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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

Hoog Rendement glas 
Duurzaam en Voordelig 

Uitnodiging afscheidsreceptie 
wethouder Mirjam Pauwels

DE WOLDEN –  Het college van B&W 
van gemeente De Wolden nodigt u 
uit voor de afscheidsreceptie van 
wethouder Mirjam Pauwels.

De receptie vindt plaats op woensdag 
4 september 2019 van 15.00 tot 18.00 
uur in het  gemeentehuis De Wolden, 
Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. 
U bent van harte welkom.

‘Kuj ‘t even wachten?’
Doe dan een cursus bij het 
Huus van de Taol
REGIO - Het Huus van de Taol organiseert al jaren cursussen: de 
zogenoemde Drenthecursus is het populairst, maar ook de korte broescursus, 
de spellingcursus en de Dieper-deur-Drenthe-cursus worden regelmatig 
gegeven. 

De Drenthecursus is heel gevarieerd: natuurlijk komt de Drentse taal in al 
haar facetten aan de orde, hoewel het geen taalcursus is om Drents te leren 
spreken. Er wordt aandacht besteed aan de Drentse literatuur, cultuur en 
muziek. Verder worden de verschillende dorpstypes en het landschap in 
onze provincie nader bekeken. Het mooie cursusboek, dat actuele Drentse 
liedjes en literatuur bevat, is uitgangspunt. De docenten van het Huus van 
de Taol zijn daarnaast bereid om in samenspraak met de cursisten eigen 
onderwerpen te behandelen: een cursus op maat! De Drenthecursus wordt 
gegeven in de Drentse streektaalvariant van de cursusplaats. 
Alle cursussen zijn interessant voor zowel geboren Drenten als voor 
nieuwkomers in de provincie. Juist de mengeling van nieuwkomers en ‘echte’ 
Drenten maakt een cursus interessant. Per cursus kunnen tussen de 10 en 
16 mensen meedoen.

De cursussen van het Huus van de Taol worden op locatie gegeven door een 
gediplomeerde docent. De prijs wordt zo laag mogelijk gehouden. 
De Drenthecursus van acht avonden bijvoorbeeld kost 
slechts € 55,-- per deelnemer, waarbij het mogelijk is dat er nog een klein 
bedrag voor zaalhuur en/of consumpties bij komt. 

Als u belangstelling heeft om een gevarieerde en 
interessante cursus over de Drentse taal en cultuur te 
volgen, dan kunt u contact opnemen met het Huus van de 
Taol via (0593) 371010 of info@huusvandetaol.nl. 
Ook kunt u in uw eigen dorp of wijk een Drenthecursus 
organiseren. (Bestuurs)leden van historische verenigingen, 
culturele clubs, buurtverenigingen of wat voor organisatie 
dan ook nodigen we van harte uit contact op te nemen 
met het Huus van de Taol als er belangstelling is voor een 
Drenthecursus bij de eigen vereniging. 
* Gezegdes als Kuj ’t even wachten? komen ook aan de 
orde. Kuj ’t even wachten betekent hebt u even wat tijd.



 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!



’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 11 september 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 3 september 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 1 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. G. Bijl
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zondag 8 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra



Geachte klant,

Om gezondheidsreden hebben wij moeten 
besluiten om te stoppen met het innemen van onze
standplaats in Ruinen op donderdag. Wij willen u 
bedanken voor uw klandizie.

