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Tuin- en Smaakmarkt
Dwingelderveld
RUINEN - Natuurmonumenten organiseert op zondag 29 september a.s. een
Tuin- en Smaakmarkt op het Dwingelderveld.
Achter Bezoekerscentrum Dwingelderveld ligt een prachtige vlindertuin.
Naast dat de bloemenpracht een lust is voor het oog, is het een oase voor
vlinders en insecten. Rondom deze tuin vindt de tuin- en smaakmarkt plaats.
Naast eigen zaden en planten zijn er ook kramen, waar uit de streek (h)
eerlijke producten zoals eigengemaakte jam te koop worden aangeboden.

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

Foto: Natuurmonumenten

Hersengymnastiek
RUINEN - Het nieuwe
hersengymnastiekseizoen staat op het
punt van beginnen.
Ook zijn er onder andere tuindecoraties, producten van wol en andere
natuurlijke materialen. Entree is gratis voor leden van Natuurmonumenten.
Niet leden betalen € 2,00. Kinderen gratis. Je kunt het bezoek aan deze
markt goed combineren met een wandeling over het Dwingelderveld.
Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven in de speelnatuur, de waterspeelplaats
en het wilgenhuttendorp.

Er zijn 6 voorrondes, op de
donderdagavond in ’t Neie Punt,
1e speelavond is 7 november a.s.
Deelname bedraagt € 40,00 per team
voor het hele seizoen, een team
bestaat uit 3 personen.

Tuinconcerten Ruinen

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 14
oktober a.s. bij: harry-smit@home.nl of
telefonisch bij Henny Oosten
0522-472215.

RUINEN - Op zondagmiddag 29 september a.s. zijn er twee ‘tuinconcerten’
ter gelegenheid van de Tuin- en Smaakmarkt bij het bezoekerscentrum
Dwingelderveld in Ruinen.
Ten huize van de familie Kraal spelen Annelies Jans (ﬂuit),
Roel Otten (cello), Harro Kraal (klavecimbel) en
Engelien Kraal (orgel) barokmuziek van o.a. Telemann,
Van Eyck, Bach en Couperin. Het eerste concert is om
14.30 uur en het tweede om 16.00 uur. Elk concert duurt ca.
45 minuten. Locatie: Benderse 17, Ruinen
(schuin tegenover het Bezoekerscentrum). Vanaf 12.00 uur
kunnen bij het toegangshek fiches worden gehaald voor de
beide concerten. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt.

Hoog Rendement glas

Duurzaam en Voordelig

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!

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

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

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur
workshops op afspraak
www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 9 oktober 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 1 oktober 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

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

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

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

Glas: in de glasbak		

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!

0900–8844

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 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

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

KERKDIENSTEN

Zaterdag 28 september
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 29 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur gastvoorganger Ds. Jan
Ros
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra
Ontmoetingskerk Pesse 19.00 uur Zangdienst
Zondag 6 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Vrijwilliger in De Wolden? Meld
u dan nu aan voor de Tea Time
waarderingsbon!
De Wolden - Zoals elk jaar wordt de maand oktober weer
omgedoopt tot ‘Maand van de Vrijwilli-ger’. In deze maand
wordt er extra aandacht besteed aan het vrijwilligerswerk. Zo
ontvangt iedereen in week 40 het vrijwilligersmagazine in de
bus. Een magazine gevuld met leuke interviews van vrijwilligers, de ViP puzzel, info omtrent vrijwilligerswerk en de
Kennisagenda ViP 2019/ 2020.
Zoals elk jaar willen we alle vrijwilligers in gemeente De
Wolden weer waarderen voor hun inzet. Voor dit jaar zijn we de
samenwerking aangegaan met Tea Time in Echten en kunnen
vrijwilligers die actief zijn in de gemeente zich aanmelden voor
een Tea Time waarderingsbon ter waarde van € 15,-.
Dus ben je actief als vrijwilliger in De Wolden en wil je ook in
aanmerking komen voor zo’n waarde-ringsbon? Kijk dan op
www.vipdewolden.nl en klik op de aanmeldbutton, of bel tel.
0528 – 378686.

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Wilt u graag wat meer informatie over de Tea Time
waarderingsbon? Neem dan contact op met Aïsha Slot
of Leonoor Colenbrander van ViP De Wolden via info@
vipdewolden.nl of tel. 0528 -378686.

Open Bedrijvendag 2019
DE WOLDEN - Op zaterdag 2 november zetten veel bedrijven in
Nederland hun deuren open voor een kijkje achter de schermen.
Dit jaar nodigen ondernemers uit Ruinen u uit voor een bezoek
aan hun bedrijf.

