
Bloemisterij Slagter wordt 
Bloemrijk Ruinen
Door Sander Dekker

RUINEN - Bloemisterij Slagter (in Ruinen) krijgt na meer dan dertig jaar een nieuw jasje. 
Waar het eind jaren tachtig allemaal begon voor de familie Slagter aan de Westerstraat, 
gaat de vertrouwde bloemenwinkel per 2020 verder onder de naam Bloemrijk Ruinen. 
Met oude bekenden Nienke Hakkert en Renate Meijer aan het roer krijgt de boetiek een 
nieuwe huisstijl. 

Alle nieuwe artikelen in een opgefriste winkel
Maar niet alleen de uitstraling van de winkel gaat op de schop. ‘We willen meer 
cadeauartikelen gaan aanbieden, van groot tot klein. De focus gaat ook liggen op planten 
en decoraties voor thuis. En uiteraard op bloemen, want die zijn hipper dan ooit’, lacht 
Nienke. 

Nieuwe openingstijden
Ook is iedereen vanaf 2020 tussen de middag welkom bij Bloemrijk Ruinen. ‘We merken 
dat klanten het toch prettig vinden als ze ook tussen 12.00 en 13.15 uur bij ons terecht 
kunnen’, vertelt Renate. ‘Dus daar komen 
we de mensen dan ook graag in tegemoet. 
Vanaf het nieuwe jaar zijn we alleen op 
maandagochtend en zondag gesloten. Flink 
aanpoten de hele week, maar dat komt vast 
goed.’ Wie buiten deze tijden om toch bloemen 
wil bestellen, kan dat nu ook via e-mail doen.

‘Bedankt voor vertrouwen’
Annie Slagter, die de winkel jaren geleden 
opende, ziet dat het goed is. ‘We bedanken 
iedereen die jarenlang Bloemisterij Slagter het 
vertrouwen heeft gegund, en we hopen dat zij 
het vertrouwen doorgeven aan de meiden van 
Bloemrijk Ruinen. Een nieuwe start voor ze, 
maar ze hebben al veel ervaring.’

De dames werken nu al acht jaar samen, 
maar na de jaarwisseling zitten ze zelf ook 
volledig achter de knoppen van de bloemisterij. 
Wat ook niet uit kan blijven in deze tijd is de 
duurzaamheid. Nienke en Renate nemen 
deze flink onder de loep. ‘Meer milieubewust 
inkopen. Duurzame folie om de boeketten en 
meer papier gebruiken. We willen ook daarin 
ons steentje bijdragen’, zegt Renate. 

Feestelijke opening op 4 januari
Tot 31 december van dit jaar kunnen klanten hun cadeaubonnen 
van Slagter nog inleveren aan de Westerstraat. Een paar dagen 
later, op 4 januari, wordt de nieuwe winkel feestelijk geopend. 
Misschien is het dan wat te koud om de bloemetjes buiten te 
zetten, maar feestelijk wordt het hoe dan ook. ‘Iedereen mag een 
kijkje komen nemen die dag. We hopen dat we zo veel mogelijk 
mensen onze winkel kunnen laten zien’, stralen Nienke en Renate. 

Voor meer informatie, zoals het e-mailadres van Bloemrijk Ruinen, 
kun je terecht op de Facebook-pagina. 

2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Nummer 23 - 14 december 2011

’t Ruunder Waopen
Nummer 20 - 20 november 2019

Informatie en opgave advertenties etc.: ruunderwaopen@hotmail.com | 052 1593 035
Inleveren tevens mogelijk bij: Boetiek de Smederije te Ruinen | Druk: De Reest Multimedia Staphorst
Verspreiding: B & L Verspreidingen | Klachten over de verspreiding: klachten@uwverspreider.nl | Zet- en drukfouten voorbehouden

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 



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

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
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 4 december 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 26 november 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 24 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra

Zaterdag 30 november
‘t Neie Punt 18.30 uur Mw. A. Vermaas

Zondag 1 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra
Ontmoetingskerk Pesse 19.00 uur Jeugddienst/Zangdienst



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

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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

T 06 273 285 79

In de laatste 2 weken van 
DECEMBER is het erg DRUK 

en zijn de wachttijden 
langer dan u van ons 

gewend bent. 

BESTEL en haal uw 
medicatie OP TIJD!

Wij wensen u fijne feestdagen

Met vriendelijke groet 
Huisartsenpraktijk Ruinen

Waopenties
Aangeboden

Set WINTERBANDEN incl. VELGEN 
Banden: CONTINENTAL  205/55 R16 91 H; In zeer goede staat

Pro� eldiepte: 2 stuks 7½ mm plus 2 stuks 8 mm.
Stalen VELGEN: 6½ Jx  16 H2  ET 39   Steek: 5 x 110  Naafgat 65,1 mm.

Info: tel. 0522 473073

Gevraagd

TUINHULP
1x per 14 dagen, uren in overleg
Dhr. Hazenberg, tel. 0522-471893

Valt u buiten de boot bij 
duurzaamheidssubsidies?
DE WOLDEN - Duurzaamheid is en blijft een belangrijk 
onderwerp. Minder energie gebruiken of zelf energie 
opwekken zijn manieren om duurzaam bezig te zijn. Minder 
energie gebruiken kan bijvoorbeeld door uw huis te isoleren 
of ledlampen te gebruiken. Energie opwekken kan worden 
gedaan met zonnepanelen. Zulke maatregelen vragen om 
investeringen. Niet iedereen kan zich deze investeringen 
veroorloven. Daarom bieden het Rijk, de provincie en/of de 
gemeente fi nanciële regelingen aan. Voorbeelden daarvan zijn 
leningen of subsidies.