Met vriendelijke groet,
René en Jeannet Elken

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

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



VEKAANSIE IS GEWËLDIG
Vien ie t ook zo mooi aj vekaansie hebt? Lekker niks doen….
Uutslaopen ‘s morrengs, Uren lezen zunder daj an t wark mut. 
O, ik weet wel. Al die gelokkige gepensioneerde meensen die 
hebt altied vekaansie
Die kunt uutslaopten.. lezen.. luieren..Mar t is tóch aans.
Ien een hotel of op de camping.. dan kriej pas det echte 
vekaansiegeveul
Op de camping. Wij hadden oonze huussie op raden an de 
zee zet.
Ik bin drok op de zee.. lange lopen ien mul zaand…
Det zolt van de zee an de scho.. die scho kan weg aj weer 
ien huus bint
Want det zolt mak zo’n mooi wit raandtie.. det giet er niet 
meer of
Mar goed.. het was mooi weer. En wij hadden de barbecue 
an ehad
Daor drink ie wat bij… en dan nog een glassie. Want t is 
vekaansie. En dan nog een glassie umdet het zuk mooi weer 
was. Wat treffe wij t,  zeeden wij… en wij schunken oons nog 
ies ien.
Het wordde late.
Bij de buren was t net zo. Daor wordde t ruziger.. dreej stel 
kameraoden mit tenten naost mekaar. En veule bier..
‘s Nachts um 1 uur kwaamp de campingeigenaar zeggen det 
ze mussen ophollen mit zingen bij de gitaar. Want er waren 
klachten binnen ekomen…
Ik viene det wel gezellig. Wij zaten ien de veurtente te luustern 
en ien gedachten zungen wij mit.
Wij waren late op bedde… mar de buren nog later
Det was niet zo arg.. mar s morgens um 7 uur begunde daor 
een van de kiender te reren…Niet zachies.. mar hard.
Alleman wakker. Ook heur hond.. een grote labrador.
En wat is het mit honden as ze wakker wordt.. die mut er uut.
Now.. as ie s nachts tut half 3 hebt zitten zingen hej helemaole 
gien belang bij frisse butenlocht.
Wat deur de buurman..
Die zette het kiend veur de tillevisie. Det kan tegenwoordig 
want alleman hef zo’n spriete op t dak van de sleurhutte…
Veur de hond meuk hij de rits even lös.. zo van Fikkie redt 
oe zölf.
En wat doet honden as ze uut elaoten mut worden, die zeukt 
het eerst het beste paoltie op.. en ja heur.. een zucht van 
verlochting giet er deur det hondenlief
Now was det niet arg. Mar det eerste paoltie det fikkie 
tegenkwamp was de tentestok van oonze veurtente.
Fikkie zien noodoplossing stroomde dus oonze veurtente ien.
Ik kan oe vertellen… det was niet fris.
En ien tied snuffelde Fikkie naor een neej paoltie. Ie weet 
honden doet allemaole kleine maolties; daormit markt ze 
heur stee.
Het tweejde paoltie.. det was de staander van oonze luiffel. 
Opneej vormde zich zo’n vies stinkend stroompie bij oonze 
sleurhutte.
Die dag hebbe wij epraot mit de buren..of ze nog lange 
bleven. Ja, zeker nog een hele weke. Wij hebt het zakie op 
epakt en bint een dorpie wiederop gaon vekaansievieren. 
Want wij staot graag an een stroompie..mar dan an ene die 
minder stinkt.

De warme belangstelling en de vele blijken
 van medeleven na het overlijden van mijn 

man, onze vader en grootvader

Kees Dommisse

hebben ons goed gedaan.
Wij danken een ieder.

Marieke Dommisse,
kinderen en kleinkinderen

GEZOCHT 
Huishoudelijke Hulp

1 x per week 4 uur
Reageren kan op 

0522 472621 of 06 22 42 9463

Hartelijk dank voor de gezellige 
bezoekjes, telefoontjes, brieven en 

kaarten tijdens mijn ziek zijn
Janny Kok



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 13 september 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Een van de grootste raadsels en geheimen van ons bestaan is het 
verschijnsel “tijd”! Het verlopen van de tijd! Wij mensen zitten er op 
de een of andere manier aan vast. De tijd tikt door. Ze verloopt en 
wij mensen worden met haar meegetrokken. “Alles verandert, niets 
is blijvend” zei de oudste Griekse filosoof Thales van Milete ooit, en 
hij heeft gelijk. De vraag is dan: wat is nou de beste manier om met 
“tijd” om te gaan? Is er een manier die het gezondst is en die voor 
ons mensen het meest voorspoedig en voordelig uitpakt? Je hebt 
van die mensen die het liefst vasthouden aan het verleden, aan hoe 
alles altijd geweest is. Ze kijken wat sceptisch aan tegen wat nieuw 
op hen afkomt. Dat zien ze vooral als een bedreiging. - Anderen 
vinden juist de toekomst boeiend! Al de nieuwe ontwikkelingen en 
mogelijkheden die de toekomst voor ons mensen in petto heeft. Ze 
vinden het verleden maar wat ouderwets en saai. – En dan heb je 
nog de groep die het liefst altijd “in het moment” en in het ‘hier en 
nu’ leeft. Het verleden is voorbij, zeggen ze, en de toekomst nog 
onzeker, dus geniet maar gewoon van de grote en kleine dingen die 
nu op je bordje liggen! Pluk de dag! Voor al deze drie manieren van 
leven valt er wel iets te zeggen, ze hebben allemaal hun gelijk en 
voor- en nadelen. Ik zelf vind de woorden van de Bijbelse filosoof 
Prediker wel boeiend, die schrijft: “Voor alles wat gebeurt is er een 
uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.” (Pred. 3: 1). Hij wil 
iets dubbels aangeven. 