VEKAANSIE; GEZELLIG
Veur de meeste meensen zit de vekaansie er weer op. De
kiender bint weer naor de schoole of naor de opvang want
va en moo mut weer an het wark. De oppasdagen veur veule
grootolden bint ook weer begunt. En umdet va en moo gien
zes weken vekaansie kunt nemen bint er de logeervekaansies
bij de grootolden; die bint ook achter de rogge. Het is mooi
as ze er bint; gezellig. Mar het is ook mooi as ze weer vot
bint. As grootolden bin ie altied dreej maol bliede; aj weet det
ze koomt, as ze er bint en ook as ze weer uut ezwaaid kunt
worden.
Op vekaansie vien ik altied mooi. Ie leest det book uut waor
aj ien huus niet an toe kwamen, ie fietst en loopt over mooie
padties en ie geniet op de camping. Wij hebt aj jaoren een
kleine caravan en magt geern een dag of wat vot gaon. Op
de camping valt altied zo veule te kieken. Niks zo mooi as
meensen kieken. Er bint vrouwleu die op de camping een
zölfde regelmaot hanteert as ien huus. Tegenover oons stunt
ies een stel mit een grote caravan; grote veurtente erveur en
dan nog een luiffel. Uut de auto kwamen tweej grote vaste
plaanten die as schild an beide kaanten van de rits ezet
worden. Gezellig.
Op de taofel een bos bloemen. Ien alle vrogte dee zij de
bosschoppen; dan zaten ze samen an de eettaofel een brokkie
te eten en daornao begunde wat wij “het ritueel” neumden.
Eerst de bloemen naor buten, dan pakten ze samen de taofel
op en die wordde veur de tente op het grös ezet. Ze hadden
een groot vloerkleed mit ebracht; det wordde uut eklöpt. Mit
een grote bezzem wordde de grond schone eveegd en dan
kwamp er ook nog een klein stofzoegertie an te passe veur
de raandties. Het kleed kun er weer ien, de taofel er weer bij
ien de veurtente. bloemen er op.gezellig. Dan was er koffie.
En daornao heurden wij een schoerend en klotsend geluud;
ze har een wasmesien mit ebracht en alle dagen wordde alles
uut ewassen wat gebruukt was. De liende achter de caravan
was alle dagen ien gebruuk. En s middags stunt ze te strieken.
Heur man was nao de koffie mit de auto vot ejeugen; die
zage wij pas nao het strieken weer. Mien man kwaamp mit
hum an de praot; hij höld ervan umme wat te bekieken; zij
niet. De darde dag was e naor een veiling ewest; hij kwaamp
mit een dikke bos bloemen weer; hij har op een knoppe
edrokt en was de hoogste beeder op die bos bloemen op die
nep-veiling. Toen har ze tweej bossen bloemen op de taofel;
de tweejde stunt ien een panne deur t ontbreken van een
tweejde vaze. Ook gezellig.
Ooit stunden wij tegenover een stel det tweej koelkasten ien
de veurtente har staon veur het bier. Ze waren samen mit
een aander stel det er naost stunt. Alle dagen an de pimpel;
de vrouwleu sjouwden mit kratten bier en eterije; de manleu
pimpelden. Ze kwamen de tente allent uut as ze naor t huussie
mussen. Meer as de camping hebt ze 14 dagen niet ezene;
lekker vekaansie. Toen mien man vreug of ze niet ies wat van
de umgeving mussen bekieken zeeden ze det ze daor niet
van höllen. “Mooi op de camping; vot van huus, “dan kooi er
nog ies helemaole uut” zee de tiedelijke buurman. 14 Dagen
dezölfde veurtente..Gezellig.

Op de website www.obdd.nl kunt u nu al zien welk bedrijf u
kunt bezoeken. Bedrijven uit Ruinen die zich nog niet hebben
aangemeld kunnen dit ook via deze website doen of contact
opnemen met Eduard Annen, accountmanager Ondernemers,
e.annen@dewoldenhoogeveen.nl

De Nationale Duurzame Huizen
Route in De Wolden
DE WOLDEN - Bent u op zoek naar informatie over duurzame
en energiebesparende maatregelen voor uw woning? Een goed
moment om u te oriënteren is de Nationale Duurzame Huizen
Route op 2 en 9 november 2019.

