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

Kapsalon Manon gaat 
verhuizen en breidt uit
RUINEN – Het is de voorbijgangers waarschijnlijk niet ontgaan: er wordt druk 
geklust op het adres Brink 29 in Ruinen. In dit pand worden twee bedrijven 
gevestigd nl. Kapsalon Manon en Nagelstudio Daniek. Manon Hooijer startte in 
januari 2017 haar eigen kapsalon aan Brink 25, door de overname van Kapsalon 
Snooy. Nu is het tijd voor iets nieuws want het oude pand zal worden afgebroken.

Het gaat goed met Kapsalon Manon. Sinds de start weten zowel dames als 
heren en jong en oud de kapsalon te vinden. De klanten vinden er een gezellige 
sfeer en voelen zich op hun gemak. En als ze goed en leuk gekapt en met een 
goed gevoel de deur uitgaan, dan is dat wat het team van Kapsalon Manon wil 
bereiken. 

Manon werkt samen met de kapsters Klarissa Vink en Daniek Gol. Dit team van 
professionals is altijd op de hoogte van de laatste modetrends op het gebied 
van kniptechnieken en kleurentrends. In de salon wordt voornamelijk gewerkt met het merk Artistique, een lijn die 
voorziet in professionele haarverzorgingsproducten zoals o.a. shampoo, kleuringen, stylingproducten en permanenten.

Nagelverzorging en de trends op dat gebied zijn een goede 
aanvulling op de bestaande activiteiten in de kapsalon. En 
het nieuwe pand leent zich er prima voor want er is meer 
ruimte. Dus werd besloten dat Daniek, die naast kapster ook 
nagelstyliste is, er haar eigen nagelstudio kan beginnen. Bij 
Daniek kun je terecht voor de gehele hand- en nagelverzorging. 
Zij biedt verzorgings- en manicurebehandelingen aan en wil je 
je nagels verlengen, versterken of een decoratieve versiering, 
dan kan Daniek dit voor je aanbrengen. Zij werkt met Magnetic, 
een kwaliteitsmerk op het gebied van nagelproducten zoals 
o.a. gelpolish, acrylics, nailart en bescherming. De aparte 
ruimte waarin Nagelstudio Daniek is gevestigd is bereikbaar via 
de zijingang van het pand. De openingstijden zijn dinsdag en 
woensdag. Daniek werkt graag op afspraak.

Nu wordt door o.a. de mannen van de bouw nog hard gewerkt -en koffiegedronken in de huidige kapsalon- om de 
nieuwe salon tot in de puntjes voor elkaar te krijgen. Zij hebben nog een paar dagen tijd want de opening van de 
Kapsalon Manon en Nagelstudio Daniek vindt plaats op 
zaterdag 2 november a.s. tussen 15.00 en 18.00 uur. Dan 
kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de nieuwe 
ruimtes. Er is die dag tevens een leuke openingsactie.

Op 5 november gaat het werk weer van start. Zie de 
openingstijden in de advertenties elders in dit blad.

Kapsalon Manon - tel. 0522 472 146 | Nagelstudio Daniek 
tel. 06 390 666 19 | Brink 29 | 7963 AB  Ruinen

v.l.n.r. Klarissa, Manon en Daniek



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.

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

LAATSTE OPROEP 
Reünie-orkest 
“Crescendo”Ruinen
Je hebt het de afgelopen tijd vast al een paar keer gehoord of 
gelezen: Muziekvereniging “Crescendo” bestaat in 2020 100 
jaar! Ter gelegenheid van dit heugelijke feit staat er een
zomer-reünieconcert gepland op 21 juni 2020.

Je kunt je als oud-muzikant nog opgeven tot en met 15 
november a.s. De repetities starten vanaf 01-03-2020 op 
dinsdagavond om 19.45 uur bij Café Hees. Wij zorgen voor 
instrumenten en bladmuziek. Lijkt het je leuk om mee te doen 
meld je aan of vraag informatie via: 
crescendoruinen100@gmail.com of bel met 
06-300 554 45 (Grietje Zegeren)

Nacht van de Nacht in 
het Dwingelderveld
REGIO - In de nacht van 26 op 27 oktober gaat de wintertijd 
in en is het een uur langer donker. Natuur- en milieufederaties 
hebben die nacht uitgeroepen tot Nacht van de Nacht. 

In heel Nederland zijn er activiteiten in het teken van 
duisternis. IVN Westerveld en Natuurmonumenten organiseren 
verschillende wandelingen tijdens de Nacht van de Nacht in 
Nationaal Park Dwingelderveld. De tochten zijn leuk voor jong 
en oud en starten vanaf bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
Benderse 22 in Ruinen. Vooraf aanmelden is nodig en kan op 
de website van Natuurmonumenten;



’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
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

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 6 november 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 29 oktober 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zaterdag 26 oktober
‘t Neie Punt 18.30 uur

Zondag 27 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Afscheidsdienst Ds. Georg 
Naber i.v.m. zijn vertrek naar Lemelerveld
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. K. de Graaf

Zondag 3 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. L.W. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra

Woensdag 6 november
Dankdag voor het gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. M. Paas-Veenstra



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

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

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!