De eerste gedachte van hem is: ga zo intens mogelijk op in 
de momenten van je leven waar het nu echt de tijd voor is, de 
momenten die op dit moment werkelijk je aandacht verdienen! Maar 
besef tegelijkertijd (dat is de tweede gedachte): als alles “zijn uur 
heeft” wil dat óók zeggen: na het tijdje is het ook weer klààr! Dan 
heeft iets ook zijn uur gewoon gehàd! Pin je dus niet teveel vast 
op aandacht voor alleen maar één Iets of één Iemand. Want het 
leven zelf, met zijn uren en de omstandigheden gaat altijd weer ook 
veranderen, en op een bepaalde manier eindigen! Weet dat! Hou 
daar rekening mee! Probeer ook daar vast aan te wennen en je te 
oefenen in “loslaten” en flexibel in het leven staan! De monniken 
en nonnen hebben al eeuwen geleden in hun kloosters een mooie 
manier van omgaan met de tijd ontwikkeld. Een praktisch soort 
‘timemanagement’ om goed met (het verloop van) de tijd om te 
gaan. Ze oefenen zich tot op de dag van vandaag, dagelijks in het 
hebben van intense aandacht voor wat op dit moment wezenlijk is, 
maar ook in de flexibiliteit om telkens hun aandacht te veranderen. 
Ze leven volgens het motto “ora et labora”, bid en werk. Ze bidden! 
Met veel plezier en overgave! Maar niet alleen maar!! Want ze werken 
daarnaast ook! Met veel plezier, of minder plezier, maakt niet uit! 

Maar ook dat niet alleen maar! Een paar keer per dag horen ze het 
luiden van de klokken of het rinkelen van de bel die het bidden of 
het werken begrenst! Dan stoppen ze gelijk met waar ze mee bezig 
zijn (bijv. met werken) om zich een poos met een bezigheid aan de 
andere kant van het spectrum bezig te houden: met het bidden of 
eten, rustnemen, slapen, lezen, genieten van de natuur enz. Totdat 
de bel weer rinkelt en ze zich gelijk weer op weg begeven naar wat 
aan de andere kant hun aandacht vraagt. Monniken en nonnen zullen 
nooit zeggen: “Nog heel even hoor, ik ben zo klaar” – en dan duurt 
het toch nog een hele poos. Nooit zullen ze een bepaalde manier van 
bezig zijn verabsoluteren, niet het bidden, mijmeren en wegdromen: 
in onze huidige tijd zou je misschien zeggen: het computeren en 
televisiekijken; maar ook niet de andere kant van het spectrum: het 
werken. Boeiende zaken krijgen wel “hun uur”, maar na dit “uur” 
vestigen ze mindful hun aandacht ook op (op het eerste gezicht) 
minder spetterende zaken als: afwassen, de veters strikken, de hond 
uitlaten, goed rust nemen, lezen enz. Zo zeilen ze op de golven van 
de tijd en genieten tijdens het stromen van de tijd intens van waar 
direct van te genieten valt, houden uit wat niet zo makkelijk is (het 
lijden, wetend dat ook dat begrensd zal zijn!) en stellen zich vol 
vertrouwen open voor het nieuwe. Ik stel voor dat wij iets van hun 
levensstijl overnemen. Zo kom je de tijd wel door, gerust, en zonder 
altijd weer overspannen te raken of van angst te vergaan!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Na negen jaar is het opeens gebeurd! Een andere kerkelijke 
gemeente, die van Lemelerveld, heeft mij benaderd met de vraag 
of ik als predikant bij haar wil komen werken en ik ben er – na 
er een poos goed over na te hebben gedacht – op ingegaan. In 
vaktermen gezegd: ik heb het beroep van de Protestantse gemeente 
te Lemelerveld aanvaard. Dat betekent dat ik eind oktober naar 
Lemelerveld ga verhuizen en om daar begin november mijn 
werkzaamheden op te pakken. Het was geen beslissing die je zo 
maar even neemt. Ruinen is een fantastisch dorp met prachtige 
mensen waar je in al de jaren een sterke band mee opbouwt die 
onverbrekelijk blijft. Maar ja, we trekken door de tijd, hé, zie ook 
hierboven de meditatie! En dan gààn die dingen gewoon zo! Van de 
twee maanden die ik nog in Ruinen woon, ga ik nog intens genieten, 
heb ik me voorgenomen. En dan dankbaar en met een grote bak 
vol opgedane inspiratie in al de jaren, vrijmoedig de weg elders 
vervolgen. 
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Inloopspreekuur ds. Georg Naber
Elke maandagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur
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BIJ DE DIENSTEN
Hierbij een overzicht van de kerkdiensten komende maand:

Zondag 1 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorgangster mw. Greet Bijl uit Uffelte gaat in de dienst voor.

