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Lekker feestje bij Bestaria Ruinen
45-jarig jubileum met leuke actie

RUINEN - Het is bijna eind augustus 
2021 en er is nog kleine week te gaan 
als in Ruinen het Runerfeest wordt 
gevierd. Een bijzonder Runerfeest in 
coronatijd, maar de organisatie heeft 
zich vol ingezet en improvisatietalent 
heeft laten zien dat ze de Ruunders 
toch iets moois van vermaak hebben 
kunnen bieden. 
Bij Bestaria Ruinen zijn de gordijnen 
nog even dicht en zitten Marjet Pijper 
en haar ouders Riet en Chris bij elkaar 
aan een tafeltje aan de koffi  e en worden 
herinneringen uitgewisseld. 
‘Hoe zat het ook alweer’, wat was 
nu eigenlijk de exacte datum van 
oprichting van hun horecabedrijf aan 
de Mr. Harm Smeengestraat?’, vragen ze 
zich hardop af.

In ieder geval 45 jaar geleden, dat is 
duidelijk. Naar bevestiging zoekend 
en bladerend door het aangelegde 
bedrijfsplakboek vol met krantenknipsels 
en foto’s komen ze tot de conclusie dat de 
overname van destijds Eethuisje Wassens 
een dag voor het Runerfeest plaatsvond. 
Het jonge gezin Pijper, afkomstig uit 
Meppel, kon in de week van het feest 

gelijk ‘los’ met de bereiding van snacks 
en afhaalmaaltijden. Na dat Runerfeest in 
1976 werden de deuren tijdelijk gesloten 
voor een ingrijpende verbouwing. Het 
afhaalloket en zaaltje van toen werden 
samengevoegd tot een grote, maar 
gezellige en overzichtelijke ruimte met 
zitplaatsen en afhaalmogelijkheid. 
In september van dat jaar vond de 
heropening plaats en kreeg het de naam
’t Ruunder Eethuussien. 

‘In de beginperiode was de snackbar 
en de cafetaria echt een avond- en 
weekendgebeuren’, vertelt Chris en gaat 
even terug naar ‘toen’.
 ‘Het was een intensieve periode en hard 
werken om de snackbar naar het juiste 
niveau te tillen. Alle snacks en gerechten 
werden door ons zelf bereid.’ Geleidelijk 
kregen de Ruunders vertrouwen in de 
jonge ondernemers. Dit was aanleiding 
om aan de vraag naar een snack of 
maaltijd op elk moment van de dag te 
voldoen en konden de openingstijden 
worden verruimd. De zaak was dagelijks 
geopend van 11.00-24.00 uur.
Lees dit artikel verder op pagina 5

@Jans Schulting



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.

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

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg
• onderhoud 
• renovatie
• bestratingen
Het plaatsen van 
• tuinhuisjes
• schuttingen
• vlonders
• pergola’s

Wolvenweg 11 | 7963 BG  Ruinen | M 06 439 94 277 | T 0522 472 442
www.hoveniersbedrĳ fsandermeekhof.nl

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

NIEUWE

COLLECTIE!

Enjoy | Soquesto | Angels | Dreamstar | Zerres | Mindet | Roberto Sarto



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 Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

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

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

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Een gewonde ree gevonden?
Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

FyXsio Fysiotherapie Ruinen, Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten.  Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie) 
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 uur: 0528-447012.  Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

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 huidoneff enheden 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

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Brink 41 - 7963 AB Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.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 / fi tness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel. 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.nl

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  -  e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.nl

Koos Hulzebos Administraties
Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers, 
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More
Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl



KIEK! JANS SCHULTING

Runerfeest: kruiwagens versieren
Allerlei kleurige creaties werden in de tuinen tentoongesteld.
Nog meer zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Toch Runerfeest:
een alternatief Runerfeest!
RUINEN  - VVVo Ruinen, de organisator van het Runerfeest 
is er in geslaagd een mooi alternatief feestje te organiseren. 
Van 27 t/m 29 augustus werden er leuke activiteiten 
gehouden die bij de deelnemers van alle leeftijden goed in 
de smaak vielen. 