Niet iedereen komt in aanmerking
Gemeente De Wolden merkt dat niet iedereen gebruik kan 
maken van deze fi nanciële regelingen. Dat geldt vooral voor 
mensen zonder een vast dienstverband (waaronder ZZP’ers), 
mensen met een smalle beurs en mensen met schulden.

Iedereen moet kunnen meedoen
Wij vinden het belangrijk dat iedereen maatregelen kan nemen 
om energie te besparen of energie op te wekken. Daarom wil de 
gemeente graag horen wat de ervaringen zijn met de fi nanciële 
regelingen die er op dit moment zijn (of tot voor kort waren).

Vragenlijst
Herkent u uzelf in de omschrijving van mensen die (mogelijk) 
niet in aanmerking komen voor een fi nanciële regeling? Wilt of 
wilde u graag gebruik maken van een fi nanciële regeling, maar 
lukt dit niet of is dit niet gelukt? Dan willen wij u vragen om 
deze vragenlijst in te vullen. Uw inbreng is erg waardevol. Wij 
stellen uw deelname zeer op prijs.

Andere aanpakken
Naast deze vragenlijst zoeken we ook uit wat de aanpak is 
van andere gemeenten en provincies. De gemeente heeft 
adviesbureau Noordtij gevraagd om beide stappen uit te 
voeren.

Vertrouwelijk
Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent 
dat niet te zien is wie welke antwoorden heeft ingevuld. Heeft u 
hier vragen over, neem dan contact op via privacy@noordtij.nl. 
Heeft u andere vragen over deze vragenlijst? Neem contact met 
ons op via info@noordtij.nl of bel naar 058 213 08 19.



meensen
Kiek ie wel ies naor de Rijdende rechter? Det programma 
waor ter plekke de rechter komp kieken wie geliek hef en 
wie niet. Het giet vake um haoste niks; een schutting die 5 
centimeter te wied op buurmans grond stiet, blaffende honden 
van de buren, vallend blad van de buren, loerende buren mit 
camera’s mit zicht op oen oprit, lawaai s aoms nao 11 uur, een 
onbekend “piep”geluud waor de buurvrouwe last van hef..man 
wat een drokte um weinig. As er bij oons ien het dorp argens 
deur een paar meensen ruzie over emeuken wordt dan hef een 
van oonze dorpsgenoten daor een mooie opmarking over; “ 
het kunden wel meensen wezen”.
Daor mus ik een week of wat elene an deenken. Wij waren van 
plan um naor de open bedrievendag ien het centrum te gaon. 
Het was dreuge dus wij besleuten um op de fietse hén te gaon. 
Nog mar nét ien het centrum kwamp er een buie opzetten; 
gien gewone buie..nee een stortbuie. Wij schuulden dus bij 
een winkel onder de luiffel. 
Op zukke momenten muj proberen te genieten; van het stille 
staon kieken naor det regengerdien, van de meensen die 
opmarkings maakt over het feit det ie daor staot en veural van 
het kieken naor het veurbij raozende verkeer. Meensen kieken 
is altied mooi; auto’s kieken ook.
Ik zage een auto mit de achterbaank vol mit deuzen rommel..
speulgood en diggelgood leek mij toe. Die automobilist, 
redeneerde ik,  was vaste naor een rommelmarkt ewest as 
verkoper; hij har de buie eerder an zeen komen as wij en har 
rap ien epakt. Er kwamp een auto langes sjezen mit wel vief 
man of vrouw an boord; det ze rookten ien de auto was te zeen 
want de locht er ien was er stief-blauw. Daor har stoptober 
geen resultaot ehad.
Er kwamen dreej auto’s mit hoge snelheid langes mit een P op 
het nummerbord; och ja. butenlaanders kunt die borden van 
30 niet lezen??..dacht ik.
Wat wordt er hard ejeugen ien het centrum van het dorp. Ze 
bint daor op de hook van de Brink an het bouwen en er is een 
verkeersbeparking an ebracht. Mar de meeste jakkeraars trekt 
heur daor weinig van an. Jaagt mekaar op en veurbij. De busse 
kwamp van de kaante van Möppel; umdet er een grote krane 
bij die bouwerije stunt kun die daor niet langes zunder bomen 
of krane te raken. Die busse mus dus stapvoots trogge. Det 
was een film umme naor te kieken. Want de chauffeur kun niet 
mar zo achteruut..er stunden een paar auto’s achter hum die 
wel die busse zagen..mar niet waorumme hij niet wieder jeug. 
Zuks duurt dus een schoffie veur er achteruutgaank  begunt. 
En umdet er alsmar neeje auto’s achter hum stunden te 
wachten die ook weer niet zagen waorumme de busse niet 
veuruut gung was het gien korte film waor as wij naor stunden 
te kieken. Ene bestuurder stapte uut umme te kieken; hij 
foeterde en jeug gepikeerd achteruut haoste tegen een paoltie 
an; an zien mondbewezing kun ik zeen det e een woord reup 
det ik niet herhalen wil;  mar det paoltie kun t ook niet helpen. 
Deur de stortbuie was de weg vol water komen te staon. Het 
is zo’n straote mit hoge en lege bestraoting, det gef geuten 
en die loopt vol. Toen de busse vot was zat er weer schot 
ien het verkeer. Det verkeer det 30 mag jeug wel 60; as een 
autobaand deur zukke geuten sjeest dan weet ie nog niet wat 
veur waterballet er ontsteet. Wij hadden de kop dreuge onder 
de luiffel..mar de brookspiepen nat van de deur het water 
sjezende auto’s die oons daor op det stoepie volop raakten 
mit water uut die geuten. Toen het dreuge was binne  wij naor 
huus efietst um dreug good aan te trekken en later opneej naor 
het dorp te fietsen. Nog nao-foeterend op die automobilist..
det wel. Wij kunden wel meensen wezen..

