttenweg 3, Ruinen
Dinsdag 16 juli St. Openluchtspel Ruinen(SOR) speelt
20.30-23.00 uur ‘De Gebroeders Baks’
 Openluchttheater De Beate Ruinen
 www.openluchtspelruinen.nl
Woensdag 17 juli Brinkfestijn Ruinen
14.00 -21.00 uur Sfeervolle braderie, live muziek,
 activiteiten en theater op de Brink!
Donderdag 18 juli St. Openluchtspel Ruinen(SOR) speelt
20.30-23.00 uur ‘De Gebroeders Baks’
 Openluchttheater De Beate Ruinen
 www.openluchtspelruinen.nl
Zaterdag 20 juli St. Openluchtspel Ruinen(SOR) speelt
20.30-23.00 uur ‘De Gebroeders Baks’
 Openluchttheater De Beate Ruinen
 www.openluchtspelruinen.nl
Zondag 21 juli Trekharmonicadag
11.00 uur Café Hees /Brinkzicht
Maandag 22 juli Tennistoernooi Luning Infra Open - TC Runa 
t/m zondag 28 juli Neuzendijk, Ruinen. www.toernooi.nl
Dinsdag 23 juli St. Openluchtspel Ruinen(SOR) speelt
20.30-23.00 uur ‘De Gebroeders Baks’
 Openluchttheater De Beate Ruinen
 www.openluchtspelruinen.nl
Woensdag 24 juli Brinkfestijn Ruinen
14.00 -21.00 uur Grote braderie, live theater, muziek,
 activiteiten op de Brink!
Donderdag 25 juli St. Openluchtspel Ruinen(SOR) speelt
20.30-23.00 uur ‘De Gebroeders Baks’

 Openluchttheater De Beate Ruinen
 www.openluchtspelruinen.nl
Vrijdag 26 juli Vogelpop Ansen
 Broekdijk 6, Ansen
Vrijdag 26 juli Clubterrein Vrederuiters, 
vanaf 17:00 uur Kloosterstraat 5
 Dressuurwedstrijd paarden klasse B, L1 en L2
Zaterdag 27 juli St. Openluchtspel Ruinen(SOR) speelt
20.30-23.00 uur ‘De Gebroeders Baks’
 Openluchttheater De Beate Ruinen
 www.openluchtspelruinen.nl
Zaterdag 27 juli Vogelpop Ansen
 Broekdijk 6, Ansen
Zaterdag 27 juli Clubterrein Vrederuiters, Kloosterstraat 5
vanaf 09:00 uur Dressuurwedstrijd pony’s
 klasse B t/m M2, paarden klasse M1 en M2
Woensdag 31 juli Brinkfestijn Ruinen
14.00 -21.00 uur Grote braderie, live theater, muziek,
 activiteiten op de Brink!
Zaterdag 3 augustus Jaarmarkt met Willem Spans en
 Bierkrat Stapelen!!
 Café Hees /Brinkzicht
Woensdag 7 augustus Brinkfestijn Ruinen
14.00 -21.00 uur Grote braderie, live theater, muziek,
 activiteiten op de Brink!
Woensdag 14 augustus Brinkfestijn Ruinen
14.00 -21.00 uur Grote braderie, live theater, muziek,
 activiteiten op de Brink!

Noteer alvast in uw agenda

Runer Feest:
22 t/m 25 augustus | www.vvvoruinen.nl

3-daagse springconcours Vrederuiters

Vrijdag 6 september Runer Paarden Dagen
 (paarden M t/m 1.40m + B)
Zaterdag 7 september Runer Paarden Dagen
 (BB t/m ZZ pony’s + L paarden)
Zondag 8 september Runer Paarden Dagen
 (BB t/m Z paarden)
Locatie: clubterrein Vrederuiters, Kloosterstraat 5

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en 
www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.



PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