Zondag 8 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zondag 15 september 
10.00 uur in de Mariakerk 

Startzondag
Creatieve gezinsdienst in de Mariakerk 

Thema: “Een goed verhaal”



Zondag 15 september – 10.00 uur – Mariakerk - Startdienst
Op zondagochtend 15 september starten wij ons nieuwe kerkelijke 
seizoen feestelijk op met een gezellige Startdienst in de Mariakerk. We 
nodigen jong en oud van harte uit te komen en mee te doen. Het wordt 
een interactieve dienst waarin er van alles te beleven valt. Er heeft zich 
een gelegenheidskoor gevormd dat zingen gaat, en musici die spelen 
gaan. Het thema is: “Een goed verhaal” en we lezen Lucas 15: 1-7, het 
verhaal over het verloren schaap dat weer gevonden wordt. Dat verhaal 
gaan we in de dienst op allerlei manieren uitbeelden: zingend, biddend, 
googelend, met elkaar sprekend, tekenend, naspelend. Kies zelf maar 
welke manier jouw het meest bevalt! Na de dienst houden we buiten 
bij de kerk een mooi ontmoetings-moment met koffie en thee en heel 
veel lekkers (wil je ook een taart bakken?! Bel 0522-471543 voor de 
afstemming). Niemand komt tekort!

Zaterdag 21 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt voor alle 
omwonenden.

Zondag 22 september – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren het heilig Avondmaal met elkaar. Voor de viering uit lezen wij 
Lucas 16: 1-17, over een slimme rentmeester die zich op een slinkse 
manier van de gunst van de mensen wil verzekeren. Onze eigen predikant 
ds. Georg Naber gaat in de dienst voor.

KERKRENTMEESTERS
Eind augustus zal de envelop weer in de bus liggen van de jaarlijkse 
Solidarieteitskas.
In september wordt begonnen met het aanleggen van de nieuwe 
verwarming in de Mariakerk. Er is gekozen om de huidige gas stralers te 
verwijderen en deze te vervangen door Infraroodverwarming.Wij hopen 
hiermee het probleem van het goed verwarmen te hebben opgelost. Het 
grote voordeel is dat deze verwarming direct warmte afgeeft en geen 
geluid maakt, dit was bij de huidige stralers namelijk een groot nadeel. 

KERKKOOR– Meezingen met spirituele Taizéliederen
Het Kerkkoor Ruinen nodigt iedereen uit om mee te doen met het 
zingen van elf prachtige Taizéliederen. Op zondag 6 oktober 2019 wordt 
in de Mariakerk een Taizédienst gehouden. Hiervoor moet natuurlijk 
gerepeteerd worden en dat wil het kerkkoor dit jaar op een bijzondere 
manier doen: iedereen die van zingen houdt en iets bijzonders wil 
ervaren, mag mee oefenen en samen met het kerkkoor meezingen in de 
kerkdienst van 6 oktober. Deelname is geheel gratis.
De Taizéliederen, staan bekend om hun eenvoud, spiritualiteit en verstilde 
sfeer. Ze zijn eenvoudig om aan te leren. Het Kerkkoor staat onder leiding 
van dirigent Marthy Buijs, en zingt vierstemmig. De repetities zijn op de 
dinsdagavond van 20 augustus tot en met 2 oktober van 20.00 tot 20.45. 
Daarna is er koffie of thee met iets lekkers. Locatie: gebouw De Bron, 
Kloosterstraat 4. Ruinen. Het Kerkkoor kijkt uit naar een inhoudsvolle, 
inspirerende en onvergetelijke samenzang!
Belangstellenden kunnen contact opnemen met: ellytehennepe@gmail.
com; 06 16 854 314.