Mountainbikester Anniek Mos 
1e in Een! 
RUINEN - Anniek Mos woonachtig in Ruinen stond zondag 10 
november jl. op de hoogste trede van het podium tijdens de 
ICW-wedstrijd in het Drentse plaatsje Een! 

  Foto© Greetje Bonder

Organisator GSWV Tandje Hoger had weer een mooi 
parcours uitgezet bij en rondom het Ronostrand. Voor de 
mountainbikester van het MTB-team NewComm IT Klaucke 
uit Assen was dit haar derde overwininning op rij. Voorgaande 
weken wist ze ook al te winnen in Dalen en Zevenhuizen.

Een podium voor 
duurzaam wonen
Huiseigenaren delen hun ervaringen met duizenden bezoekers.

DE WOLDEN - Wat komt er kijken bij het verduurzamen van 
je huis? Op zaterdag 2 en 9 november lieten ruim vijfhonderd 
huiseigenaren dit aan bezoekers zien. Meer dan 5.000 mensen 
gingen langs bij een duurzame woning. Ze hoorden het verhaal 
van de huiseigenaar, kregen een rondleiding en konden vragen 
stellen. Het hele jaar door kunnen geïnteresseerden zich via het 
online platform verder verdiepen en huiseigenaren benaderen 
met vragen.

Een kijkje achter de voordeur, dat is wat de Duurzame Huizen 
Route biedt. Met ruim 500 opengestelde woningen was het 
aanbod dit jaar weer heel divers. Veel interesse ging uit naar 
aardgasvrij wonen, energiezuinige monumentale panden maar 
ook gloednieuwe woningen waren in trek. Geïnteresseerden 
konden zodoende een voorbeeld bekijken die aansluit bij hun 
eigen situatie. Een enthousiaste bezoeker vertelt: “Op internet 
raak ik verdwaald in de wirwar van informatie. Het verhaal van 
de huiseigenaar werkte enorm verhelderend.”

Het hele jaar door
Tijdens het bezoek aan een duurzame woning ontstaan er 
vaak weer nieuwe vragen. Het vormt de aanleiding om verder 
op onderzoek uit te gaan. Via www.duurzamehuizenroute.
nl kunnen bezoekers het hele jaar door 1.500 woonverhalen 
bekijken en vragen stellen aan de huiseigenaren. Zo zetten 
steeds meer mensen de stap naar duurzaam wonen. Heeft u 
zelf ervaring of tips over duurzaam bouwen of verbouwen? 
Meld uw woning aan en inspireer anderen!

Huiseigenaren bedankt
Als gemeente De Wolden willen wij alle betrokken 
huiseigenaren bedanken voor hun gastvrijheid en inzet! Door 
het delen van uw kennis en ervaringen zijn veel mensen verder 
op weg geholpen met hun stappenplan. Dankzij u maken we 
Nederland weer een stuk duurzamer!



Predikant:  Vacant.   
Ondersteuning pastoraat: Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
     Tel: 06-51370604
  Inloopspreekuur: elke vrijdag 13:00 uur
  tot 14:00 uur in De Bron
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 06 december 2019
bij k.vlietstra@gmail.com.

Bedankt!!
Inmiddels zijn Anne-Marie en ik verhuisd naar Lemelerveld. In de 
ochtenddienst van 3 november werd ik als predikant aan de Brugkerk 
in Lemelerveld verbonden. Op de zondag daarvoor heb ik afscheid 
genomen in Ruinen. Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de mooie manier waarop wij in Ruinen afscheid hebben mogen 
nemen. Hartelijk dank voor de hartverwarmende afscheidsdienst, voor 
het gezellige koffi  edrinken na de dienst met het optreden van Ruunder 
Basalt, de vele lieve afscheidswoorden, kaartjes, cadeau’s en goede 
wensen. In Ruinen heb ik negen jaar met heel veel schik en voldoening 
als predikant gewoond en gewerkt. Ik hoop dat de contacten nog lang 
zullen aanhouden en dat wij elkaar of in Ruinen of wie weet wel in 
Lemelerveld nog vaak ontmoeten. Kom gerust langs, als u eens in de 
buurt bent! 
Iedereen alle Goeds toegewenst!
ds. Georg Naber

MEDITATIE
Eer aan God in de hoogste hemel (Lucas 2: 14a)
In de Adventstijd kijken we vol verwachting naar de toekomst. De 
toekomst is zwanger van een hoopvol gebeuren. In de schoot van de 
toekomst zit een prachtig leven verscholen. Dit leven willen we graag 
aanraken, maar dit kan pas na de geboorte! Dan zullen we de betekenis 
kunnen voelen of begrijpen.
Adventstijd is geen toneelspel, dat de verhalen van vroeger naspeelt. 
Adventstijd is, begeleid door Bijbelverhalen, de verwachting van een 
nieuwe, betere toekomst wakker houden. Wakker blijven is een teken, dat 
mensen zich niet neerleggen bij de huidige situatie. Zij voelen zich niet 
thuis in deze situatie!

De reden van niet thuis voelen is, dat gelovigen zich niet kunnen 
neerleggen bij een gebroken wereld. In deze wereld breken relaties in 
verschillende levensgebieden door onbegrip, verleiding, haat, oorlog 
etc. Relaties kunnen ook breken door natuurrampen. Letterlijk worden 
mensen van elkaar gespleten!