Door de coronamaatregelen was er dit jaar in plaats van de 
traditionele optocht van versierde wagens gekozen voor 
versieren van kruiwagens. De wagenbouwers zijn zoals altijd 
creatief en hadden prachtige wagens ontworpen, maar nu een 
verkleinde versie. De rollen werden omgedraaid,  want er was 
natuurlijk geen rondgang door het dorp en een jury die wagens 
beoordeelde, maar VVVo had voor zowel belangstellenden als 
jury voorzien in een route langs de versierde kruiwagens.
Het alternatief Runerfeest werd afgesloten met een online bbq-
workshop. Tijdens de barbecue werden tevens de prijzen bekend 
gemaakt van de verschillende onderdelen van het feest.
Bij de kruiwagens zijn de prijzen als volgt gewonnen:

Categorie kinderen        Categorie volwassenen
1. Zoethouders             1. Zo gek als een deur
2. Happy Stones             2. Wij houden het Runerfeest brandende
3. Eigen Huis op wielen  3. Kr-uiwagen

1

2

3

2

1

3



ColumnVAN SANDER

LEKKER MOPPEREN

De voorbije maanden hoorde ik van meerdere criticasters dat 
ik te vaak de grotere onderwerpen des levens probeer aan te 

snijden op deze plek. Dat zou 
mensen niet aanspreken. Juist 
dat kleine gezeur, daar herkent 
iedereen zich in. Oké dan. Komt-ie.

Ik heb een hekel aan 
nagesynchroniseerde 
reclamespotjes. Lippen die op 
mijn televisiescherm drie keer 
van elkaar gaan terwijl een 

overenthousiaste voice-over in complete volzinnen mij een 
wasmiddel probeert te verkopen. Stop met die troep, ik ben toch 
geen debiel?

Ik haat het als mijn vriendin vroeg naar huis wil als ik het gezellig 
heb in de kroeg. Laat me toch lekker zitten. 
Maar ik heb er tegelijk de pest in als zij niet meewil als ik het 
eraan toe heb om naar huis te gaan. Wie van ons twee heeft het 
dan niet begrepen...?

Vol walging kijk ik naar mensen die complete concerten of 
andere gebeurtenissen op hun smartphone staan te fi lmen. Je 
blokkeert het zicht voor de mensen achter je. 
En laten we eerlijk zijn; wie gaat die beelden bekijken? 
Jijzelf zelf niet hè, fi lmer? Had dan gewoon die telefoon 
weggelegd, dan had je het kunnen zien! 

Braakneigingen krijg ik van politici die dingen eigenlijk niet 
willen regelen, maar doen alsof het overmacht is. 
Oud-werknemers in Afghanistan laten verrotten, ‘want de Taliban 
rukte wel erg snel op toen we militairen terugriepen’. 
Alsof ze dat niet hadden kunnen zien aankomen...

Ik wil dingen kapot schoppen als techniek niet werkt zoals het 
bedoeld is. Hoezo doet mijn printer het maar in 50 procent van 
de gevallen, zonder aanwijsbare reden? En waarom doet-ie het 
sowieso niet als ik nog even snel een belangrijk documentje uit 
wil draaien? Herkent dat ding stress ofzo?
Had dat dan even op de doos gezet!!

Mensen die uit het niets de linkerbaan van de snelweg 
opschieten vanachter een vrachtwagen, terwijl ik aan het inhalen 
ga. Ik diep in de remmen, bijna een afdruk van mijn stuur in het 
gezicht. Van de weg halen die mensen!

Mijn tenen krommen van mensen die anderen online feliciteren 
door een foto te plaatsen waar ze zelf ook opstaan. ‘Ja, 
gefeliciteerd met je verjaardag. Hier is een foto waar ik ook opsta, 
zodat iets wat alleen jou aangaat ook een beetje van mij wordt.’ 