Het gemis zal altijd blijven, maar de vele 
blijken van medeleven na het overlijden 

van mijn lieve man, geliefde vader en 
trotse opa

Bram de Boo

hebben ons goed gedaan.
Wij willen u hartelijk danken voor deze 

oprechte steun.

A. de Boo-Bijker
Kinderen en kleinkinderen

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



KRINGLOOPLANDBOUW
As boerendochter veul ik mij barre betrökken bij de protesten 
van de boeren. Ik jage glimlippend (veur de niet-drenten 
glimlachend) achter een riege trekkers an die mij belet op tied  
te komen. Aj mit dit tempo argens op an jaagt hej tied umme 
nao te deenken. Trogge naor mien kiendertied. Ik kome nog 
uut de tied van kringloop-landbouw. Landbouw in dienst van 
de veeteelt.stunt ooit ien mien leerbook. Al har mien pappe 
nog nooit van kringlooplandbouw eheurd. Hij har een koe of 
zestiene en dan waaj al knap boer. Wat pinken en kalver en 
een paar dikke keumotten die van die mooie roze keugies 
uutpoepten. En zoas de nature det eregeld hef, die  scharrelden 
dan drekt an de motte langes naor de pappen waor ze heur an 
vaste zeugen. En de motte kun dan zo tevrene knorren.

Dus mus er al heel wat gebeuren op de akkers um genogt voor 
te verbouwen veur al die beesten. Het heujen begunde ien die 
tied ien juli want dan was het grös laank genogt um mit de 
zende te meejen.

Dagen lag het ien de zunne en wordde het grös ekeerd. ‘s 
Aoms word det wel ies ien “smietupperties” ezet zodet een 
dreigende buie de hele bliksemse bool niet weer nat meuk. 
De aandere morreng mus ie “uppers keren” want dan mus het 
weer lös um te dreugen. As het weer barre slecht was kwamp 
t ook wel ies op ruiters, holten dreejtippen waor de wiend deur 
kun. Later kwamp er een meejmachine die deur het peerd 
etrökken wordde, er kwamp een schudder en de pakkiesman 
jeug an de zwillegies langes; gien lös heuj meer op de balken 
mar pakkies die estapeld kunden worden.
Op de akkers stunt haver en rogge; veur de korrel mar ook 
veur het stro. De rogge kwamp an de miete en mit het dorsen 
kwamen er vake nussies mit nakende rose jonge moessies uut 
de bulte. Ik weet nog det ik ze groot wol brengen; mien moe 
vunt het een best idee. Die wus wel det ze niet langer dan een 
dag holtbaar waren. De bieten kwamen ien de bietensnieder 
die op de dele kwamp as het vee an de stalpaolen stunt. Dan 
mus ie mithelpen want de koone kunden die hele bieten niet 
eten; die mussen kapot. Klaasje 24 en Grietje 38 sleugen 
die lange tonge er umme toe en ie heurden de harde bieten 
krakend vermalen worden. As ze flink melk gaven kregen ze 
ook veekoekies.

Knollen plokken tut de haanden oe bevreuren. Det alles giet 
er deur mij hen as ik achter trekkers an jage die zoveule ekost 
hebt daj er een knap huus van hadden kunnen laoten zetten. 
Dreej meejbalken kunt er an; ien een half ure bint de grote 
lappen golvend grös dale elegd; daor har mien va een weke 
over edaone. Ik zee ien gedachten de man van de politiek die 
halvering van het vee wil en de greune jonges die wilt det er 
weer kringloop landbouw komp. 

Dizze jonge boeren, die de stallen al dreej keer 
verbouwd hebt umdet de regels an escharpt bint. Die an 
“nestbescherming”doot, de locht uut de hokken “wast” veur 
de buren het roekt. Die bleujende akkeraanden zet umdet daor 
veugels op of koomt die geern processierupsen lust. Die jonge 
boeren.daor op die trekkers.. Die maakt det ik veuls te late 
op mien ofspraak kome. Die goed ontwikkelde jonge boeren 
en Kringloop-landbouw? Ik zee ze gien bieten meer op éne 
zetten.

HET IS HERFST!
Lekkere warme truien en 
vesten van Roberto Sarto

Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 en 13.15-17.30 

Zaterdag 09.30-12.00 
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522473328

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen

Goedkoop boodschappen doen in 
Ruinen! Afstand…..geen probleem, 

wij betalen uw benzine
km korting bij bril aankoop € 1.- per km

Totale afstand, dus heen en terug 
(max. 50 km, tot 1-12)

Optiek Ruinen….met afstand de beste



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 08 november 2019
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
”De HEER zei tegen  Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je  familie, verlaat 
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal 
je tot een groot volk maken, ik zal je  zegenen, ik zal je aanzien geven, 
een bron van  zegen  zul je zijn. Ik zal  zegenen  wie jou  zegenen, wie jou 
bespot, zal ik  vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend 
te worden als jij.’ Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had 
opgedragen. “ (Gen. 12: 1-5)