Gastvrije huiseigenaren stellen hun duurzame huis open voor
geïnteresseerde bezoekers. Ook huiseigenaren uit onze regio/
stad/dorp doen mee. Een unieke mogelijkheid om een grote
variatie aan woningen en maatregelen te bekijken en de
woonverhalen van de bewoners uit de eerste hand te horen.
Schrijf u in voor een bezoek via
www.duurzamehuizenroute.nl. Vanwege de grote belangstelling
is vroeg inschrijven een aanrader. Want vol is vol.
Doe ook mee en vertel uw verhaal
Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route geven honderden
enthousiaste energiebespaarders een kijkje in de keuken van
hun duurzame woning. Er is vaak veel uitzoekwerk aan vooraf
gegaan. Heeft u een duurzaam woonverhaal en vindt u het leuk
om inwoners uit De Wolden op weg te helpen met uw ervaring
en tips? Meld uw woning aan op www.duurzamehuizenroute.
nl/dewolden. Ook als u net bent begonnen met het nemen van
maatregelen kunt u meedoen aan de Duurzame Huizen Route.

Spreekuur ombudsman
DE WOLDEN - De ombudsman van De Wolden, Maas van
Egdom, houdt elke maand spreekuur. U kunt daar met uw
klachten of vragen over uw behandeling door de gemeentelijke
organisatie terecht.
Het eerstvolgende spreekuur is op maandag
30 september 2019. U kunt voor dat
spreekuur een afspraak maken met Anita
van Ulsen, telefoonnummer 0528-291557. Of
mailen naar ombudsman@dewolden.nl. Bij
spoedgevallen is in overleg een afwijkende
afspraak mogelijk.
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E-mail:
Scriba:
Koster:
Diaconie:
Website:
E-mail:

ds. G. Naber, tel. 0522-471543			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van		
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
gnaber2@ziggo.nl
gnaber@hetnet.nl
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
Anserweg 7, tel. 0522-470204
06 -51508695
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór vrijdag 11 oktober 2019
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE

die er praktisch naast woont. Je ontloopt elkaar en groet elkaar
niet eens. Omdat er ooit eens jaren geleden iets is voorgevallen
en je elkaar daarna eigenlijk alleen nog maar op de zenuwen hebt
gewerkt. Zo gaan die dingen blijkbaar en dan is het even ook
niet anders. Dat zijn van die situaties dat zelfs Het familiediner er
niets meer aan kan doen. Maar of zo’n situatie wenselijk is? Zo’n
situatie dat iedereen zich terugtrekt en vervolgens schuilhoudt
achter zijn eigen gekwetst-zijn of trots of schaamte? Zo’n situatie
is in ieder geval niet gezond: Er zijn best veel mensen die zo al
“voor hun tijd” het graf zijn ingegaan!!
Het is misschien toch wel goed om er “iets” aan te doen. Iets! Of
zoals de boer in zijn leunstoel het tegen me zei: helemaal goed
komt het toch nooit weer! Maar ik zou wensen, dat het voor de
rest allemaal wat makkelijker ging, zei hij! Dat je elkaar weer
eens direct in de ogen kunt kijken, en elkaar weer eens durft te
groeten op straat, en dan even een of twee zinnen met elkaar
kunt wisselen! Dat zou toch mooi zijn, zei hij tegen me, als dat
weer zou kunnen.

Het is al meer dan vijftien jaar op de televisie te zien en altijd
weer als ik ’s avonds door de programma’s zap, blijf ik er weer
bij hangen: het programma Het familiediner. Fascinerend de
wereld die daar wordt ontvouwd: mensen die vaak al jaren
geen contact met elkaar hebben, worden opeens weer met
elkaar geconfronteerd, terwijl heel Nederland meekijkt. En de
spannende vraag is altijd dezelfde: komen ze weer bij elkaar?
Ik persoonlijk vraag me wel eens af: als ze dan weer bij elkaar
komen (want ja, wat moet je anders als heel Nederland meekijkt,
zo’n grote limousine voorrijdt en er ook nog voor je wordt
gekookt!!), als ze dan weer bij elkaar komen en zich met elkaar
verzoenen: hoe lang houdt dat dan stand? Is dit programma
aanleiding om het vervolgens weer helemaal goed te maken?
Of knalt de boel daarna weer opnieuw uit elkaar? Ik zou daar
wel eens een onderzoek naar willen lezen. Wij mensen zijn rare
wezens.