Wie kennis heeft van een ongebroken, paradijselijke wereld kan zich in 
een gebroken wereld nooit meer thuis voelen. Nooit meer thuis voelen is 
een andere uitdrukking voor verlangen naar een goede wereld.
Dit verlangen lijkt irreëel. Mensen proberen goed te doen, maar zien hun 
vele goede pogingen afketsen op de harde, gebroken wereld. Mensen 
komen in opstand tegen scheefgegroeide verhoudingen, zoals onrecht. 
Het resultaat is meestal niet spectaculair. De berusting groeit en lijkt het 
verlangen toe te dekken. Hierdoor wordt het verlangen gedoofd. Mensen 
proberen door de tijd te komen .......
Door de tijd komen ........ klinkt niet hoopvol. In dit opzicht lijken mensen 
op de herders in de donkere nacht. Donkere nacht in een dubbele 

betekenis. De herders -mensen zonder hoop- waren plichtmatig 
aanwezig. In schaarse, hoopvolle momenten droomden ze soms over 
vrijheid of over geaccepteerd zijn. Ze durfden er niet over te praten.
Vrijheid, geaccepteerd zijn waren eigenlijk irreële dromen!
Gelukkig heeft God zich niet neergelegd bij de scheefgroei of wildgroei 
in deze wereld. Hij werkt, op Zijn manier, aan een betere wereld, waarop 
mensen in vrijheid en blijheid kunnen leven.

De aankondiging van de geboorte van het bevrijdend leven was een 
lichtstraal in de donkere situatie. Deze lichtstraal verwees zingend naar 
de bevrijdende God. Hem werd eer gegeven, omdat Hij mensen weer 
hoop gaf. Hij schudde mensen wakker uit hun onvruchtbare berusting.
Ook vandaag schudt God mensen door zijn Geest wakker. Ontwaakte 
mensen zullen signalen van de goede toekomst kunnen beleven. Zij 
stralen dit ook uit! 
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Daar ds. Naber vertrokken is naar Lemelerveld vervalt ook het 
wekelijkse spreekuur op maandagmorgen.
Ds. G. Venhuizen houdt vanaf 8 november elke week op vrijdag 
van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 
4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

Even voorstellen

Ik ben Gerard Venhuizen. Met mijn 
echtgenote Gonnie Venhuizen – van 
der Bijl woon ik in de voormalige 
pastorie van de Gereformeerde kerk 
te Nijensleek. Deze riante woning 
hebben we in 2005 kunnen kopen. 
Toen kwamen we er met 4 van onze 
6 kinderen wonen. Nu zijn bijna alle 
kinderen uitgevlogen. 

Ik ben afgestudeerd in de landbouw en de theologie. Na de 
kerkelijk examens heb ik in verschillende gemeentes als predikant 
gewerkt. De laatste gemeente was Nijensleek – Vledder, waar ik 
het proces naar een federatie mocht begeleiden. Mijn hart ligt 
bij het pastoraat. Pastoraat is voor mij: “Met mensen meelopen, 
luisteren naar hun levensverhaal, samen zoeken naar een weg, 
die begaanbaar is”. De inspirerende factor in het pastoraat is voor 
mij: het bevrijdend verhaal, dat in de Bijbel staat geschreven. 
Mijn leven staat in het teken van leren. Leren houdt mij lenig en 
alert. Voor verdieping van het pastoraat heb ik o.a. de cursus 
Klinisch Pastorale Vorming gevolgd. In 2017 en 2018 heb ik de 
Geaccrediteerde opleiding Registermediator en Familiemediation 
met succes afgesloten. 

Na diverse onderzoeken en examens mag ik mij nu ADR register 
confl ictcoach, mediator & onderhandelaar en familiemediator 
noemen. Sinds 2017 werk ik voor het Vertrouwensloket Welzijn 
Landbouwhuisdieren (voor meer info: zie de website van het 
Vertrouwensloket). Ik werk in het Vertrouwensteam 
Noord-Nederland.
In 2014 ben ik begonnen met mijn praktijk: Trust. Praktijk voor 
bemiddeling en begeleiding. Vanuit deze praktijk heb ik een 
contract gesloten met uw kerkenraad. Dit stukje “even voorstellen” 
is mijn eerste stap op de weg met uw gemeente. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.praktijk-trust.nl
Met vriendelijke groet, Drs. Ing. Gerard Venhuizen
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In Memoriam: Geert ten Oever
* 14-07-1931             † 10-10-2019
Op donderdag 10 oktober overleed Geert ten Oever op de leeftijd 
van achtentachtig jaar. Geert ten Oever werd in 1931 in Pesse 
geboren, in een gezin met zes kinderen. Zijn vader was agrariër, 
en daarnaast ook actief als veehandelaar. Geert heeft een 
mooie kindertijd en jeugd gehad. Hij ging naar de lagere school, 
bezocht de ULO en vervolgens ook de Landbouwwinterschool 
in Hoogeveen. In 1958 trouwde hij met Wout Pol. Met haar is 
hij tweeënzestig jaar in de echt verbonden geweest, lief en leed 
delende. Ze werden de trotse ouders van vier kinderen: Bert 
Jan, Erna, Luc en Jessica. Via Hoogeveen kwamen ze in Assen 
te wonen waar Geert werk vond bij de Gezondheidsdienst voor 
Dieren. 