Een vreemd gevoel is dat als “de Stem” zich bij ons aandient en 
langzaamaan steeds meer ruimte voor zich opeist, met de woorden: “Trek 
weg uit het vertrouwde land van je familie en naasten en ga naar een 
nieuw land dat ik je wijzen zal.” Iedereen van ons kent denk ik wel het 
gevoel dat het op een bepaald moment goed is om te gààn. Niet omdat 
er iets aan de hand is. Niet omdat je niet langer zou kunnen blijven. 
Maar gewoon omdat ergens in jezelf je diepste, eigenste stem (die in de 
religieuze traditie altijd de stem van God is) dit in je wakker roept. Laat 
het niet blijven bij wat je allemaal al ‘hebt’, zo luidt de opdracht! Blijf niet 
alleen bij in wat jou in je leven vertrouwd en dierbaar is geworden, maar 
trek ook de grens over en stort je op iets nieuws! Wij allen kennen denk 
ik dit gevoel en de opdracht wel. Vooral de jongeren onder ons zullen 
die kennen, in onze tijd waarin naar men zegt niets meer vaststaat en 
alles “vloeiend” is geworden en er vooral van je wordt geëist “fl exibel” 
te zijn. En ook onze media komen altijd weer met iets nieuws en anders 
aan. Het is nog een hele klus om tussen al de stemmen die daar klinken 
en die elkaar overschreeuwen, langs het vertrouwde heen waar je je in 
reactie daarop verkrampt aan vasthoudt, die ene Stem te vernemen die je 
werkelijk aangaat! Maar wees gerust, ze komt langzaamaan wel vanzelf 
soeverein voor de dag.

Nieuwe inbreng
Van Abram wordt niet geëist dat hij zichzelf helemaal opgeeft en zich 
passief als een soort pingpongbal heen en weer laat slingeren door de 
omstandigheden. Hij mag zichzelf blijven! Hij mag zichzelf onderweg 
meenemen, met hoe hij is en met al wat in hem is. Het is wel een 
waagstuk dat hij aangaat, want hij zal ook veel moeten opgeven. Maar 
hij hoeft er zelf niet minder van te worden. Integendeel. Het zal zo gaan 
dat hij in alle veranderingen overstelpt zal worden met Gods Zegeningen. 
God belooft Abram dat hij tot “aanzien” zal komen, dat hij met al wat 
in hem is zichzelf niet alleen maar kwijt zal raken, maar dat hij zich ook 
weer nieuw mag uitvinden om vervolgens niet alleen voor zichzelf, maar 
ook en vooral voor anderen tot bloei te komen en tot een zegen te zijn! 
Geen pingpongbal hoeft hij dus te worden. Niet alleen maar speelbal van 
de elementen en omstandigheden waarin hij leeft. In het grote Spel van 
het leven, mag hij zich altijd weer zelf prachtig gaan hervinden en nieuw 
inbrengen.

“Panta Rhei” zei de oude fi losoof Heracles al duizenden jaren geleden, 
“alles vloeit”. Niets blijft zoals het is. Daar heb je als mens sowieso al mee 

te maken, heel in het algemeen, wie je ook bent. De eerste christenen 
werden ooit de àànhangers van “de Weg” genoemd, alsof ze er bijzonder 
veel plezier aan beleefden dat de dingen zo gaan dat niets blijft zoals het 
is. Dat is niet zo. Ook zij houden van het honkvaste. Maar ze wisten wel: 
niet op onze vertrouwde zitplaatsen, maar vooral terwijl we onderweg 
zijn in het onbekende, worden wij, in het voorbijgaan, nieuw gezegend 
en mogen wij ook zelf nieuw tot een zegen voor anderen worden! Het is 
alsof de zware korst van het verstarde altijd weer even wat open moet 
breken om de rode gloed en de blinkende kern van wat je aan leven van 
Hogerhand wordt geschonken, nieuw vrij te kunnen leggen.
Na negen jaar meditaties schrijven voor dit blad en vlak voor mijn vertrek 
als predikant naar Lemelerveld, wil ik zeggen: Het ga iedereen goed! 
Wees gezegend met al wat in je is! Aan rode gloed, aan leven, liefde en 
passie! Wees er mee gezegend, midden in alles wat je overkomt en waar 
je nog voor zult gaan!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Vanuit de pastorie
Wat een aparte periode in je leven. De eerste adreswijzigingen zijn al 
de deur uit. De verhuisdozen staan al klaar in de gang. In vele laatste 
bijeenkomsten klinken woorden van afscheid. En zo nu ook hier! Ik wil 
het dorp Ruinen hartelijk bedanken voor al de jaren die ik er deel van heb 
mogen uitmaken. Danken voor de ontmoetingen, voor de schik, voor de 
hartstocht en de opgewektheid, voor de schitterende ideeën die kwamen 
aanwaaien en initiatieven die konden worden ontplooid! Dank ook voor al 
de vriendschappen die in de negen jaar zijn ontstaan! Een ding is zeker: 
“uit het hoofd” is in dit geval zeker niet “uit het hart”! Al vertrekken wij dan 
nu wel uit de pastorie, een gedeelte van ons zal altijd in Ruinen blijven 
wonen.
Met een hartelijke groet, ook van Anne-Marie, ds. G. Naber

Bij de diensten
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in 
de komende vier weken!