Maar hoe je dat met elkaar bereikt, weet ik ook niet goed! Er
zullen meer manieren zijn en het hangt natuurlijk af van wat
voorgevallen is en hoe de situatie nu is! De man in de leunstoel
zei toen tegen mij: misschien is een Kerstkaart wel iets! Dat ik
m’n zus weer eens een kerstkaart stuur, zomaar, na al die jaren!
Zonder poespas en zonder pretenties! Zou dat niet iets zijn?! –
Ik heb toen niet meer gehoord of hij het werkelijk heeft gedaan
en hoe het toen verder is gegaan. Maar ik denk dat er echt wel
wat inzit in wat ook Jezus ooit eens zei in zijn Bergrede, toen
hij het advies gaf: “Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je
tegenstander onderweg bent” (Mat. 5: 25a), anders geraakt je
eigen goede, vrije leven uit zijn verband en blijf je er heel je leven
in gevangen.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Aan de ene kant verlangen wij ongelofelijk naar elkaar, vooral
naar onze familie en vrienden, en kunnen eigenlijk niet zonder
elkaar: wij zijn g e m e e n – s c h a p s d i e r e n . Dus trekken
we altijd kwetsbaar-behoeftig naar elkaar toe. Maar als we
dan naar elkaar toe zijn getrokken en bij elkaar zijn, hoeft er
doorgaans maar iets heel kleins gebeuren en het begint te
wringen. Dan ontstaat wat de lieddichter Huub Oosterhuis heeft
verwoord in een lied dat hij ons ’s zondags in de kerkdienst laat
zingen, in Gz 489: “De mensen hebben zorgen / het brood is
duur, het lichaam zwaar / en wij v e r s l i j t e n aan elkaar.” En
dat is waar. Wij verlangen zo naar elkaar (in feite!, als we eerlijk
zijn!), maar we zitten ermee dat we elkaar ook heel makkelijk pijn
gaan doen dat we aan elkaar “verslijten”, omdat er in elke relatie
ook wel iets zit dat blijft “wringen” en “schuren”. Moeilijk is dat
dan soms, echt waar!!

VANUIT DE PASTORIE

Dan krijg je van die typische situaties die ik jaren geleden wel
eens heb meegemaakt in mijn vorige kerkelijke gemeenten die
ik heb mogen dienen! Dat wij bijv. met de nabestaanden van
een overledene net in de woonkamer de rouwdienst aan het
voorbereiden zijn, en dat opeens “het zwarte schaap” van de
familie binnenkomt (dat blijkbaar niet mee mag of wil doen met
de voorbereidingen) en de oude, dure wandklok van de muur
haalt, zeggende: “zo, die is dan in ieder geval binnen!” – Of dan
heb je het trieste geval van de oude man die stokoud in zijn dikke
leunstoel zit, op zijn grote boerderij, en die jou als predikant dan
vertelt dat hij al veertig jaar geen contact meer heeft met zijn zus

Onze landelijke kerk heeft als jaarthema voor het nieuwe
kerkelijke seizoen de slogan “Een goed verhaal!” gekozen.
Laten alle mensen elkaar maar in het nieuwe seizoen dat deze
maand begint “goede verhalen” vertellen, verhalen die mensen
goeddoen, die mensen weer van inspiratie voorzien, van troost
of kracht en vergezichten, van voorbeelden van hoe je als mens
het best door het leven, ook door het donker en de diepte, het
moeilijke van het leven heen kunt komen en de grote en kleine
drama’s en dilemma’s in het leven kunt aangaan en bolwerken.
Veel inspirerende verhalen kom je in de bijbel tegen. Het was in
de afgelopen jaren prachtig om naast de kerkdiensten in onze
kerkelijke gemeente ook zo’n tien keer per jaar gezamenlijk
als gespreksgroep naar Bijbelverhalen te kijken. Getriggerd
door de aloude verhalen van het “goede nieuws” (dat is de
oorspronkelijke betekenis van het woord “Evangelie”) kwamen er
ook vaak eigen menselijke ervaringen op tafel. Daarnaast deden
me de levensverhalen heel veel van tal van mensen zomaar uit
het dorp! Geloof me, wij mensen, wie we ook zijn, zitten allemaal
in hetzelfde schuitje! Laten we, zou ik zeggen, het grote Visioen
hooghouden van net wat meer Zin en Houvast en Toekomst in
het leven, door gezamenlijk op zoek te blijven gaan naar frisse
nieuwe door de wol geverfde levens- en geloofsverhalen, die niet
zomaar verhalen zijn, maar werkelijk hout snijden!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Inloopspreekuur

ds. Georg Naber
Elke maandagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur
in de Bron, Kloosterstraat 4.
Hartelijk welkom!