Het werk lag hem goed, hij genoot zeer van het contact met 
de mensen. Toen de gezondheidsdienst later naar Drachten 
verhuisde, werd Geert ten Oever uiteindelijk hoofd van de 
buitendienst. Dit werk heeft hij met veel plezier gedaan, tot het 
moment dat hij op drieënzestigjarige leeftijd met de vut ging. 
Drie jaar geleden kwamen hij en Wout in Ruinen te wonen, aan 
de Jan Wierengaweg.Geert ten Oever was een man die met 
veel plezier in het leven stond. Een man die ook weleens zijn 
dominante en ongedurige trekken kon hebben, maar die vooral 
heel zorgzaam was voor de vertrouwde mensen om zich heen, 
en vol blijdschap aanstekelijk in het leven stond. Hij was heel 
trouw in het onderhouden van zijn vriendschappen. Daarnaast 
hield hij van de sport, vooral van het schaatsen en het volgen 
van voetbal, ook op plaatselijk en regionaal niveau. Hij had een 
passie voor muziek, ging doorgaans fluitend door het leven 
en heeft zich zelf het spelen op het orgel aangeleerd, en op 
de mondharmonica. De laatste jaren van zijn leven werden 
gekenmerkt door een sterke achteruitgang van zijn gezondheid. 
Vooral op het gebied van het geheugen werden er steeds 
meer uitvallen geconstateerd. Een levenslustige man die oh zo 
veel hield van het contact met mensen en van samen dingen 
ondernemen, moest op een bepaald moment meemaken en leren 
aanvaarden dat communiceren met andere mensen moeilijk, zo 
niet onmogelijk werd. Zijn vrouw Wout en de kinderen bleven, 
samen met andere familie en vrienden, in de laatste fase van zijn 
leven trouw om hem heen staan.

Op woensdag 16 oktober stonden wij in de afscheidsdienst in 
de aula in Fluitenberg, stil bij het inzicht van de bijbelse filosoof 
Prediker dat in ons bestaan “alles zijn bepaalde tijd heeft” en 
daarmee op een bepaald moment ook aan de vergankelijkheid 
onderworpen is. Maar we lazen bij hem ook de woorden dat 
de eeuwige God ons mensen trouw blijft tot in eeuwigheid en 
altijd genadevol op zoek zal blijven gaan naar “alles wat verloren 
gegaan is” (Pred. 3: 15), en daar horen wij mensen ook bij. Zo 
legden wij het bestaan van Geert ten Oever vertrouwensvol in de 
handen van zijn Schepper terug. Wij leven met Wout en de hele 
familie mee en wensen iedereen veel sterkte toe in de komende 
tijd. 

In Memoriam: Jentje Benning-Wever
* 27 april 1928    † 30 oktober 2019
Woensdagochtend 30 november is in alle rust Jentje Benning-
Wever in Meppel overleden. Op de kaart staat:
Na een periode waarin haar gezondheid en de vreugde voor het 
leven steeds verder afnam, is na een liefdevolle verzorging in de 
Schiphorst onze tante rustig ingeslapen.

Jenny Wever groeide op op de boerderij van haar ouders in 
Gijsselte. Ze was het vijfde kind van haar ouders, na haar is haar 
broer Roelof nog geboren. Helaas heeft ze door een valpartij op 
jonge leeftijd haar linkeroog verloren. Dat plaagde haar zeer en ze 
heeft daardoor een minderwaardigheidsgevoel ontwikkeld, wat in 
haar hele leven een rol heeft gespeeld. Met haar vijftiende ging ze 
aan het werk in de huishouding. Een paar jaar later heeft ze Harm 
ontmoet. Ze trouwden en kwamen in Echten te wonen. Harm 

en Jenny hadden een grote kinderwens, helaas kon die wens 
niet vervuld worden. Ze heeft daaronder geleden, vooral toen 
zij alleen kwam te staan na het overlijden van haar man. Door 
het werk van haar man Harm kwamen ze na Echten in Meppel, 
vervolgens in Almelo en daarna in Wierden te wonen. Jenny 
werkte in die tijd in de thuiszorg en in de particuliere huishouding. 
Ze heeft daarvan genoten, ze was graag onder de mensen en 
haar levensmotto was ‘helpen’. Na de pensionering van haar man 
Harm zijn ze teruggegaan naar Ruinen. Jenny werd lid van de 
zusterkring, ze ging zingen in het koor en samen hebben ze zich 
ontfermd over een vluchtelingengezin. Helaas stierf Harm, een 
zeer groot verlies voor haar en een groot verdriet, wat zij al die 
jaren die daarna volgde, met zich meedroeg. 

Zij ging meer vrijwilligerswerk doen, maakte schoon in De 
Bron en werkte bij de dagopvang. Ze vertelde dat het haar 
levensroeping was om de ander te helpen. Helaas werd, wat ze 
wilde geven aan de mensen, niet altijd goed ontvangen. In haar 
diepste kern was ze een zeer gevoelige vrouw en een vrouw die 
zo graag voor anderen iets wilde betekenen.

We spraken ook regelmatig over haar eenzaamheid. Ze vond rust 
in haar geloof. Ondanks dat ze veel vragen had aan God en dat 
uitsprak in haar avondgebed, ervoer ze de kracht van God, die 
met haar meeging in haar leven.