Zo’n betweter die nog maar een paar jaar stukjes schrijft en 
meteen doet alsof hij de wereld doorziet. Woningnood in dorpen, 
religie, de koning, georganiseerde criminaliteit, de onderbroeken 
van de vriendin. Dat soort onderwerpen. Snotaap. 

Toch ben ik er na al die zwartgalligheid van overtuigd dat 
ik een rooskleuriger beeld van de maatschappij heb dan 
complotdenkers en coronasceptici. Een beetje mopperen is soms 
gewoon lekker, maar blijf reëel. Even serieus: laat je allemaal 
vaccineren, mensen. Het is de enige weg uit al die akelige 
regeltjes. Of is dat een te groot onderwerp?

Lekker feestje 
bij Bestaria Ruinen
45-jarig jubileum met leuke actie

vervolg van pagina 1
Nu 45 jaar later, is Bestaria Ruinen zoals iedereen het kent en 
4 verbouwingen en renovaties verder, waarvan de laatste in 2008, 
inmiddels in handen van dochter Marjet. Chris verleent af en toe 
nog wat hand- en spandiensten in de keuken en ook Riet laat zich 
regelmatig nog even zien.
Aanvankelijk lag de liefde van Marjet bij de paarden, maar door 
omstandigheden kwam ze al op 18-jarige leeftijd in het bedrijf. 
En dat bevalt goed. Er is veel veranderd in al die jaren maar wat 
niet veranderde is de kwaliteit van de producten. Voortdurend 
wordt de ‘vinger aan de pols’ gehouden om hierin succesvol te 
blijven. Natuurlijk is er ruime keuze aan vegetarische snacks, wordt 
er rekening gehouden met allergieën en zijn er speciaal hier op 
afgestemde producten verkrijgbaar. Belangrijk is dan ook de 
samenwerking met de leveranciers. Al vanaf het begin is Horesca-
Meppel de huisleverancier van het assortiment. En daarnaast is er 
ondersteuning van One-2-Eat met regelmatig terugkerende acties 
van snacks voor een euro en de populaire ‘Supertje-maaltijden’ tegen 
aantrekkelijke prijzen. ‘Oh en vertel ook nog even dat we heerlijk 
softijs van hoogwaardige kwaliteit verkopen, waar menigeen graag 
even voor omrijdt’, laat Chris nog even weten.

Sponsoring
Bestaria Ruinen vervult in Ruinen een actief maatschappelijke rol.
En niet alleen op het gebied van lekkere snacks.
Marjet: ‘Door middel van sponsoring is vanaf het begin een mooie 
en belangrijke relatie met Voetbalvereniging Ruinen opgebouwd en 
15 jaar geleden is ook het sponsorschap van het jaarlijkse Bestaria 
Dartstoernooi toegevoegd. Doordat ik me volledig op het bedrijf 
richt, ben ik in de ruitersport niet meer actief, maar af en toe ben ik 
welkom bij de familie Broekman in Ansen voor een ontspannen ritje 
op een van de mooie paarden.’
Het is dan ook niet zo gek dat zij regelmatig aan Jari en Sanne 
Broekman, beiden actieve ruiters, een leuke sponsorbijdrage levert in 
de vorm van dekens, dekjes of andere ruiterbenodigdheden. 

Jubileumactie
Inmiddels is het bijna tijd dat de gordijnen van Bestaria weer 
opengaan en er voorbereidingen worden gemaakt om de gasten 
die dag weer in een frisse snackbar te ontvangen. Het bijzondere 
Runerfeest is inmiddels voorbij, maar bij Bestaria wordt er 
vrijdag 10 en zaterdag 11 september een lekker feestje gevierd 
ter ere van het 45-jarig jubileum. Van 16.00-20.00 uur is er voor de 
symbolische prijs van € 4,50 een tonnetje frites voor 4 personen met 
bijbehorende snack naar keuze verkrijgbaar.
De kids kunnen zaterdag 11 september tussen 13.00-15.00 uur een 
gratis ijsje scoren. Zie de advertentie verderop in deze uitgave.