BIJ DE DIENSTEN

Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke
gemeente in de komende vier weken!
Zaterdag 28 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt,
voor de omwonenden.
Zondag 29 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. Jan Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst
voor.
Zondag 6 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren een dienst in de verstilde stijl van de kloosters, een
Taizédienst! Met medewerking van ons kerkkoor en vele zangers
van elders die in de afgelopen weken ﬂink mee hebben geoefend.
Zie hier onderaan ook de verdere toelichting! Voorganger is ds.
Georg Naber
Zondag 13 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. Gerard Venhuizen uit Nijensleek gaat in de
dienst voor.
Zondag 20 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. Gerrit Douma uit Beilen gaat in de dienst
voor.
Noteert u ook al vast in uw agenda:
Zondag 27 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
Afscheidsdienst van ds. Georg Naber ivm zijn vertrek naar
Lemelerveld.

In Taíze, een dorp in Oost-Frankrijk, bevindt zich een
kloostergemeenschap die in 1940 door frère Roger werd
gesticht. Het klooster heeft zich ontwikkeld tot een groot
ontmoetingscentrum voor duizenden jongeren van over de hele
wereld. Drie keer per dag komen de broeders en alle aanwezigen

in Taizé samen voor gebedsvieringen. In de vieringen staat vooral
het zingen en de stilte centraal. De meeste liederen die in Taizé
gezongen worden, zijn kort en worden vele malen “mantraachtig” herhaald. Ze zorgen ervoor dat de dienst als geheel een
meditatief karakter krijgt. De meditatieve liederen stellen ons in
staat, om open naar onszelf en de stilte, naar het heilige in ons
en om ons heen te luisteren. Belangrijk onderdeel van de viering
is een langer moment van stilte, van minstens vijf minuten.
Tijdens de stilte kan men een gebed uitspreken, of een van de
liedteksten overwegen. Men kan ook de ogen sluiten, of kijken
naar het licht van de kaarsen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat
men beslist iets moet doen tijdens de stilte. Men kan haar ook
over zich heen laten komen en gaandeweg ontdekken hoeveel
rust ervan uitgaat. Ze zal je goed doen! Welkom!

COLLECTEMUNTEN

De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 7 oktober a.s. in
de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZUSTERKRING

START van het nieuwe seizoen op maandag 30 september om
14.00 uur in De Bron. We openen ons programma met zangmuziek-verhalen en beelden door Aalt en Anja Westerman.
Gasten en nieuwe leden ook hartelijk welkom. Wil je eerst
informatie? Bel 473180.
In Memoriam: Theodoor Rabenberg
* 20 november 1929
† 30 augustus 2019
Op vrijdag 30 augustus is, na een periode van afnemende
gezondheid, overleden Theodoor Rabenberg in de leeftijd van 89
jaar. Op de rouwkaart staat ‘In ons einde is de aanvang, in de tijd
oneindigheid, in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid.’
Dit vers werd in de dankdienst voor zijn leven gezongen door
het kerkkoor; het koor waaraan Theo zijn hart had verpand.
Jarenlang heeft hij dit koor begeleid op het orgel tijdens
oefenavonden en kerkdiensten. Ook zorgde Theo voor passende
liederen bij elke tijd van het jaar en was daar trots op. Toen het
niet meer kon vond hij het moeilijk om ‘zijn’ koor los te laten en
was geroerd door de waardering die hij onlangs heeft gekregen.
Maar orgelspelen kon hij nog thuis want zijn ziel en zaligheid lag
bij (kerk)muziek; hij had talent, al was hij daar zelf bescheiden
over. In de laatste weken van zijn leven speelde hij nog stukken
van Bach.
Op woensdag 4 september werd in een volle Mariakerk de
dankdienst gehouden. In deze dienst, waarin dominee Ben
Hagen voorging, spraken zoon Hil en kleindochter Sandra fraaie
‘woorden voor vader en voor opa’. Prachtige beeldende inkijkjes
uit het lange leven van Theo kwamen voorbij.
Hij was een energieke, hard werkende man met een enorme
levenskracht; trots op zijn drie kinderen en kleinkinderen; vond
het daarbij ook nog geweldig dat twee achterkleinkinderen
het levenslicht zagen. Door vakanties in buiten- maar ook in
binnenland werd de liefde voor Drenthe ontdekt; om daar te
wonen was hun droom. Een droom met donkere wolken want
kort na een nieuw begin in Ruinen overleed zijn vrouw.
In de herfst van zijn leven werd Fenny zijn levenspartner; precies
zeventien jaar geleden zijn zij getrouwd in de kerk aan de
Brink. Samen hebben zij het leven omarmd, vriendschappen
gesloten, mooie reizen gemaakt, veel gefotografeerd en vooral
gelukkig geweest! Zijn einde is niet onverwacht gekomen en hij
aanvaardde tenslotte ook zijn einde. Theo was dankbaar voor
alles wat zijn lange leven hem gebracht heeft.
Renée Hagen