Ruim acht jaar geleden moest ze verhuizen naar het 
woonzorgcentrum in Zuidwolde. Op dat moment was er geen 
plaats in de nieuwe seniorenwoningen aan de Jan Wierengaweg.
Dat heeft haar veel spanning gegeven, ze kon daar niet mee 
omgaan en ze heeft het als zeer vernederend ervaren dat er geen 
plek voor haar was in Ruinen. Sinds die tijd gaf ze regelmatig 
aan dat ze niet meer verder wilde leven. Ze verloor in Zuidwolde 
haar contacten met kennissen en vriendinnen. Ze raakte in een 
isolement en ze ervoer een grote eenzaamheid. Na acht maanden 
kwam ze terug in Ruinen. Het leven werd zwaar voor haar en ook 
dat ze ervoer dat haar hoofd haar soms in de steek liet.
Op een gegeven moment kon ze niet meer zelfstandig wonen en 
verhuisde ze naar de Schiphorst.

Op de rouwkaart staat:
Jouw verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die zekere verwarring,
bezit van jouw gedachten nam.

Ze heeft nu haar rust gevonden. Een goed mens is van ons heen 
gegaan.

Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas

ZUSTERKRING

Maandagmiddag 25 november komen we om 14.00 uur bij elkaar 
in De Bron. We krijgen een kijkje in het leven van zeekapitein 
Jan Klein en we horen en zien hoe hij leiding geeft op grote 
containerschepen. En hoe ervaart het gezin het leven van een 
zeevarende? Gasten en nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom.

Spreuk van de maand

Liefde kun je blijven uitdelen zonder 
dat ze opraakt.

Redactie Om de Ruiner Toren



*Geldig t/m 
30 november
*Geldt alleen op 
voorraadbroeken, 
niet op 
bestellingen

BROEKEN 
10-DAAGSE

bij Boetiek
De Smederije20% 

KORTING 
op elke broek!*

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum : donderdag 28 november 2019 
Locatie : Café Hees Ruinen
Aanvang : 20:30 uur

AGENDA:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen 2018
5. Jaarverslag secretaris
6. IJsbaan
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Pauze
11. Contributie
12. Bestuursverkiezing: 
 Aftredend en niet herkiesbaar: de heer B. de Groot
 en mevrouw A. Klomp
 Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: 
 de heer D. van der Sleen en de heer R. Reinders.
 Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden
 voor aanvang van de vergadering, mits deze
 kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste
 vijf leden.
13. Evenementen voor het jaar 2020
14. Rondvraag
15. Sluiting    Het bestuur

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

Zaterdag 30 november – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt, voor de 
omwonenden.
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in de dienst voor.

Zondag 24 november – 10.00 uur – Mariakerk – 
Dienst van gedenken   Ds.G. Naber gaat in de dienst voor
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, met de Dienst van gedenken. 
Wij herdenken degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en 
steken een licht aan voor alle slachtoff ers van geweld en rampen en 
voor alle naamloos overledenen. Met medewerking van het kerkkoor.

Zondag 01 december– 10.00 uur – Mariakerk
G. Venhuizen Eerste Advent
De kerkenraad zal deze dienst verzorgen.
Het wordt een bijzondere dienst

Zondag 08 december – 10.00 uur – Mariakerk
Tweede Advent
Ds H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.

Zondag 15 december – 10.00 uur – Mariakerk
Met Soglasije uit Zeist. Op zondag 15 december 
krijgt de kerkdienst in de Mariakerk wel een heel 
bijzonder karakter. Wij vieren een kerkdienst in de 
stijl van de Russisch-Orthodoxe kerk. Dat wil zeggen 
dat er vooral wordt gezongen. Gezongen niet door 
onszelf, maar door Soglasije, een ensemble voor 
Russische kerkmuziek uit Zeist, die dit weekend in 
Drenthe zijn. Het karakter van de dienst wordt niet 
bepaald door de preek en de woorden van de dominee, maar door de 
zangen van deze groep. De gezangen zijn soms meer dan 1500 jaar 
geleden ontstaan uit de menselijke ervaring met geboorte, leven en 
dood. De teksten van de liederen zijn ontleend aan Bijbelse teksten, 
veelal aan de psalmen, aangevuld met nieuwere teksten, halleluja’s en 
Klein Gloria’s. 
 
Het karakter van deze muziek gaat van meditatief, verstild tot jubelend 
en uitbundig. Volgens de Russische Orthodoxe traditie is alleen de 
menselijke stem geschikt om Gods lof te zingen. Daarom wordt er a 
capella gezongen, zonder begeleiding van muziekinstrumenten. Het is 
de bedoeling dat de muziek als een “hemelse ladder”, als een ladder 
naar de hemel wordt ervaren. Het moet een bijzondere ervaring zijn om 
na een klein uur in de verstilde, innige setting van deze zang vertoeft te 
hebben, weer naar huis te gaan. Welkom! 

Zondag 22 december – 10.00 uur- Mariakerk
Vierde Advent
Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

KERKRENTMEESTERS
Najaarsactie 2019
Als het goed is heeft u allen een envelop ontvangen om een bijdrage te 
leveren voor de najaarsactie 2019. Het doel dit jaar is de verlichting van 
de Mariakerk. Dit kan nu gelijk worden aangepakt omdat wij binnenkort 
ook beginnen met het realiseren van de nieuwe verwarming in de 
Mariakerk. Wij hopen ook dit jaar dat u weer een bijdrage wilt leveren. 
Alvast bedankt hiervoor.