Samen met 9 supervriendelijke medewerkers staat Marjet klaar om je 
te ontvangen in Bestaria, dit leuke adresje in Ruinen dat velen weten 
te vinden.
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Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
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KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op vrijdag 24 september 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Vertrek uit Afghanistan, twintig jaar na 9/11
Ter hoogte van Spier ligt een ecoduct over de snelweg. Het is 
genoemd naar marinier Marc Harders (23) uit Westerbork. Hij kwam 
in 2010 in Afghanistan om het leven door een bermbom, samen 
met zijn teamgenoot Jeroen Houweling. In 2008 kwam Wesley 
Schol uit Assen in Uruzgan om het leven. 
Mij wordt de laatste tijd vaak gevraagd hoe ik de aftocht uit 
Afghanistan beleef en vooral de ellende op het vliegveld in Kaboel. 
Ik was daar in 2006, aan het begin van de missie in Uruzgan. Ik ben 
eerlijk gezegd wel wat murw van het nieuws. Maar zo’n vraag tikt 
volgens mij harder aan bij de nabestaanden van jonge gedreven 
militairen, die niet bij hun dierbaren thuis terugkwamen, zoals 
Marc, Jeroen en Wesley. Waar is het allemaal goed voor geweest? 
Het is bitter, maar dat het helemaal voor niets is geweest gaat er bij 
mij niet in. 
Alle aandacht gaat nu naar het drama in Kaboel. Een vliegveld, 
symbool van modern vernuft en mobiliteit, wordt een gevangenis; 
een symbool van stilstand en achteruitgang.  
Wat blijft is de taak om om te zien naar nabestaanden en mensen 
met sores. Ook als de camera’s niet meer draaien. Een bezoekje aan 
iemand die verliezen leed. Elkaar overeind helpen als dat kan. In 
Afghanistan en Nederland. De kerntaak blijft altijd hetzelfde: ‘hebt 
elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad’.  Dat zei hij, die in een ándere 
hoofdstad,  lang geleden, de macht níet door geweld wilde pakken. 
Zullen we als kerk de deur openzetten om militairen, veteranen 
en thuisfront ruimte te bieden voor hun verhaal? Bewogenheid 
met Afghanen die samenwerkten met de Nederlanders en nu hier 
gearriveerd zijn, lijkt me trouwens ook een ereplicht.
Ds. Mark Boersma 

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in 
gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.
U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Er worden wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in 
Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. 
Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten 
houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk.

Zondag 12 september, 10.00 uur
voorganger: ds. B. Urgert uit Elp
Zondag 19 september 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma

Zondag 26 september, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma, Viering Heilig Avondmaal
Zondag 03 oktober, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma, Startdienst m.m.v. kerkkoor
Zondag 10 oktober, 10.00 uur
voorganger: Pastor A.A. Metselaar uit Hoogeveen

MUNTVERKOOP
Op maandag 4 oktober tussen 18.30 uur en 19.00 uur is er in de 
kerk gelegenheid collectemunten aan te schaff en.

KERKRENTMEESTERS
Solidariteitskas 
Het College van Kerkrentmeesters heeft helaas geconstateerd dat 
deze bijdrage steeds minder wordt voldaan. Wij proberen u hierbij 
uit te leggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw bijdrage, of 
het niet betalen ervan, betekent voor onze gemeente.
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, 
die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op 
geestelijk gebied en/of op fi nancieel gebied. Als een gemeente, 
na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke 
voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een 
hulpmiddel ter overbrugging zijn. En wie weet, misschien moet 
onze gemeente in de toekomst ook nog wel eens een beroep 
doen. Iedere gemeente draagt per belijdend lid € 5,= af aan de 
solidariteitskas, wat overblijft komt volledig ten goede aan onze 
eigen gemeente.
Om deze redenen brengen wij u dit onder uw aandacht. De 
envelop voor deze actie komt bij u binnen in september.

