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Rune op de Bühne doet 
aan dorpsbelangen
RUINEN - Zaterdag 27 januari a.s. staan de jaarlijkse uitvoeringen van ons eigen Runer 
toneelgezelschap Rune op de Bühne weer op stapel. Dit jaarlijks terugkerend spektakel 
bestaat traditiegetrouw weer uit een middag- en een avondvoorstelling. 

Dit jaar wordt het stuk Dorpsbelangen 
opgevoerd van Jos Schepers. Zonder dat 
we teveel vertellen, kan alvast verklapt 
worden dat de gemeente het dorp wil 
uitbreiden.  Men denkt dit op de afdeling 
Grondzaken van het gemeentehuis even 
te gaan regelen. Hoe anders kan het 
gaan... Een vertrouwelijk dossier is zoek 
en de milieu-  en natuurvereniging lijken 
alle troeven in handen te krijgen om het 
plan te boycotten. Maar dat komt een 
lokale boer niet goed uit want die wil 
maar al te graag van zijn grond af...tegen 
een goede prijs. Uiteraard is er blinde 
verliefdheid en zijn er gelukkig stabiele 
rotsen in de branding. Maar er komen 
nog meer verrassingen. Wordt dit niet te 

veel om het hoofd helder te houden…? 
Hoe het ook zij en wordt…..al met al zijn 
alle ingrediënten weer aanwezig voor een 
gezellige middag of avond uit. Hierbij zal 
ook het grootse prijzenfestijn van ROB 
niet ontbreken. Dit jaar is de organisatie 
rondom de trekking wat aangepast, 
maar zal zeker niet ten koste gaan van 
de prijzen. Na afloop is er weer gezellige 
muziek en dus voldoende ruimte om 
sfeervol de avond van deze 24e editie 
van Rune op de Bühne af te sluiten. Dus 
komt allen op zaterdag 27 januari 
in Buitencentrum de 
Poort aan de 
Kloosterstraat.

De middagvoorstelling begint om 13.30 uur, deavondvoorstelling 
om 20.00 uur. Zaal open 45 minuten voor de voorstelling. 
Kaarten voor de avondvoorstelling in de voorverkoop à € 7,50 
zijn te koop bij Kapsalon Jantine (graag contant) en voor de 
middagvoorstelling aan de kassa.
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’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.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

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische 
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk, 
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746  | www.podoloogdrenthe.nl

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernmerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.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.: 0522-472333 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 7 februari 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 30 januari 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 28 januari
PKN-Mariakerk Ruinen*10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. A.H.V. Veluw

Zondag 4 februari
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. P.J. van Ool
* Gedurende de wintermaanden vinden de diensten plaats in 
 Ontmoetingscentrum de Bron



Een middagje Volksmuziek 
De Stroomdalkapel en 

De Knollenplökkers uit Ruinen

Aanvang 14.00 uur

een nieuwjaarsconcert in 
Buitencentrum De Poort in Ruinen

geven op zondagmiddag

28 januari 2018

Reserveer tijdig vol = vol
Reserveren:

Tel.: 06 239 647 61 of 06 106 241 84 of 0592 542 206

Entree € 10,00 bij reservering
 € 12,50 aan de zaal

• Financiële administratie
• Jaarrekening & begroting

• Ondernemers coaching
• Belastingaangifte 
 (ook voor particulieren)
• Subsidie
• Inhuur interim controller

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.    
Uw � nanciële administratie op orde en ‘in control’.

Trompenweg 6 • 7963 DL  Ruinen
info@kooshulzebosadministraties.nl 

06-49892028 • www.kooshulzebosadministraties.nl

Even voorstellen
Beautysalon Natuurlijk mooi by Conny
Mijn naam is Conny v/d Berg, ik oefen al ruim 15 jaar met veel voldoening mijn 
beroep als schoonheidsspecialiste uit. In Noordwijkerhout had ik een drukke 
praktijk, maar dat wil ik niet meer. Nu kan ik zelf mijn tijd indelen en daardoor ben ik 
zeer fl exibel ook ‘s avonds is geen probleem. Soms is het lastig voor mensen om de 
deur uit te gaan; daarom kan ik ook een behandeling bij de mensen thuis geven.

Sinds 2 jaar wonen we in het gezellige dorpje Ruinen en hebben het erg naar ons 
zin. Wat ons erg verbaasde zijn de vele buurtschappen die er zijn, hier leeft nog 
echt de gemeenschapszin erg leuk dat het nog bestaat. Al moeten we af en toe wel 
vragen wat mensen zeggen. Goed luisteren dus.

Ik zie het als mijn doel om mensen goed verzorgt en ontspannen de deur uit te 
zien gaan. In huiselijke sfeer en met persoonlijke aandacht neem ik ruim de tijd 
om mensen een heerlijke behandeling te geven. Vaak weten mensen niet hoe ze 
hun huid moeten verzorgen en met welke producten, ik kan u daarbij helpen en 
vrijblijvend adviseren.

Ter kennismaking is de Relax behandeling € 45.00 
Mijn specialisatie is het verwijderen van rodeadertjes(couperose), pigmentvlekjes 
en (steel)-wratjes. Meestal is er maar een behandeling nodig, de koude periode is 
uitermate geschikt voor deze behandeling. Meer informatie over mijn behandelingen 
kunt u vinden op de site 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ik hoop u snel te mogen begroeten op Achterma 15 

Tel. 0522-474675
Tot ziens
By Conny

Advertorial



Lieve mensen, 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de 
belangstelling, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van onze zoon

Dank jullie wel.