In Memoriam: Geert Hekman
* 17 februari 1931    † 25 juli 2019
Op donderdag 25 juli jl., ging van ons heen Geert Hekman, op de 
leeftijd van achtentachtig jaar. Geert Hekman werd in 1931 geboren op 
de Waterleuzen, net buiten Ruinen, als tweede kind in een gezin met 
uiteindelijk drie kinderen. Hij groeide op op de boerderij van de ouders en 
raakte zo als het ware gaandeweg vanzelf vertrouwd met het boerenvak. 
In 1953 trouwde hij met Annie van Belkum. In het begin woonden ze kort 
bij de ouders van Geert in. Daarna konden ze een boerderij betrekken die 
ernaast stond, ook op de Waterleuzen, een boerderij die ze in de loop 
van de jaren steeds meer wisten uit te bouwen tot een prachtig geheel. 
Vijfenzestig jaar zijn Geert en Annie met elkaar getrouwd geweest, lief 
en leed delende. Zij werden de trotse ouders van twee dochters: Roelie 
en Truida. Geert was een toegewijde vader en grootvader. Daarnaast 
voelden ze zich ook zeer verbonden met Jan, de broer en zwager. Op een 
bepaald moment gingen Geert en Annie stoppen met hun boerderij en 
kwamen ze samen met broer Jan te wonen aan de Stoffersweg, in Ruinen 
zelf, waar ze nog vele mooie jaren hebben beleefd.
Geert Hekman was een aimabele man die zich zeer met Ruinen 
verbonden voelde. Hij maakte deel uit van de twee biljartclubs die ons 
dorp Ruinen rijk is. En hij was jarenlang betrokken bij het jaarlijkse 
Openluchtspel als en van de ‘zwarte mannen’ die op de achtergrond 
de optredens altijd technisch faciliteren. Ook is hij lang lid geweest 
van de tuinploeg van de Mariakerk die tot op de dag van vandaag de 

tuin rondom de kerk en de pastorie bijhoudt. Geert Hekman hield van 
tuinieren, en ook de eigen tuin bij hem zelf thuis zag er altijd prachtig uit. 
Iets wat hij heel zijn leven ook altijd graag heeft gedaan is reizen. 
Gewoon aan kleine dagtochtjes doen, of ook uitgebreider landstreken 
en gebieden bezoeken. Geert heeft in zijn leven vele landen bezocht 
en landschappen mogen aanschouwen. Maar het was vooral de natuur 
en het landschap van Ruinen die zijn spiritualiteit bepaalde. Het weidse 
groene graslandschap met koeien die erop staan te grazen, dit landschap 
inspireerde hem het meest.

In Memoriam Hilda Arendje Bult-den Hoedt
* 18 oktober 1931     † 30 juli 2019
Zij was de oudste dochter uit het huwelijk van haar vader, Arie den 
Hoedt en haar moeder Itje Koenderink. Na haar kwamen nog twee 
broers, Leen en Arend. Zij groeide op in Rotterdam, waar haar vader 
werkte in de havendienst. In haar jeugd moest ze haar moeder helpen, 
vanwege de onregelmatige diensten van haar vader, maar ook omdat hij 
tijdens de oorlog moest onderduiken. Haar moeder groeide op in Beilen, 
waardoor ze dikwijls in Drenthe bij de familie logeerde. Tot haar huwelijk 
heeft ze gewerkt in jeugdinternaten en het vrije jeugdwerk in Rotterdam.
Via de kerk kwam ze eind jaren 60 in contact met Egbert Bult met wie 
ze in 1970 trouwde. Egbert was weduwnaar en er waren vier kinderen: 
Tiny, Ina, Freek en Jan. In 1971 werd Itje geboren en telde het gezin 
vijf kinderen. Met haar komst veranderde er veel aan de Huttenweg. Er 
kwam weer structuur in het gezin en zij bracht veel nieuwe dingen mee, 
zoals bezoeken aan Rotterdam, voor de kinderen een grote stad waarin 
je veel kon beleven. Een heel andere wereld dan het rustige Ruinen. Ook 
voerde zij het kamperen in. Als vrijgezel ging zij op vakantie naar Italië, 
Joegoslavië en Suriname. Met het gezin bleef het wat dichter bij huis: 
richting Ommen of Lemelerveld. De twee jongsten mochten mee in de 
auto en de rest ging er op de fiets achteraan. 