RIJKeR en beroepingscommissie:
Door het vertrek van onze predikant Georg Naber is er inmiddels een 
beroepingscommissie samengesteld die het proces ingaat voor een 
nieuwe predikant. Zoals het er nu uitziet zullen wij een predikant krijgen 
die nog voor 0,5 FTE of te wel voor 50 % kan worden ingezet in onze 
gemeente.
Dit zelfde geldt voor de gemeenten waar wij al een samenwerking mee 
zijn aangegaan te weten Ruinerwold en IJhorst/De Wijk. Wij zullen 
weliswaar ieder apart het proces ingaan maar de advertentie zal wel 
gezamenlijk worden geplaatst waar duidelijk in wordt aangegeven dat 
wij als RIJKeR veel meer zullen gaan samen werken. Wij houden u op 
de hoogte hoe het proces verder verloopt.

Opbrengst Brinkfestijn
De verkoop van onder andere kniepertjes, jams, kaarten sokken en de 
twee concertjes tijdens het Brinkfestijn heeft het mooie bedrag van € 
931,90 opgebracht. De vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet 
hartelijk dank. Mogen wij volgend jaar weer een beroep op jullie doen?



Nieuws van Toneelvereniging 
De Boemerang! 
ANSEN - Sinds september zijn de repetities van De 
Boemerang weer in volle gang en de spelers zijn klaar voor 
de voorstelling op 30 november a.s.  Ditmaal in een andere 
bezetting want helaas hebben Bart Muthert en Nina Scholing 
afscheid genomen van het gezellige clubje. Tja dan is nieuwe 
verjonging uiteraard hard nodig en gelukkig durft Hugo 
Joosten de stap van het jeugdtoneel naar De Boemerang aan. 
De Boemerang is ontzettend blij met het nieuwe lid! 

Anneke Luning neemt ook dit jaar de regie voor haar 
rekening. Marja Mendel zal weer zeer regelmatig souffl  eren, 
Jeannet Joosten ís de decorcommissie en Anne Koster 
zal weer regelmatig bij de repetities aanschuiven voor de 
geluidseff ecten. Het stuk dat ze gaan spelen heet “De 
geweldige dokter Paul”. Een dolkomische klucht, geschreven 
door Henk Roede. 

Vol enthousiasme begint Dokter Paul aan zijn eerste werkdag 
als dierenarts in zijn eigen praktijk. Echter komt hij er al snel 
achter dat zijn voorganger, Dokter van Meulen, er wat bij 
kluste en het daarbij niet al te nauw nam met de ethiek. De 
dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk is namelijk een enorm stuk 
verderop... 
Noteer in je agenda: zaterdag 30 november, 20:00 uur in de 
Bastogne, zaal open vanaf 19:30 uur. Een voorstelling vol met 
misverstanden en dubbelzinnigheden, die garant staan voor 
een hilarische avond.

HUGO JOOSTEN - ALIE BROEKMAN - AREND VAN DIJK - ROELIE BOVERHOF - JAN STEENBERGEN - JANET WORMGOOR - JAN VRIEND 
GERDA TISSINGH - GERT-JAN VAN DEN BOSCH - INGE WIEKEMA - REGIE: ANNEKE LUNING - SOUFFLEUSE: MARJA MENDEL  

een hilarisch stuk van Henk Roede
De geweldige dokter Paul

De Boemeran
g

Neem een leuke prijs mee en help ons met de verloting!

een avond lachen met 

aanvang 20:00 uur - 19:30 zaal open - entree 7,50

30 november - Bastogne Ansen

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 B&W haalt hieruit de winnaar. 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.

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.
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ZORG ERVOOR DAT ALLES

PERFECT IS GEREGELD:

SCHENKINGEN DOEN?

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

Snertwandelingen in het 
Dwingelderveld
RUINEN - Na een lange najaarswandeling over het 
Dwingelderveld genieten van een heerlijke kop erwtensoep. 
Dat doen de deelnemers op 23 november en 21 december in 
het Dwingelderveld tijdens de snertwandeling. 

Deze drieënhalf uur durende tocht begint bij 
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 
22 in Ruinen. Tijdens de wandeling vertelt de gids van 
Natuurmonumenten over het grote stille natte heidegebied 
met haar bijzondere flora en fauna. De wandeling begint om 
10.30 uur en vooraf aanmelden is nodig. Dat kan op 
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Er zijn maar 
een beperkt aantal plaatsen vrij. Onderweg wordt er gestopt 
bij Theehuis Anserdennen waar een heerlijke kop snert voor 
de deelnemers klaar staat. 

Foto: Natuurmonumenten – Janko van Beek

Natuurmonumenten zoekt 
creatieve en gastvrije vrijwilligers 
Geniet jij ook zo van het Dwingelderveld en wil je er graag 
werken? Dan is een vrijwilligersfunctie bij bezoekerscentrum 
Dwingelderveld in Ruinen misschien wel iets voor jou. 
Natuurmonumenten zoekt balievrijwilligers en vrijwilligers die het 
leuk vinden om kinderactiviteiten 
te begeleiden. Daarom organiseert 
Natuurmonumenten een 
informatieavond op woensdag 
20 november om 19.30 uur in 
bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
Benderse 22 in Ruinen. Heb jij het 
groene hart dat wij zoeken? Kom 
dan naar deze bijeenkomst en laat 
je verrassen door de vele facetten van het vrijwilligerswerk voor en 
in de natuur. Tijdens deze avond geven vooral vrijwilligers uitleg over 
de vacatures. 

Als balievrijwilliger werk je in het bezoekerscentrum en geef je uitleg 
over het Dwingelderveld, de wandel- en fietsroutes en verkoop je de 
producten uit de winkel. Educatievrijwilligers begeleiden de kinderen 
bij activiteiten in de natuur. In de schoolvakanties wordt er bijna 
dagelijks een activiteit georganiseerd, zoals een natuurontdektocht, 
een viltactiviteit of een insectenhotel maken. Ook begeleiden de 
vrijwilligers de kinderfeestjes en helpen ze mee met evenementen in 
het Dwingelderveld. 