Zaterdag 26 oktober – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt, voor de 
omwonenden.

Afscheidsdienst van ds. Georg Naber
Zondag 27 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Na negen jaar neemt Georg Naber afscheid als predikant van Ruinen om 
begin november in de Brugkerk van Lemelerveld zijn werkzaamheden 
voort te zetten. Op zondag 27 oktober gaat hij nog twee keer voor in 
de diensten. ’s Ochtends vieren we de offi  ciële afscheidsdienst die 
opgeluisterd wordt door het kerkkoor. ’s Avonds is het Bachensemble 
Vries te gast in een plechtige Bachcantatedienst, zie voor meer informatie 
hieronder. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om in gebouw de Bron 
afscheid te nemen van ds. Naber. Iedereen uit het dorp is van harte 
welkom zowel in de diensten, als ook in de Bron!
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Zondag 27 oktober – 19.00 uur - Mariakerk

Op zondagavond 27 oktober is het Bachensemble Vries voor de zesde 
keer bij ons in Ruinen te gast om uitvoering te geven aan de cantate 
“Gott der Herr ist Sonn und Schild”, BWV 79, een heerlijk uitbundige 
cantate waaraan door Bach veel aandacht is besteed. In het derde jaar 
van zijn aanstelling in de Thomaskirche in Leipzig kreeg Bach meer tijd. 
In de jaren ervoor had hij zich bijzonder moeten uitsloven om voor elke 
zondag in het jaar weer een cantate op tijd klaar te hebben, maar vanaf 
1725 veranderde dat. De reeks cantaten waren klaar en hij had tijd over 
voor het met aandacht componeren van een cantate speciaal voor 31 
oktober, de dag van de Reformatie, in die tijd een extra feestdag en een 
halve vrije dag. Bach besteedde er veel zorg aan en was ook achteraf 
erg tevreden over het resultaat. “Gott der Herr is Sonn und Schild” is 
een bijzonder feestelijke cantate. Een cantate in zes delen, waarin het 
koor niet alleen aan het begin en aan het eind een koraal zingt, maar 
ook middenin. Het feestelijke karakter komt ook goed tot uiting door de 
extra paukens en hoorns die zijn toegevoegd. Vooral de hoorns laten in 
deze cantate hun beste spel horen.  Al met al een aanbeveling om op 
zondagavond 27 oktober te komen luisteren in de Mariakerk! Mocht u 
’s ochtends al naar de afscheidsdienst van ds. Naber geweest zijn, laat 
u zich er dan vooral niet van weerhouden ook ’s avonds weer even naar 
de kerk te komen. De dienst begint om 19.00 uur, ds. G. Naber leidt de 
dienst en houdt een korte meditatie waarin hij de cantate toelicht.

Zondag 3 november – 10.00 uur – Mariakerk
Mevr. Drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Zondag 10 november – 10.00 uur - Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Zondag 17 november – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger is dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen.

Dienst van gedenken
Wij herdenken wie ons ontvallen zijn

Zondag 24 november – 10.00 uur - Mariakerk
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

OPROEP!
Op zondagmorgen 24 november herdenken wij in de ochtenddienst wie 
ons in het afgelopen jaar aan de dood ontvallen zijn. De nabestaanden 
van degenen van wie wij in kerkelijk verband afscheid genomen hebben, 
krijgen automatisch bericht. Zou u het fi jn vinden dat ook uw dierbare 
24 november a.s. wordt herdacht, ook al hadden wij als kerk geen 
bemoeienis met de afscheidsplechtigheid, dan kan dat heel goed! 
Geeft u de doopnaam en de gegevens van geboorte en overlijden 
door aan de scriba van de gemeente, Tineke Stekelenburg, info@pkn-
ruinen.nl; tel.0522- 470204, en ook uw dierbare wordt in de dienst van 
zondagochtend 24 november in eerbied herdacht.