KERKKOOR
Op dinsdagavond 7 september start het kerkkoor weer met zingen. 
Dick van der Ouw zal voorlopig het kerkkoor dirigeren tot er een 
nieuwe dirigent is. We hebben er allen zin in en beginnen om 20.00 
uur in de Mariakerk aan de Brink, omdat we daar afstand tot elkaar 
kunnen houden. Heb je zin om mee te doen, kom gerust eens 
kijken of luisteren. Wil je meer informatie neem dan contact op met 
Tineke Stekelenburg 06-30422702 of Geeske Lucardie
 tel. 06-10473335.

COMMUNICATIECOMMISSIE
Zoals u ziet is Om de Ruiner Toren nu maar een pagina in het 
Ruunder Waopen. De verdere informatie krijgt u in de Nieuwsbrief. 
Hierin vermelden we ook de huwelijksjubilea vanaf 50 jaar en de 
verjaardagen van de 80-jarigen en ouder.
Wanneer u daar geen prijs op stelt, wilt u ons dat dan laten weten 
via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of telefonisch 06- 30422702 of 
0522-472039. Ook willen we de mensen vermelden die ernstig ziek 
zijn of een andere vervelende zaak meemaken.
Dat horen we ook graag van u via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of 
tel. 06-30422702 of 0522-472039.
Wanneer u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt, maar wel 
belangstelling hebt, op papier of digitaal, kunt u dat doorgeven op 
bovenstaande manieren. 

Spreuk van de maand
   
 “Ware liefdadigheid is nuttig willen zijn voor anderen,
 zonder beloning”      
    -Emanuel Swedenborg

Redactie Om de Ruiner Toren



Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur  |  Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

• Levering van geel zand & teelaarde

• Zeven van grond < 2cm

• Aanleg van

 bestratingen, tuinen,

 manegebakken, enz.

• Levering van bestratingsmaterialen, 

 nieuw & gebruikt

• Kraan- en shovelwerkzaamheden

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
(0522) 470 506  - (06) 558 686 16

Grondwerk          •          Bestrating          •          Infra

Uw adres voor

www.rluning.nl | info@rluning.nl

Vorig jaar om deze tijd heeft Dorpsbelangen Rune in Ruinen 
huis aan huis 1500 enquêteformulieren verspreid. 
Daarin werd gevraagd naar meningen en ideeën over wat er 
in Ruinen gedaan moet worden. Daarvan kwamen er maar 
liefst 525 ingevuld terug!
Vaak voorzien van extra commentaar en suggesties. 
Op basis daarvan is een nieuwe dorpsvisie geschreven. 
Die is dit voorjaar door de leden van DB Rune vastgesteld. 
De leden kregen een gedrukte versie in de bus maar
iedereen kan ‘m vinden op de website van DB Rune.

Werkgroepen 
Het plan was (en is) om leden/inwoners te betrekken bij 
de uitwerking van de onderwerpen die in de dorpsvisie 
beschreven zijn. 
Daarom zullen er vier werkgroepen ingesteld worden. 
Eén werkgroep zal zich bezig gaan houden met de wensen 
op het gebied van wonen. Een tweede werkgroep met 
sociaal klimaat, leefbaarheid en voorzieningen, een derde 
werkgroep met de inrichting van de openbare ruimte en 
een vierde met natuur, duurzaamheid en recreatie.
De wensen en ideeën op deze gebieden vindt u in de dorps-
visie terug. Daar kunt u dus lezen waar een werkgroep zich 
op zal richten. Maar wanneer er extra mogelijkheden gezien 
worden om Ruinen sterker, levendiger of mooier te maken 
dan is dat natuurlijk ook prima.