En ieder mocht ook nog een vriend of vriendin meenemen. Op de 
camping werden net als thuis de taken verdeeld, zodat ook Hilda 
vakantie had. De eerste jaren was het wel eens lastig om de eindjes aan 
elkaar te knopen, maar voor de kinderen was het huis aan de Huttenweg 
vooral een veilige, liefdevolle plek waar genieten van het moment en 
hard werken vaak hand in hand gingen. Naast het werk in huis en 
tuin was er ook tijd voor hobby’s: volksdansen, vrouwenvereniging, 
de Zusterkring waar ze jarenlang ook een bestuursfunctie vervulde, 
kerkenraad, kerkkoor, schilderen en breien. Toen de kinderen trouwden 
en het huis verlieten, had ze het daar wel moeilijk mee, maar verheugde 
ze zich ook op een tijd samen met Egbert. Helaas werd die tijd al vroeg 
afgebroken toen hij in 1992 overleed. Na zijn overlijden werd het huis en 
de tuin aan de Huttenweg al snel te groot en zo kwam ze in de jaren 90 
aan de Kampweg te wonen. Ze probeerde toch weer wat van het leven 
te maken. Ze was graag op pad, maakte mooie reizen met vriendinnen 
en de kinderen en kleinkinderen. Wat genoot ze van de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, ze hadden haar grote belangstelling. Ze ging mee in 
de tijd en was dan ook een moderne oma met computer en mobieltje. In 
de laatste anderhalf jaar ging haar gezondheid langzaamaan achteruit. 
De laatste weken verbleef ze in het hospice in Meppel. Daar ontving ze 
het bericht dat Tiny was overleden, dat heeft haar veel pijn gedaan, drie 
dagen later is zij zelf overleden.
Veel steun en kracht heeft zij ervaren uit haar geloof in God. We hebben 
op 5 augustus afscheid van haar genomen in de Mariakerk, waarna de 
begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats in Ruinen. Mogen 
de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troost en nabijheid 
ontvangen van God en mensen om het gemis te verwerken.
ds. G. Wiersma-Smelt 

Cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en 
geïnteresseerden start met nieuwe groep
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:
Als God zwijgt, vragen we waarom Hij niet spreekt. Als Hij 
spreekt, luisteren we niet.
  Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren
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LID VAN



De Wolden en Hoogeveen gaan weer ploggen! 
DE WOLDEN - In april hebben we voor het eerst in onze gemeenten geplogd. Tijdens het hardlopen afval rapen, dat heet met een 
mooi woord ‘ploggen’. Het is een samenvoeging van het Zweedse ‘plocka’ dat rapen betekent en ’joggen’.
Ook in Nederland wordt deze vorm van hardlopen alsmaar populairder. Het ploggen was in april een groot succes. We hebben in 
beide gemeenten toen met 200 ploggers meer dan 100 zakken zwerfafval geraapt.

Samen ploggen in eigen gemeente
In de laatste week van september gaan we ook weer ploggen in De Wolden en Hoogeveen. Maar je hoeft niet hard te lopen! Iedereen 
die wandelt, fi etst, hardloopt, de hond uitlaat, kortom iedereen die buiten komt, ziet wel eens zwerfafval langs de wegen liggen. Je 
ergert je er aan, maar toch lopen we meestal door zonder het op te ruimen.

Wandelen, hardlopen, fi etsen of de hond uitlaten; je doet het om buiten te zijn en om in beweging te zijn. Waarom zou je eigenlijk 
niet gelijk zwerfafval opruimen? Je beweegt nog meer door het oprapen, wat goed is voor je gezondheid. En de omgeving waarin je 
beweegt gaat er ook nog eens veel beter uit zien. Bovendien doe je het in deze vorm samen met andere mensen.

Doe ook mee
We willen weer zo’n groot mogelijk gebied schoon krijgen van zwerfafval. Een groot aantal loopgroepen in de beide gemeenten wil 
mee doen. Maar je hoeft niet lid te zijn van een loopgroep om mee te doen. Iedereen kan zich 
aanmelden en aansluiten bij een bestaande loopgroep, wandelgroep of nieuw op te richten 
‘ploggroep’. Je hoeft je alleen maar aan te melden. De gemeenten leveren materialen zoals 
werkhandschoen, zakken en veiligheidsvestjes en zorgen dat het opgeraapte afval wordt 
opgehaald.