                             In Memoriam: Klaas Gelderman
* 23 april 1935     + 14 september 2019

Op zaterdag 14 september overleed Klaas Gelderman, in de leeftijd van 
vierentachtig jaar. Klaas Gelderman werd in 1935 in Meppel geboren, 
aan de Zomerdijk, en groeide op, als enigst kind, op de boerderij van zijn 
ouders. Het bijzondere van de boerderij was dat er, naast het houden van 
koeien, er in de begintijd veel kippen werden gehouden en eieren, aan 
huis, werden verkocht. Klaas Gelderman maakte zich in de loop van de 
jaren niet alleen het vak van boeren eigen, maar begon zo ook zeer te 
genieten van al de sociale contacten die werden onderhouden. Nog tot 
op hoge leeftijd bezocht hij graag de markt in Meppel om vrienden en 
kennissen te ontmoeten en te spreken.
In 1961 trouwde hij met Annigje Knijpstra uit Dwingeloo. Achtenvijftig 
jaar zijn zij met elkaar in de echt verbonden geweest, lief en leed 
delende. Ze werden de trotse ouders van zoon Wim. Samen met Annigje 
zette Klaas het bedrijf van zijn ouders voort, terwijl zij op een bepaald 
moment met de verkoop van de eieren gingen stoppen. Het bedrijf werd 
vernieuwd en uitgebouwd. Klaas Gelderman had twee rechterhanden en 
kon bijvoorbeeld bij de verbouwing van de schuur alles zelf ontwerpen 
en uitvoeren. Hij had ook makkelijk timmerman kunnen worden, een 
bezigheid die hij ook altijd heel graag heeft uitgeoefend.
Op achtenvijftigjarige leeftijd stopte Klaas Gelderman met boeren. Drie 
jaar later verhuisden hij en Annigje naar de Zwederaweg in Ruinen waar 
zij nog drieëntwintig jaar met veel plezier hebben gewoond. Hij hield 
van tuinieren, en van geschiedenis. Hij had een goed geheugen en wist 
zich altijd feilloos gebeurtenissen uit het verleden te herinneren. Op een 
bepaald moment begon hij met het doen van stamboomonderzoek. Hij 
stak er veel tijd en energie in, reisde het land door om in archieven aan 
gegevens te komen en maakte zich het werken met de computer eigen. 
Klaas Gelderman was ook een trouwe kerkganger. Op het laatste jaar 
na, toen hij liever thuis bleef om voor zijn vrouw Annigje te zorgen, was 
hij haast elke zondag in de kerk te vinden. Hij vond de sfeer mooi die 
in de verstilde Mariakerk hing. En hij hield van de gezelligheid van het 
elkaar ontmoeten. Hij hield ook van het spel van het orgel en van het 
samen zingen in de kerk. Een bijzonder moment was voor hem altijd 
het optreden van de Pearl Voices, de plaatselijke zanggroep waarin ook 
Sandra, een van de kleinkinderen meezong. 
Zo genoot Klaas Gelderman nog vele jaren intens van het leven dat 
hem geschonken was. Nog maar enkele maanden geleden openbaarde 
zich bij hem de ziekte, die ongeneeslijk bleek. Indrukwekkend nuchter 
en realistisch onderging hij de laatste fase van zijn leven. Daarbij liet hij 
zich ook leiden door zijn geloof. In de afscheidsdienst van donderdag 19 
september j.l., die opvallend genoeg weer aan de Zomerdijk te Meppel 
plaatsvond (zie hierboven), namen wij afscheid van hem met woorden uit 
Psalm 121, een liedtekst uit de Bijbel waarin zes maal wordt gezegd dat 
God ons mensen zal “bewaren”, wat er ook gebeurt. Ook ons “uitgaan 
en ingaan” zal God bewaren, staat er. Zo legden wij het leven van Klaas 
Gelderman in stil vertrouwen in de handen van zijn Schepper terug. Moge 
de Allerhoogste ook Annigje bijstaan in de komende tijd, en met Wim en 
Janneke zijn, en met Sandra, Matthijs en Erik.

                     In Memoriam: Grietje Baas-Benning
* 9 juni 1917                    + 24 september 2019

Op dinsdag 24 september overleed Grietje Baas-Benning, in de leeftijd 
van honderdentwee jaar. Grietje Baas werd in 1917 als Grietje Benning 
geboren in Echten. In Echten is ze ook het overgrote deel van haar leven 
blijven wonen, achtentachtig jaar lang. Ze groeide samen met haar broer 
Harm op op de boerderij van haar ouders. Al vroeg hielp ze mee op de 
boerderij, vooral in de jaren nadat ze de lagere school had afgerond. Ze 
was toen dertien jaar oud. 
Als jongvolwassene had zij een grote kring van vriendinnen om zich 
heen. Ze hield van de gezelligheid die dat met zich meebracht. Samen 
met anderen richtte zij de toneelvereniging De Heidebloem op en later de 
plaatselijke afdeling van de Plattelandsvrouwen. 
Op een dansavond ontmoette ze Jacob (“Jaap”) Baas die ook in Echten 
woonde. Ze kregen verkering met elkaar en trouwden in 1940. Ze gingen 
inwonen bij de ouders van Jaap die de smederij in het dorp runden. Twee 
jaar later werden ze gezegend met de geboorte van zoon Johan en zes 
jaar later met de geboorte van dochter Femmie. 
Met name door de technische ontwikkeling in de agrarische sector 
veranderde de smederij in een landbouwmechanisatiebedrijf, en nog 
weer later in een goedlopend autogaragebedrijf, met er ook altijd al aan 
gekoppeld: een pompstation en taxionderneming. Grietje Baas heeft al 
de jaren volop meegewerkt in al de bedrijvigheid. Ze deed een deel van 
de administratie en het winkelgedeelte dat er op een bepaald moment 
bijkwam. En ze hield alles heel secuur schoon. Ze genoot er vooral van 
altijd weer mensen te ontmoeten en door de contacten met elkaar te 
delen en te ondergaan wat zich in het dorp Echten afspeelde.