De werkgroepen worden door het bestuur van DB Rune 
ingesteld en zullen uit 5 tot 7 leden per werkgroep bestaan. 
We mikken erop dat er voor het einde van 2022 resultaten 
zijn. Dan kijken we hoe eventueel verder gegaan moet 
worden.

Lid worden?
Hebt u belangstelling om lid van één van deze werkgroe-
pen te worden, dan horen we dat graag voor 24 september. 
U kunt contact met een van de bestuursleden opnemen of 
mailen naar info@dbrune.nl
U kunt daarbij natuurlijk aangeven voor welk thema u zich 
wilt inzetten. 
Wanneer zich meer kandidaten zouden aanmelden dan 7 
per werkgroep dan maakt het bestuur een keuze waarbij 
(variatie in) deskundigheid/kwaliteit criterium is. 
Daarvoor vindt uiteraard eerst contact met de kandidaten 
plaats. 
Vanzelfsprekend moeten leden van een werkgroep van 
Dorpsbelangen ook lid van Dorpsbelangen Rune zijn.
Maar als u dat nog niet bent kunt u dat eenvoudig worden. 
De contributie van 7,50 per jaar is te overzien en een actief 
dorp is in ons aller belang.

Dorpsvisie Ruinen

Dorpsbelangen Rune - Oosterstraat 48 - 7963 AD Ruinen
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl

Voortgang

ERVAREN SCHOONMAAKSTER
voor 3-4 uur per week in Ansen

dagen en tijden vrij in te plannen

BIJ INTERESSE
graag contact opnemen onder

06 145 983 64

GEZOCHT



Culturele seizoen De Wolden 
start tijdens Drentse Uitmaand
DE WOLDEN - In september start in Drenthe het nieuwe 
culturele seizoen. We kunnen binnen weer culturele 
workshops en cursussen volgen en voorstellingen, festivals, 
musea en theaters bezoeken. Culturele organisaties 
presenteren tijdens de Drentse Uitmaand een voorproefje van 
de activiteiten in het najaar.

De Wolden opent het culturele seizoen op 12 september met 
het Brummel Festival in Ruinen, met muziek, dichters, vertellers, 
foodtrucks, een streekproductenmarkt en activiteiten voor 
kinderen. Op 12 september treedt het duo Sinje Kiel & Elly van 
Munster in Museumboerderij de Karstenhoeve op met het de 
voorstelling Sick of Love. Bezoekers worden toegezongen met 
muziek uit de tijd van het ontstaan van de boerderij uit ± 1680. 
Daarnaast gaat de Karstenhoeve op 25 september 100 jaar terug 
in de tijd tijdens Boerendrokte. Als bezoekers loop je als het ware 
door een toneelstuk dat de hele dag gespeeld wordt door meer 
dan 40 vrijwilligers.

Gemeente De Wolden heeft twee molens, beide zijn ze elke 
zaterdag in sept geopend voor publiek. De Zaandplatte in Ruinen 
is geopend van 9.30 tot 13.00 uur en Wieker Meule in De Wijk 
van 13.00 tot 18.00 uur. In museum De Wemme in Zuidwolde 
is de expositie Dankzij De Vrijheid te bezoeken. De expositie 
laat zien wat een periode van 75 jaar vrijheid Nederland heeft 
gebracht. Museumboerderij New Greenwich Village is tot en met 
26 september op vrijdag, zaterdag en zondag is geopend voor 
publiek.

De provinciale opening van de Drentse Uitmaand vindt plaats 
op 9 september tijdens de voorstelling Woeste Gronden in 
de gemeente Coevorden. Cultuurgedeputeerde Cees Bijl en 
wethouder Jeroen Huizing geven dan het startschot voor de 
actiemaand. Woeste Gronden is een muzikaal spektakel van BUOG 
en speelt zich af op een boorlocatie bij ’t Haantje.

Een overzicht van de activiteiten in de Drentse Uitmaand is te 
vinden op www.drentseuitmaand.nl

De Uitmaand is een campagne van Stichting Kunst & Cultuur en 
wordt gefinancierd door de provincie Drenthe.