Meld je aan
Initiatiefnemer Peter Berendse uit Ruinen heeft samen met een aantal enthousiaste 
loopgroepen de organisatie van het ploggen op zich genomen. Je kan je als loopgroep, 
wandelgroep, sportvereniging, school maar ook als particulier aanmelden. Doe dit voor 6 
september via e-mailadres: ploggenindrenthe@gmail.com. In die aanmelding graag vermelden: 
contactpersoon met telefoonnummer, aantal deelnemers, welke dag tussen 23 en 29 september 
jullie gaan lopen en het contactadres i.v.m. aanleveren materialen en ophalen van het geraapte 
zwerfafval. Volg ook de Facebookpagina van de ploggers!

Burgernet De Wolden
DE WOLDEN - Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeenten en de politie. De achterliggende gedachte 
is eenvoudig: hoe meer ogen en oren we gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of verdachte, hoe groter de kans dat we 
deze samen vinden. Ook u, als inwoner van De Wolden, kunt zich hiervoor aanmelden.

Burgemeester Roger de Groot: “Met Burgernet kan iedereen een actieve rol spelen in de veiligheid en leefbaarheid van zijn of haar 
omgeving. Burgernet sluit ook aan bij de behoefte van inwoners om zelf iets te kunnen doen om de veiligheid van hun omgeving te 
verbeteren. Ik vraag u allen om mee te doen. De veiligheid van uw omgeving raakt ons immers allemaal. Hoe meer mensen meedoen 
aan Burgernet, hoe groter de kans dat verdachten en vermiste personen worden opgespoord.”

Iedere bijdrage telt
Wie zich aanmeldt voor Burgernet, ontvangt burgernetacties op zijn telefoon via sms of spraakberichten. Burgernet wordt ingezet op 
het moment dat de politie een melding binnen krijgt van bijvoorbeeld een vermist kind, een overval of een inbraak die enkele minuten 
eerder heeft plaatsgevonden. Er moet dan wel sprake zijn van een signalement van een persoon en/of omschrijving van een voertuig. 
Als de actie ten einde is, ontvangen deelnemers meestal binnen een uur een bericht over het resultaat van de actie.

Daarnaast ontvangen deelnemers burgernetberichten via een e-mail. Mailacties vanuit Burgernet zet de politie, in samenwerking 
met de gemeente, in om te waarschuwen voor of om hulp te vragen bij het oplossen van een misdrijf. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gewaarschuwd voor een toename van het aantal auto-inbraken, of worden inwoners gevraagd om informatie naar aanleiding van een 
inbraak die bij in de buurt heeft plaatsgevonden.

Burgernet werkt
Inmiddels zijn bijna alle gemeenten in Nederland actief met Burgernet. Landelijk telt Burgernet bijna anderhalf miljoen deelnemers. 

Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl. Mailen kan ook naar burgernet@
drenthe.politie.nl. Bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde zijn folders 
beschikbaar.

Aanmelden?
Wie ook een actieve rol wil spelen in de veiligheid van zijn of haar woon- en 
leefomgeving kan zich nu aanmelden via www.burgernet.nl. Geen internet? Bij 
de gemeenten zijn aanmeldkaarten beschikbaar.



Gezinshuifkartocht heide in 
‘t Dwingelderveld
RUINEN - Rijd mee in de huifkar getrokken door twee paarden 
over de grote natte stille heide. Onderweg zijn er meerdere 
stops waarbij je een korte wandeling maakt langs bijzondere 
bezienswaardigheden in het Dwingelderveld. Heb je bijvoorbeeld 
de grafheuvels al eens gezien? Vandaag ga je die bezoeken!

De huifkartocht is een leuke tocht voor alle leeftijden. Na regenval 
gaat de tocht over de es van Ansen, door de bossen van de 
Anserdennen en langs de schaapskooi

Praktische informatie:
- Bij onweer gaat de tocht niet door. Geef daarom uw mobiele
 telefoonnummer op, zodat wij u eventueel kunnen bereiken.
- Bij minder dan 5 deelnemers wordt de rit geannuleerd, ook
 hiervoor hebben wij uw mobiele telefoonnummer nodig
- Neem uw verrekijker mee,
- Controleer uzelf op teken na een bezoek aan de natuur.
- Honden mogen helaas niet mee

Woensdag 28 augustus, 13.00-16.00 uur
Start Bezoekerscentrum, Benderse 22

www.natuurmonumenten.nl

Nachtvlinders spotten 
Dwingelderveld
RUINEN - De lakens worden gespannen, het licht 
geprojecteerd en de stroop gesmeerd.
Kom naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld en neem 
een kijkje in de wereld van de nachtvlinders.