In de latere jaren, toen haar man Jaap inmiddels was overleden en Johan 
en Jennie het bedrijf hadden overgenomen, trok ze zich iets meer terug 
uit het bedrijf. Met genoegen woonde ze in haar ‘bungalow’ aan de 
achterkant van het bedrijf, die prachtig aan het kanaal lag. Tot op het 
laatst bleef zij actief door haar aandacht te richten op de kleinere klussen 
die haar hand vond om te doen zoals het aanvegen van het terrein. 
In 2005, toen het besluit was gevallen het bedrijf van de hand te doen, 
verhuisde Grietje Baas naar de Zantingehof in Zuidwolde. Ook hier heeft 
ze een mooie tijd beleefd, meer dan tien jaar lang. Ze ontmoette er veel 
mensen uit Echten van vroeger en deed volop mee aan de activiteiten 
die voor de bewoners werden georganiseerd. Ze had een groep dames 
om zich heen waar ze regelmatig mee bij elkaar kwam om spelletjes te 
doen, zoals bijvoorbeeld kaarten en Rummikuppen. De twee laatste jaren 
van haar leven heeft ze in Meppel gewoond, in een woonvoorziening met 
meer begeleiding, tot ze op dinsdag 24 september j.l. overleed.
Op maandag 30 september stonden wij in de afscheidsdienst in d’Olde 
Karke in Echten stil bij een vrouw die heel haar leven actief is gebleven 
en die graag betrokken was op haar leefomgeving. Die zeker ook zo haar 
overtuiging en principes had en handhaafde, maar ook met veel plezier 
in het leven heeft gestaan en veel vreugde om zich heen verspreidde. Ze 
gaf wel eens te kennen het gevoel te hebben dat er in haar lange leven 
regelmatig een engel op haar schouder heeft gezeten die haar altijd heeft 
behoed en bewaard. In de afscheidsdienst lazen we dan ook woorden: 
“Hij (God) vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook 
gaat. Op handen zullen ze je dragen…” (Ps 91: 11.12a) In dat vertrouwen 
legden wij het leven van Grietje Baas in de hand van haar goddelijke 
Schepper terug.

AFSCHEID DS. GEORG NABER 
Per 1 november is ds. Georg Naber beroepen in de Protestantse 
Gemeente Lemelerveld. Vanaf 2010 was hij predikant van onze 
kerkelijke gemeente en voor Ruinen, Echten en Ansen. Hij was actief 
in talrijke functies in het dorp (en werd daar ook zeer gewaardeerd). De 
afscheidsdienst wordt gehouden op zondag 27 oktober 10.00 uur in de 
Mariakerk in Ruinen. Aan deze dienst werkt het kerkkoor mee. Na de 
dienst is er in gebouw de Bron gelegenheid om afscheid te nemen van 
ds. Naber. De kerkenraad heeft ds. G. Venhuizen uit Nijensleek bereid 
gevonden om vanaf 1 november bijstand in het pastoraat te verlenen en 
bij rouw – en trouwdiensten. Ds. Venhuizen is regelmatig gast predikant 
in onze gemeente. Heeft u behoefte aan contact of een bezoek wilt u dan 
contact opnemen met de scriba mevr. Stekelenburg, tel. 0522-470204.

ZAAIEN EN OOGSTEN
Regelmatig lezen en horen we er over dat er steeds minder vlinders, bijen 
en andere insecten in Nederland voorkomen. Dat komt doordat er steeds 
minder velden met bloemen zijn waar ze terecht kunnen. Dat baart ons 
als kerk zorgen. 
We willen hier wat aan doen. Daarom delen we na de dienst van 3 
november zakjes met zaadmengsels uit. (De eerste dienst van november 
is de traditionele oogstdienst en bij oogsten denken we ook aan zaaien). 
Dat zijn zaadmengsels van bloemen die vlinders, bijen en andere insecten 
aantrekken. Het zaadmengsel in het zakje kunt u zaaien in uw tuin, zodat 
daar bloemen gaan groeien waar vlinders en bijen graag op afkomen.

Misschien vraagt u zich af waarom we deze actie niet in het voorjaar 
houden? Dat heeft de volgende reden: De meeste planten bloeien in de 
zomer en zaaien zich in het najaar uit. Het najaar is dan ook het meest 
natuurlijke moment om te zaaien. In een zaadmengsel van meerjarige 
plantensoorten zitten altijd zaden die in het najaar kiemen en zaden die 
dat in het voorjaar doen. 
Als je zaait in oktober, zullen de najaarskiemers al in dat najaar ontkiemen 
en daardoor na de winterrust een eerlijke, natuurlijke concurrentie 
hebben met de voorjaarskiemers en de tegelijk opkomende ‘ongewenste’ 
kruiden. Zaai je in het voorjaar, dan hebben de najaarskiemers (die 
dan pas na de zomer kiemen) een grote achterstand op de rest van de 
planten en zullen ze eerder het onderspit delven. Zaaien in het najaar 
heeft daarom de voorkeur, maar het is geen voorwaarde. Zaaien kan het 
hele jaar door, mits het niet vriest of te droog of te nat is.
Vindt u het leuk om met deze actie mee te doen: neem dan na de dienst 
van 3 november ook een zakje zaad mee en zaai dit uit!