Spreuk van de maand

Op weg naar de wijheid is de eerste stap stilte
- Solomon Ibn Gabirol
Redactie Om de Ruiner Toren

Stoofperenfeest Ruinerwold
zaterdag 5 oktober
RUINERWOLD - Ook weer een heerlijke oogst dit jaar!
Ondanks de late nachtvorst en drie hittegolven... Ook dit jaar
vindt op de eerste zaterdag van oktober de unieke perenpluk
in Ruinerwold plaats aan de langste stoofperenboomgaard
ter wereld. Het is onderdeel van het Stoofperenfeest, met
marktkramen en muziek op boerenerven én kinderactiviteiten.
Kom plukken, proeven en ontdekken op dit bijzondere Drentse
oogstfeest!

NIEUW DIT JAAR
- Kinderveilingmeester
- Muziek
- Centrale Parkeerplaats
- Souvenirs

OOGST 2019: Goed!
Het Stoofperenfeest wordt dit jaar een succes: de meesste
bomen hangen weer goed vol. En dat ondanks een late
nachtvorst dit voorjaar en drie hittegolven afgelopen zomer,
die we hier in dit deel van Drenthe erg goed merkten. De
thermometer is zelfs boven de 40 graden uitgekomen... Oef!

COGNAC IS DE KLEUR VAN DE HERFST!

MAAR OOK OKER, ROEST,
OLIJF, PAARS, EN ROOD!
ENJOY | DREAMSTAR | ANOTHERWOMAN

1. KINDERVEILINGMEESTER
Voor kids en hun familie, club, vriendjes of buren
Leer hoe een veilingmeester werkt, hoe je peren plukt en bedenk
wat je met je peren doet. Verhandelen? Of ga je er wat lekkers
mee maken? De Kinderveilingmeester start om 9.00 uur aan het
eind van de Dokter Larijweg, bij de Larijhoeve op nummer 171,
en loopt de weg terug tot aan het Kindererf op nummer 153 (1
kilometer). Kinderen mogen bieden op een boom en deze samen
leegplukken samen met hun ouders of volwassen begeleiders.
2. MUZIEK en meer
Op verschillende erven is er dit jaar live-muziek. Terwijl de
mensen staan te plukken en schudden aan de bomen, is er op
6 boerenerven aan de lange weg van alles te doen. Er staan
kramen met lekkernijen, proeverijen en leuke koopjes. Ook zijn er
kleine kinderactiviteiten en workshops te vinden. Op Facebook
stellen wij straks de muzikanten en kraamhouders aan je voor.
3. PARKEREN en vervoer
Er is op de Dokter Larijweg eenrichtingsverkeer vanaf nummer 1!
Nieuw dit jaar is het Centrale Parkeerterrein in Oosteinde, op de
hoek van de Dokter Larijweg en de Hesselterweg. Vooral handig
voor mensen die het plukken aan anderen overlaten. Vanaf de
Centrale P kun je met de Heen-en-Peer en de retro-busjes van
Tralaluna van de ene halte naar de andere rijden, of te voet en
met de fiets de weg verkennen. Ook zijn er nog enkele bijzondere
vervoersmiddelen geregeld, wees er snel bij, want op = op.
Parkeren kost 3 euro en je krijgt dan een stempel voor gratis
pendelvervoer voor max. 4 personen.
TIP: neem een eigen fiets mee.
4. Handgemaakte SOUVENIRS
Zorgboerderij De Larijhoeve heeft een reeks betaalbare houten
cadeau-artikelen vervaardigd die een leuk aandenken vormen.
Deze zijn te koop op diverse erven.
VERDER op het programma
- Perenpluk (lees hieronder verder)
- Open Huis bij zorgboerderij De Larijhoeve
- Kindererf met o.a. spelletjes, springkussen en pony rijden
- Om 13 uur de traditionele curiosaveiling in museumboerderij
De Karstenhoeve (nummer 21)
- Onderweg is er van alles te lezen en leren over de
verschillende peren
- Halverwege de Dokter Larijweg staat de pomologische
vereniging als je wilt weten welk peren- of appelras je hebt.

ZO WERKT DE PERENPLUK:
Bij de verkoop worden de perenbomen langs de Dokter Larijweg
per opbod verkocht aan de hoogste bieder.

Om onze mooie bomen te sparen, vragen wij je ze met respect te
behandelen, zodat we er allemaal nog jaren van kunnen genieten,
samen met onze gasten.