In Nederland zijn heel veel verschillende soorten 
nachtvlinders, voor de meeste mensen een onbekende 
wereld. Wat dacht je van de bloeddrupjes, uilen of 
nachtspanners. Een gids van Natuurmonumenten is 
aanwezig om je te helpen de soorten op naam te brengen.
De activiteit is op inloop. Hoe donkerder het is, hoe meer 
soorten je kunt zien. Afhankelijk van de hoeveelheid soorten 
en het weer kan de activiteit tot 2.00 uur duren. 
Wil je liever niet de hele nacht komen? Dat hoeft niet. Je kan 
altijd eerder weggaan.

Praktische informatie:
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig
Bij regen en harde wind gaat de activiteit niet door. De 
vlinders laten zich dan niet zien. Op de dag van de activiteit 
kun je tussen 15.00 en 17.00 uur bellen naar 0522 – 472951 
en informeren of de activiteit doorgaat of niet.

Vrijdag 30 augustus, 21.15-02.00 uur
Start Bezoekerscentrum, Benderse 22

www.natuurmonumenten.nl



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 en in augustus ook van 14.00 -  
16.30 uur.

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maanden augustus en september 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 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
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
Tijdens de zomermaanden is de kerk 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. 

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 – 16.00 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.

AUGUSTUS/SEPTEMBER
Woensdag 28 augustus Gezinshuifkartocht Heide
13.00-16.00 uur Start Bezoekerscentrum, Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Vrijdag 30 augustus Nachtvlinders spotten in het Dwingelderveld
21.15-02.00 uur Start Bezoekerscentrum, Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Vrijdag 30 augustus Reeënwandeling in het Dwingelderveld
18.30 uur Start Bezoekerscentrum, Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 31 augustus Laatste dag zwemseizoen Zwembad Ruinen
11.00 -17.00 uur o.a. Stuiverduiken en Baas-Hond Zwemmen

Zaterdag 31 augustus Inloopworkshop Drentse Keien beschilderen
13.00-17.00 uur olv kunstenaar Theun Krikke
 Voor kinderen, ouders, opa’s, 
 oma’s en de buren!
 Art to Go, Huttenweg 3 Ruinen

Zaterdag 7 september Dijkhuizenrun 2019
17.30 uur Loopevenement voor jong en oud in Ruinerwold

Zaterdag 7 september Open dag m.m.v. Constructam Caravan Club
11.00-15.00 Landclub Ruinen

Dinsdag 10 september Optreden koor Vrouwen van Nu
14.30 uur ’t Neie Punt

Vrijdag 13 september PesseRun 2019
Vanaf 17.45 uur info op www.pesserun.nl

Zaterdag 14 september Volle Maan Huifkartocht Dwingelderveld
20.30 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22 
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 14 september Nazomerfair
10.00-18.00 uur Westerbergen Echten

Zaterdag 14 september Brummelfestival
20.00-01.00 uur m.m.v. de bands Cave Canem,
The Royal Spuds, Høksons, Terrein Neuzendijk

Zondag 15 september Brummelfestival
14.00-21.00 uur o.a. m.m.v. de band Brad Rooster,
 dichters en stand-up comedian
 Terrein Neuzendijk

Zondag 15 september Nazomerfair
10.00-18.00 uur Westerbergen Echten

Zaterdag 21 september Fietsexcursie
11.00 uur Het Dwingelderveld bekijken door de ogen van
 kunstenaar Siemen Dijkstra 
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22 
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 21 september Green Mountain Tour (o.a. op de Col du Vam)
 4e editie van de Toertocht voor racefiets en   
 MTB over de weg en door de velden van het
 mooie Drentse landschap
 info: www.greenmountaintour.nl

Vrijdag 27 september Nachtvlinders spotten in het Dwingelderveld
21.15-02.00 uur Start Bezoekerscentrum, Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 28 september Paddenstoelenwandeling
11.00 uur Ga mee met de gids en zoek
 bijzondere paddenstoelen
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22 
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

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.

RPD 2019
Outdoor Concours hippique 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)
Zaterdag 7 september FEESTAVOND!
Zondag 8 september Runer Paarden Dagen
 (BB t/m Z paarden)

Locatie: clubterrein Vrederuiters, Kloosterstraat 5



M O D E S H O W
VA N  O N Z E  N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E 

Gratis entree!

DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019

1 0 . 0 0  U U R  |  1 4 . 0 0  U U R  |  1 9 . 0 0  U U R

1 9 . 3 0  U U R

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340