Als vrijwilliger bij Natuurmonumenten werk je in een team, heb 
je een vast aanspreekpunt en is er ruimte voor opleiding en 
ontwikkeling. Wil je meer informatie over de verschillende vacatures, 
kijk dan op www.nm.nl/vrijwilliger/vacatures of stuur een mailtje naar 
Gina Fieten g.fieten@natuurmonumenten.nl. 



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november 2019 tot 1 april 2020 woensdag 
t/m zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de schoolvakanties is 
het Bezoekerscentrum dagelijks van maandag t/m zondag geopend van 
10.00 - 17.00 uur. Op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn bezoekers 
tevens welkom van 10.00-17.00 uur.
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.

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Groepen kunnen op afspraak altijd het Pasmans Huus bezichtigen. Bel 
voor het maken van een afspraak: 0522-472631 of 0522-472485.

Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

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
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 uur. 
Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee.
’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.

’t Neie Punt
Mocht u, om welke reden dan ook het kwartaalblad ‘Neie Punten’ niet 
ontvangen, dan kunt u altijd een exemplaar ophalen bij ’t Neie Punt, 
Galerie Femke Anne of Marskramer Luten.

NOVEMBER/DECEMBER
Zaterdag 23 november Snertwandeling
10.30 uur Start Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 23 november CaféQuiz
20.00 uur Café Hees/Brinkzicht
 Deelname vooraf aanmelden,
 max. 6 pers. per team
Zaterdag 23 november The Wanderer – band met Nikos Frangiskatos
20.00 uur Klein Paradiso, Echten, info@delibre.nl
Zondag 24 november Op pad met kinderen –
13.00-16.00 uur Demonstratie etsen door Harm Echten
 Kunstenaar Harm Echten uit Ruinen haalt zijn
 inspiratie uit het Dwingelderveld.
 Tussen 13.00-16.00 uur is hij in het
 Bezoekerscentrum aan het werk.
 Harm laat zijn werk zien en vertelt. Ter plekke
 komen de etsen uit de pers, afbeeldingen van
 uilen, andere vogels of landschappen.
 Kinderen mogen een eigen etsje maken. Er zijn
 geen kosten aan verbonden.
 Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen.
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zondag 24 november Talentenjacht
14.00 uur Speciaal voor mensen met een beperking in
 ontmoetingscentrum D Boerhoorn, Zuidwolde.
 Kun je goed dansen, playbacken of iets anders
 en wil je dit graag laten zien aan de
 deskundige jury? Info en opgave:
 leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl
 of tel. 0528-378686
Zondag 24 november Muziek in de Mariakerk
15.30 uur Blokfluitensemble FEW, kerk open vanaf
 15.00 uur www.muziekindemariakerk.nl
Maandag 25 november ’t Neie Punt
19.00 uur Optreden Mannenkoor Uffelte.
 U bent allemaal van harte welkom.
Woensdag 27 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Timmerclub
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Donderdag 28 november ’t Neie Punt, Luxe-bingo met een hapje en een
14.30 uur drankje.Iedereen is van harte welkom.
 Wat zou het leuk zijn als er ook meer
 mensen uit het dorp mee zouden doen.
 Komt allen!
Zaterdag 30 november Toneelvereniging De Boemerang speelt
20.00 uur ‘De geweldige dokter Paul’
 De Bastogne - Ansen
 Zaal open 19.30 uur
Zaterdag 30 november Karaoke, m.m.v. De evening Stars, Jeanette,
20.30-01.00 uur Team Demini
 De Stobbe, Ruinen

Zondag 1 december Jubileumconcert Byzantijnskoor Drenthe
15.00 uur Mariakerk, Ruinen
Zondag 1 december Dansmiddag met de band ‘Please’
15.00-19.00 uur ‘t Achterhuus, Luning’s Restaurant, Ruinen

Zaterdag 7 december Kerstmarkt in Ruinen
14.00-20.00 uur Met heel veel gezellige kramen, een levende
 kerststal, livemuziek, foodplein en natuurlijk
 de kerstman!
Maandag 9 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Techniekclub voor nieuwsgierige kinderen.
 Wat gaan we nu weer uitvinden?
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Dinsdag 10 december ’t Neie Punt. Optreden van de familie Tuinman
14.30 uur Een gezellige middag voor ‘Jan en Alleman’.
Vrijdag 13 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Kerstballen versieren voor jong en oud.
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Dinsdag 17 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker.
14.30-15.45 uur Kerstbakjes maken voor jong en oud.
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Woensdag 18 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker.
14.30-15.45 uur Timmerclub
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Woensdag 18 december KERSTMARKT IN ’T NEIE PUNT
Zaterdag 21 december Kerstloterij m.m.v. Hans Meurs
21.00 uur Café Hees/Brinkzicht
Zondag 21 december Kerstconcert
15.00 uur door Muziekver. Crescendo & Mannenkoor de
 Geuzingers Zaal Hees, Ruinen
Vrijdag 27 december ’t Neie Punt. Luxe-bingo met een hapje en 
14.30 uur en drankje. Gezellige middag voor iedereen!                      

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.

Hersengymcompetitie
Uitslagen 7 november:
1. JAR 112 pnt.
2. Smitties 106 pnt.
3. De Akkers 102 pnt.
Publieksprijzen: Albert Smit, Quintus Waninge.
De volgende wedstrijdavond donderdag 21 november, aanvang 
20.00 uur in ’t Neie Punt in Ruinen.



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