Bieden maar!
’s Ochtends om 9 uur begint de pander ter hoogte van dokter
Larijweg 1 met de verkoop (de kinderveilingmeester begint juist
aan de andere kant, op nummer 171).Elke boom, of soms een
aantal wat kleinere bomen, krijgt een nummer en dan kan het
bieden beginnen.
Meestal gaan de bomen weg voor een paar euro, maar soms is
er een boom die voor 30 tot 35 euro weggaat. Dit zijn bomen die
veel vruchten dragen, of die gewild zijn om hun soort, zoals de
bekende peersoort Gieser Wildeman). Zodra de boom gekocht is,
kan het plukken beginnen.

Reglement
- Klim niet in kleine bomen
- Klim niet tot in de boomtop
- Bomen met kracht leegschudden is onwenselijk: het is slecht
voor de boom, en bovendien krijg je geblutste peren die niet
lang houdbaar zijn
- Pluk samen, zeker als je op een ladder staat
- De organisatie is niet aansprakelijk voor ongelukken,
beschadigingen of diefstal

Peren-pandemonium
Mensen zijn in de weer met netjes, dekens, vangnetten,
speciale scharen, emmers, ladders, maar ook hoogwerkers zijn
gesignaleerd. Veelal zijn het particulieren die er een gezellig
dagje van maken met de hele familie (en soms met koelbox en
tuinstoelen en al in de berm zitten) maar ook handelaars proberen
hun slag te slaan. De Lions uit Meppel kopen en plukken altijd
een aantal bomen voor de voedselbank. Iedere koper heeft de
hele zaterdag tijd om zijn boom (bomen) leeg te plukken. Alles
wat blijft hangen is de volgende dag algemeen goed en mag door
iedereen geplukt worden.

Tips
- Neem fruitdozen, kratten of emmers mee
- Met een bezem of een lange stok kun je takken zachtjes een
zetje geven. Neem een laken mee om de peren in op te vangen
- Laat peren waar je niet bij kunt, hangen voor de vogels
- Bewaar de peren thuis op een donkere, koele plek. Of maak ze
meteen klaar en/of vries ze in
DE GESCHIEDENIS
De berm langs de 7 kilometer lange Dokter Larijweg is na de
bestrating in 1925/26 aan weerskanten beplant met perenbomen,
zo’n 1300 stuks ongeveer. Dit zijn bijna allemaal stoofperen,
langer houdbare peren dus.
Er is toentertijd voor perenbomen gekozen zodat de
gemeentearbeiders deze in het najaar konden plukken en
verdelen onder de armere mensen van de bevolking. Dan waren
die in de wintermaanden van vitamines voorzien. Inmiddels is de
perenpluk een manier om de kas van de lokale museumboerderij
te vullen.
VELE OUDE PERENRASSEN
De stoofpeersoorten aan de Dokter Larijweg zijn oude rassen met
klinkende namen, zoals Winterjan, Valse IJsbout, Boerengroen,
Zoete Brederode, Winterlouwtje, Pondspeer, Kampervenus,
Kleipeer en Gieser Wildeman.
Tijdens het Stoofperenfeest hangen aan verschillende bomen
informatiebordjes over de soorten.

PLUKREGLEMENT en PLUKTIPS
LET OP Plukken mag pas 5 oktober tijdens het feest
In de weken vóór de Perenverkoop mag er niet geplukt worden.
Dit zullen de inwoners van Ruinerwold dan ook niet in hun hoofd
halen ;-) Toch zijn er wel eens mensen die de verleiding erg groot
vinden. Vooral aan het eind van de Dokter Larijweg wil het nog
wel eens gebeuren dat er een boompje leeggeplukt wordt. Maar
de kans is groot dat men op zijn gedrag wordt aangesproken…
De perenbomen die op 5 oktober worden geveild, mogen die dag
geplukt worden. Het geldbedrag gaat naar de Museumboederij
Karstenhoeve.

Dwingelderveldlezing over de wolf

Is er plaats voor de wolf in Drenthe?

REGIO - Sommige mensen vragen zich af of er plaats is voor de wolf in Nederland, vooral na het zoveelste bericht over wolven die op
verkenning uit Duitsland de grens oversteken en in Drenthe en op de Veluwe worden gezien. Tijdens deze lezing laat wolvendeskundige
Daan Vreugdenhil zijn licht daarover schijnen. Ook geeft hij veel achtergrondinformatie over de wolf, zijn verspreiding en terugkeer in
Europa en de diverse mythes en legendes rondom dit fascinerende roofdier.