ZOMEROPENSTELLING MARIAKERK
De zomeropenstelling van de Mariakerk is weer voorbij.
Hierbij willen we alle vrijwilligers hartelijk bedanken die vanaf mei  tot 18 
september elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag als gastheer of 
gastvrouw de mensen ontvangen hebben in onze kerk.
We kregen ruim €479,- aan giften binnen.
Bedankt.

ZUSTERKRING
Op maandag 28 oktober komt Joop Verburg met zijn verhaal over de 
wondere wereld van de paddestoelen. Wij komen bij elkaar in De Bron. 
Aanvang 14.00 uur. Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Spreuk van de maand
Er zijn veel mogelijkheden om je dromen waar te maken, als je ze maar 
wilt zien.
                -Boeddhistische wijsheid-
Redactie Om de Ruiner Toren

Wie gaat er vandoor met de 
titel Raspaard 2019
DE WOLDEN - In januari 2020 is het weer zover. Dan wordt 
bekend welk initiatief met de titel ‘Raspaard 2019’ naar huis 
gaat. Welk initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd? 
Inwoners kunnen initiatieven uit onze gemeente benoemen en het 
college van burgemeester en wethouders haalt hieruit de winnaar. 
Wie mag volgens u dit jaar benoemd worden tot Raspaard van 
De Wolden? Kent u een initiatief die in aanmerking komt voor 
deze titel, laat het ons dan weten! Ga naar dewolden.nl en vul het 
formulier in.

Belang van participatie
Als gemeente kunnen we op verschillende manieren gebruik 
maken van de kennis en ervaring van inwoners en organisaties. 
In veel gevallen vergroot dit het begrip en betrokkenheid bij een 
plan of beleid. Het komt de kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid 
ten goede. Interactie en participatie tussen inwoners, 
maatschappelijke organisaties en gemeente, vormen daarvoor 
een belangrijke toegevoegde waarde.

De Woldense manier van samen
Wanneer mensen participeren in plannen van de gemeente, of de 
gemeente participeert in plannen van de inwoners, dan dragen 
we samen bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent. 
Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeentelijke 
organisatie: samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is 
het uitgangspunt. En daar zijn we trots op. Door jaarlijks één van 
de vele initiatieven van onze inwoners uit te roepen tot Raspaard 
De Wolden, laten we zien dat we als gemeente trots zijn en 
respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven 
presteren.

Hoe kan een project worden genomineerd?
Om iemand/een project/gebeurtenis/activiteit te nomineren voor 
het raspaard 2019 moet het nominatieformulier worden ingevuld. 
Dat kan via dewolden.nl. Een nominatie moet uiterlijk donderdag 
28 november 2019 bij ons binnen zijn.

Criteria

Waar moet het initiatief aan voldoen om genomineerd te worden:
· Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een
 groep personen.
· Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden
 komen met een initiatief in gemeente De Wolden.
· Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of
 ander terrein zijn.
· De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de
 leefomgeving.
· Aanmeldingen moeten uiterlijk donderdag 28 november 2019
 binnen zijn.

Het formulier nominatie raspaard 2019 is te downloaden op de 
website van de gemeente www.dewolden.nl



Ruinen in ’t nieuws
RUINEN – ‘Een mooi stukje promotie voor Ruinen.’ Dat was een van de opmerkingen na de uitzending van het TV-Programma Bed 
& Breakfast van omroep MAX vrijdag 11 oktober jl. Drie stellen die allen een meestal bijzondere B&B bestieren logeren allemaal 
een nacht bij elkaar en tijdens de logeerpartij worden ze door elkaar beoordeeld. Ook kan een uitstapje in de omgeving onderdeel 
zijn van het programma. In deze aflevering van de nieuwe reeks dit seizoen, logeerden de B&B-houders bij Jan en Ria van B&B De 
Meidoornhof aan de Westerstraat. Dat de gasten erg onder de indruk waren van de prachtige en luxe B&B was wel duidelijk. Voor 
het ‘uitje’ was Femke Anne aan de Brink gevraagd om een workshop schilderen te geven. De gasten waren heel positief en blij met 
het eindresultaat. De werken hangen inmiddels te pronken in de entree van De Meidoornhof. In de uitzending kwamen Ruinen, de 
ondernemers en de inwoners heel mooi in beeld.