Open Monumentendag
DE WOLDEN - Op zaterdag 11 september zetten de 
monumenten in gemeente De Wolden hun deuren wijd open 
voor bezoekers tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag.

Welke monumenten zijn open
U kunt tussen 10.00 en 17.00 uur bij de volgende monumenten in 
de gemeente terecht voor om een kijkje te nemen:

• Stookhok, Dwingelerweg 21, Ansen
• De Zaandplatte, Engeland 9, Ruinen
• Mariakerk, Brink 11, Ruinen
• Museumboerderij de Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21
 Ruinerwold (let op afwijkend tijdstip 11.00-16.00 uur)
• Protestantse kerk, Kerklaan 20, Koekange
• Huize Echten, Zuidwolderweg 1, Echten
• Meule van Wassens, Molenstraat 12, Zuidwolde
• Wieker Meule, Dorpsstraat 65, de Wijk
• Protestantse kerk IJhorst-de Wijk, Kerkweg 10, IJhorst
• Beeldenpark van de Havixhorst,
 Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst
• Hallenhuisboerderij, Hoogeveenseweg 17, Zuidwolde
• Hervormde kerk, Blijdenstein 3, Ruinerwold

Speciale optredens
Bij vier monumenten gebeurt iets speciaals: vanwege het thema 
‘Mijn monument is jouw monument’ vinden er bijzondere 
muziekoptredens plaats.

13.00 uur   Mariakerk, Ruinen         Betty Linthorst en orgel
14.30 uur   Karstenhoeve, R.wold  Shaun
15.30 uur   Huize Echten, Echten   Piratenkoor
16.30 uur   Kerk IJhorst, IJhorst      Klets en Jan Feenstra

Voorlezen voor dreumesen, 
peuters en kleuters in 
bibliotheken weer van start!
 
DE WOLDEN - In september gaan de BoekStartuurtjes voor (groot)
ouder en dreumes en Voorlezen voor peuters en kleuters in de 
bibliotheken in De Wolden weer van start.
 
Tijdens deze voorleesuurtjes staat het plezier in (voor)lezen 
voorop, want wat is er fijner dan luisteren naar een gek, leuk, 
spannend of mooi verhaal? Verhalen ontwikkelen het taalgevoel 
van jonge kinderen, breiden hun woordenschat uit en verhoogt 
de concentratie, zaken waar een kind een leven lang plezier van 
heeft. Naast het voorlezen is er ruimte op te zingen, bewegen en 
knutselen. Deelname aan de voorleesuurtjes is gratis.
 
Informatie over data en tijdstippen is te vinden op de websites van 
de bibliotheken De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde.

www.bibliotheekruinen.nl



KERKDIENSTEN

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 22 september 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 14 september 2021, 17.00 uur
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl

Redactie &
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 12 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Urgert
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Linde

Zondag 19 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 9.30 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst

Zondag 26 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Kerkdiensten in de Mariakerk
Er worden weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de 
Mariakerk in Ruinen. 
Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden.
Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar 
moeten houden.  Daardoor zijn er minder zitplaatsen 
beschikbaar in de kerk. 

LIEFDE
Het wonder in ’t leven
Dat weet wij allemaol
Dat is de kracht van liefde
De allermooiste taol
Want liefde bindt de harten
Verwarmt, waor kolde is
In liefde lig de toekomst
In liefde is het licht…..
Het licht van ‘t vertrouwen
‘t licht van moed en hoop
Allien ….. ’t is niet of te dwingen
En liefde is niet te koop!
 