Foto: Natuurmonumenten
Over Daan Vreugdenhil
Daan Vreugdenhil werkt als boswachter ecologie in de beheereenheid Flevoland en Markerwadden bij Natuurmonumenten. De
afgelopen tien jaar werkte hij in de beheereenheden Zuid Drenthe en Salland. De wolf fascineert hem, hij heeft zich er ﬂink in verdiept
en is ook nauw betrokken bij diverse onderzoeken. Samen met zijn partner Mirte, die boswachter is op de Veluwe, zijn ze vaak
op zoek naar sporen en uitwerpselen. Daarnaast zijn ze beiden actief in de media om het draagvlak van de wolf te vergroten. De
ontwikkeling van de wolf in Nederland gaat zo snel. Het wolvenpaar heeft dit jaar al pups voortgebracht. Daan kent alle recente
ontwikkelingen.
Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Benderse 22 is voorafgaand aan Dwingelderveld-lezingen geopend vanaf
19.15 uur. De lezing is op donderdag 10 oktober, begint om 19.30 uur en duurt, inclusief een korte pauze, tot ongeveer 21.30 uur.

LET OP! NATIONALE OPEN HUIZEN DAG OP
ZATERDAG 5 OKTOBER
GAAT U EEN WONING
BEKIJKEN OF MISSCHIEN
ZELFS KOPEN?
profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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.
Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maand september op dinsdag-, woensdag-, donderdagen zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon
0522-472631/ 0522-472485.
Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

SEPTEMBER/OKTOBER
Woensdag 25 september Modeshow najaars/wintercollectie
19.30 uur
Boetiek de Smederije,
Dorpshuis Buddingehof Ruinerwold
Vrijdag 27 september
21.15-02.00 uur

Nachtvlinders spotten in het Dwingelderveld
Start Bezoekerscentrum, Benderse 22
Kijk voor 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
Kijk voor meer info op
www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 28 september ’t Neie Punt, BURENDAG
14.00 – 17.00 uur
Een gezellige en creatieve middag
voor jong en oud. De kinderen kunnen op een
luchtkussen spelen en cupcakes versieren.
Verder is er een DE voor een koffiestand.
Samen met het dorp/ de buurt kunstwerken
maken voor ’t Neie Punt Komt allen!
Zaterdag 28 september Pannatoernooi bij ’t Neie Punt georganiseerd
14.00 uur
door Ruben Drost
jongerenwerker Welzijn de Wolden
Zondag 29 september
11.00 uur

Tuin- en Smaakmarkt Dwingelderveld
Kom kijken, ruiken en proeven!
Bezoekerscentrum Benderse 22
Kijk voor meer info op
www.natuurmonumenten.nl

Zondag 29 september

Tuinconcerten bij familie Kraal
(fiches vanaf 12.00 uur verkrijgbaar)
Benderse 17, Ruinen

14.30 en 16.00 uur

Woensdag 25 september ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur
Timmerclub
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Vrijdag 4 oktober
20.00 uur

’t Neie Punt.
Filmavond, opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Zaterdag 5 oktober
10.00-16.00 uur

Ouderendag De Wolden
muzikale optredens, Bingo, Rad va
Avontuur etc. etc.
Buitencentrum de Poort,
Kloosterstraat 12 Ruinen

Zaterdag 5 oktober
9.00-16.00 uur

Stoofperenfestival
Dr. Larijweg, Ruinerwold

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.3017.00 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.

Vrijdag 11 oktober
18.00-23.00 uur

Singlepresentatie Ingmar Hut
Hotel de Stobbe, Westerstraat 84 Ruinen

Maandag 14 oktober
14.30–15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Techniekclub: Magnetisme
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Woensdag 16 oktober
14.30–15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Herfstbingo voor jong en oud
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Dinsdag 22 oktober
14.30–15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Herfststukje maken voor jong en oud
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Woensdag 30 oktober
14.30–15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Timmerclub
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Ben jij de PANNAKING van Ruinen?

Doe dan mee aan het Pannatoernooi bij ’t Neie punt op
zaterdag 28 september tijdens Burendag.
Inschrijven vanaf 14.00 uur en het toernooi start om
15.00 uur. Er wordt in teams van 2 personen tegen elkaar
gestreden. Er zijn 2 categorieën nl. groep 5 t/m 8 en 12
jaar en ouder. Deelname is gratis.
Kijk voor meer info ook op instagram.com/young_ruinen

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.

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

Voor onderhoud en APK zijn
wij uw betrouwbare partner!

www.wemmenhove-peugeot.nl

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