Minder mooi nieuws was de ontdekking van een gezin dat al jaren in een boerderij in buurdorp Ruinerwold -al dan niet gedwongen- 
afgesloten leeft van de buitenwereld. Deze schokkende ontdekking werd maandag 14 oktober jl. gedaan nadat een van de 
gezinsleden was ontsnapt aan de situatie en voor hulp aanklopte bij een café in Ruinerwold. Dinsdag 15 oktober jl. kwam dit treurige 
nieuws volop naar buiten in zowel regionale, landelijke en zelfs de buitenlandse media. Sander Dekker, verslaggever voor het Dagblad 
van het Noorden en inwoner van Ruinen was snel ter plaatse om verslag te doen en werd zelfs uitgenodigd aan tafel bij Matthijs van 
Nieuwkerk in De Wereld Draait Door om zijn verhaal te doen en over de tot dan toe bekende feiten te vertellen. Op het moment van 
schrijven wordt er volop onderzoek gedaan hoe het met dit gezin zover kon komen en is er nog niet veel meer bekend dan dat de 
gezinsleden in een ‘safehouse’ zijn ondergebracht en een persoon is aangehouden.

INGEZONDEN

VEILIG?
In Ruinen wordt op de hoek Brink-Westerstraat (Brink 41) een nieuw pand gebouwd. Als wandelaar, rollator-gebruiker of rolstoeler ben 
je straks je leven niet zeker als je hier de hoek om moet! Op het drukste punt in het dorp met de meeste verkeersbewegingen zou dit 
pand in aanbouw zoals het nu gebouwd wordt niet moeten kunnen. Parkeerplaatsen zijn er ook al niet voor de toekomstige bewoners 
van dit pand. Kortom: met dit pand in aanbouw is van alles mis. Op dit centrumplan van Ruinen zit een smet(je)…... 
Ga zelf maar eens kijken!

Albert Tuin, een verontruste inwoner uut Rune

Reageren: Atuin38@ziggo.nl

/

Tevens het adres voor koude en warme bu�etten



Behandelingen
Gelpolish | Acrylverlenging | Gel/power gelverlenging

Manicurebehandeling | Seal-& protectbehandeling | Nailart

In de studio wordt gewerkt met het 
kwaliteitsproduct Magnetic

Geopend: dinsdag en woensdag
Bel voor een afspraak 06 390 666 19

Brink 29 | 7963 AB   Ruinen

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



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

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

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.

Klaverjassen 
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maand oktober: op woensdagmiddag 16 en 23 oktober 
van 14.00-16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-
472485.

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.

’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.

OKTOBER/NOVEMBER
Woensdag 23 oktober Huifkartocht over de heide van het
19.30-21.30 uur Dwingelderveld
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Woensdag 23 oktober Wandelen over de Oude Postkoetsroute
13.30-16.00 uur Start Restaurant ’t Olde Posthuus, Anholt
 Kijk op
 www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Woensdag 23 oktober OERRR wildwandeling voor kinderen van
17.30-19.30 uur 9 tot 12 jaar
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Donderdag 24 oktober Herfst van OERRR
11.00-15.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Donderdag 24 oktober Wandelen langs jeneverbessen
14.00-16.00 uur Start Boslounge, Oude Postweg Spier

Vrijdag 25 oktober Africaloop in Ruinen, wandelen vanuit
 Café Hees/Brinkzicht
 Kijk op: www.andreasmanna.org

Vrijdag 25 oktober OERRR herfst ontdektocht
14.00-16.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Vrijdag 25 oktober Gezinswandeling met de Nachtwachter
19.00-21.00 uur Start Parkeerplaats bij
 Witteveen 4 Ruinen
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 26 oktober Paddenstoelenwandeling Dwingelderveld
11.00-13.00 uur Ga mee met de gids en zoek
 bijzondere paddenstoelen
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 26 oktober Klaverjaskroegentocht, kaarten in 4 cafés
13.00 uur Café Hees/Brinkzicht, opgave t/m
 23 oktober

Zaterdag 26 oktober Inwinteren bij de Naoberhoeve,
15.00-18.00 uur Pesserweg 4 Echten
 Sfeermarkt met grote bulkverkoop
 van biologische kolen, wortels,
 pompoenen, aardappelen, vlees en
 ander etenswaar

Zaterdag 26 oktober Nacht van de Nacht met IVN Westerveld
18.30 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl

Zondag 27 oktober Afscheidsdienst Ds. G. Naber i.v.m.
10.00 uur zijn vertrek naar Lemelerveld
 Mariakerk

Zondag 27 oktober Demonstratie etsen door Harm Echten
13.00-16.00 uur Bezoekerscentrum Benderse 22

Zondag 27 oktober Cantatedienst Johann Sebastian Bach,
19.00 uur door Bachensemble Vries
 Mariakerk

Woensdag 30 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Timmerclub
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Zaterdag 2 november Open Bedrijvendag
 Info op: www.obdd.nl

Zaterdag 2 november Spooktocht Ruinen
19.00 uur Start Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 9 november Klaverjas Kroegentocht
13.00 uur Café Hees/Brinkzicht – opgave t/m
 6 november

Zaterdag 9 november Harm & Roelof
20.00 uur De Bastogne - Ansen
 Kaarten: €10,00 voorverkoop
 De Bastogne 30 oktober
 19.00 uur-21.00 uur
 €12,50 aan de zaal op 9 november

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