  -Janny Kok-Wolbers

waopenties

TE KOOP
4 winterbanden op staalvelgen

Michelin Alpine 5 195-65-r15, z.g.a.n. €  100.00
info: 06 201 479 30

TE KOOP
LP’s Nederlands- en Engelstalig

in originele hoes, totaal 45 stuks € 3.00 per stuk
info: 06 201 479 30 

AANGEBODEN
Ikea kinderbed Kritter met lattenbodem i.z.g.st.
Inclusief matras, matras beschermer en zijsteun

Wit, 70 x 160, vraagprijs € 35,00
info: 0522-472 156



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert  op 
zaterdag 25 september en 27 november vanaf 9.00 tot 12.00 uur 
een oud ijzer en recycle-actie.  Naast oud ijzer is ook elektra is 
welkom.  Alles waar een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren 
waarna wij zorgen voor een correcte recycling van de materialen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
belangenvereniging: via de mail belangenvereniging.oosteinde@
gmail.com of telefonisch met Edwin Weide 
06–23 79 23 29. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de materialen 
zelf te brengen dan kunt u ook contact opnemen door een mail te 
zenden. 

Doen in Zuidwest Drenthe
Er is heel veel te doen win onze omgeving.  Scan de QR-
code en je bent snel op de hoogte van de activiteiten- en 
evenementenagenda in Zuidwest Drenthe. 

En dan is er de handige app die je een overzicht geeft van 
alles wat er in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.  1 november t/m 31 
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur..
In de schoolvakanties: dagelijks geopend van
10.00-17.00 uur Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: 
voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op
www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Schaapskudde Ruinen 
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

Korenmolen de Zaandplatte 
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur 
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. Voor het publiek geopend.
Openingstijden: september: dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag 14.00-16.30 uur
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag 11.00-17.00 uur, dinsdag  13.00-17.00 uur
zondag gesloten

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fi etsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Vrijdag 10 september
Ruiner Paarden Dagen 2021 | Paarden klasse L t/m ZZ, B+L
Kloosterstraat 5, Ruinen

Vrijdag 10 september
21.00-02.00 uur | Nachtvlinders Spotten Dwingelderveld
Start Bezoekerscentrum Dwingelderveld | Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 11 september
Ruiner Paarden Dagen 2021
Pony’s klasse BB t/m ZZ | Paarden klasse BB t/m L
Kloosterstraat 5, Ruinen

Zaterdag 11 september
Open Monumentendag

Zondag 12 september
Ruiner Paarden Dagen 2021
Paarden klasse BB t/m ZZ | Grote Prijs Klasse Z en ZZ
Kloosterstraat 5, Ruinen

Zaterdag 25 september
Kidsfestijn door Ravotti
Evenemententerrein Ruinen

Zondag 26 september
13.00-16.00 uur
Demonstratie Beeldhouwen in hout met Harm Echten
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22 Ruinen

Muziek
in de Mariakerk Ruinen
Concert zondag 19 september
RUINEN - Stichting Muziek in de Mariakerk Ruinen organiseert 
op zondag 19 september een concert verzorgd door de 
tweelingzusters Sandra (viool) en Mirjam Karres ( piano). Ze 
spelen werken van G. Fauré, M. Ravel, C. Debussy, E. Granados en 
C. Saint-Seans. 
Sandra studeerde viool aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en volgde masterclasses o.a. bij Herman Krebbers. Ze speelde 
met het Gustav Mahler Jugend Orchester o.l.v. Abbado en Boulez en 
later bij Holland Symfonia en het Nederlands Philharmonisch orkest. In 
1995 maakte ze met Mirjam een toernee door Azië. Mirjam studeerde 
piano aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze nam deel aan 
diverse festivals o.a. in Vermont- USA en speelde met het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest pianoconcerten van Rachmaninoff  en 
Schumann. Met Carel ter Linde trad ze op In het literaire programma 
“Om een zin”. In 2014 richtte ze de Vrije muziekschool Spaarne op in 
Haarlem. Aanvangstijden: 14.00 en 15.30 uur. Reserveren noodzakelijk 
via e-mail: muziekindemariakerk@gmail.com of telefonisch 
0522452003, tussen 16.00 en 18.00 uur.



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