Klaas Stegeman
Albertje in herinnering

Henk Stegeman

Muziek in de Mariakerk
RUINEN – Op zondag 18 februari a.s. is er weer een concert in 
de Mariakerk in Ruinen. 

Een optreden wordt deze keer verzorgd door barokensemble 
Clamore, waarin meespelen Annelies Jans en Arno Vugts 
(beiden op fl uiten), Roel Otten (barokcello) en Harro Kraal 
(klavecimbel). Daarnaast wordt het kerkorgel bespeeld door 
Engelien Kraal. Er wordt muziek ten gehore gebracht van o.m. 
Vivaldi, Corelli, Frescobaldi, Hotteterre en Dornell. 
Het concert begint om 15.30 uur, de kerk is vanaf 15.00 
uur geopend, kaarten aldaar verkrijgbaar, reserveren niet 
noodzakelijk.Meer info over het programma etc.: 
www.muziekindemariakerk.nl

Spreekuur ombudsman
DE WOLDEN - De ombudsman van De Wolden, Maas van 
Egdom, houdt elke maand spreekuur. U kunt daar met uw 
klachten of vragen over uw behandeling door de gemeentelijke 
organisatie terecht.

Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 29 januari 2018. 
U kunt voor dat spreekuur een afspraak maken met Anita van 
Ulsen, telefoonnummer 14 0528.

Of mailen naar 
ombudsman@dewolden.nl 
Bij spoedgevallen is in 
overleg een afwijkende 
afspraak mogelijk.



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
Bijstand pastoraat 
’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
 Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres: mevr. H. Brasjen, tel. 0522-471716 en 
 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 9 februari 2018
via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE 
 “Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij!... Meteen (!) lieten ze hun [vissers]
netten achter en volgden hem. Iets verderop zag [Jezus] Jakobus, de zoon 
van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met 
het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader 
Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.”(Marcus 
1: 16-20)

Het eerste wat Jezus doet, nadat hij in Betlehem geboren en in Nazareth 
opgegroeid en volwassen geworden is, en vlak voordat hij drie jaar lang, 
tot aan zijn dood, publiekelijk gaat optreden, is: Mensen roepen! Mensen 
oproepen met hem mee te gaan en zijn Geest en spoor te volgen. - Dat 
doet hij tot op de huidige dag!
Het begin van een nieuw jaar fungeert voor velen van ons als “check-
point” in ons leven. We gaan dan bij onszelf na: leef ik nog wel goed of 
moet het toch wat anders? Velen nemen zich opnieuw voor, hun leven 
iets aan te passen en in 2018 bijvoorbeeld minder te gaan eten of meer 
te gaan sporten, of weer meer tijd vrij te maken voor wat echt belangrijk 
is: tijd voor hun liefsten of voor hun passies, en zich niet meer zoveel “te 
laten leven”, hun leven alleen nog maar te laten bepalen door de agenda 
en de stress, of door wat “maar gewoon” is, op het saaie af. Het begin 
van een nieuw jaar is een mooie gelegenheid, aan je eigen leven een 
andere, nieuwe inhoud en wending te geven, een “herstart”!! Iets van die 
behoefte moet ook de leerlingen van Jezus toentertijd hebben bewogen, 
hun alledaagse werkzaamheid als vissers “meteen”, wil zeggen: “zomaar 
opeens” op te geven en Jezus te volgen! Het moet de afkeer van het 
maar wat saaie leven van alledag geweest zijn, dat ze daartoe heeft 
bewogen. Of misschien was het ook wel, wie weet: de aantrekkingskracht 
van het grote alternatief dat zich opens aan bood, de aantrekkingskracht 
van Christus, over wie vlak daarvoor nog iemand (Johannes de Doper) 
in het openbaar een preek had gehouden met de woorden: “De tijd is 
aangebroken voor een nieuw leven vol van goddelijkheid. Nooit was 
de mogelijkheid daartoe je meer nabij als nu. Het enige wat je hoeft te 
doen, is je leven zelf een wending te geven en er dan volop voor gaan!” 
(Marcus 1: 15) Dit moet de leerlingen van Jezus wel wat hebben geleken! 
Als ik dit allemaal zo in de Bijbel lees, ben ik geneigd, ook even zelf 
aan reflectie te doen en me open te stellen voor die ene vraag die een 
“geestelijke gezondheidscheck” aan het begin van een nieuw jaar, me 
altijd weer voorlegt: leef je op dit moment wel zoals je wilt leven? Ben je 
tevreden, of moet het toch anders? In onze samenleving zijn er volgens 
mij steeds meer mensen die zeggen: ik heb eigenlijk helemaal geen zin 
meer, er alleen maar te zijn voor mijzelf en “mijn eigen”. Het lijkt me leuk 
me (daarnaast) in te zetten voor “iets anders”, voor “de anderen” of “de 
algemeenheid”. Een groot deel van het vrijwilligerswerk in ons land, 

wordt inmiddels door mensen gedaan, die deze Roepstem in zichzelf 
hebben toegelaten. Bij ons in Ruinen, Ansen en Echten zijn we – en 
daarom schrijf ik dit stukje – naarstig op zoek naar mensen die bij ons 
in de kerk actief willen worden. We zijn op zoek naar mensen die andere 
mensen willen bezoeken om hun geestelijk een hart onder de riem te 
steken (ouderlingen en bezoekwerkers) en mensen die liever op een meer 
praktisch-materiele manier op mensen betrokken willen zijn (diakenen). 
Mag ik iedereen eens met klem vragen, bij zichzelf na te gaan: wat is de 
diepere, de goddelijke Roep die je op dit moment in je leven verneemt? 
Krijgt die “op-Roep” op dit moment wel voldoende aandacht in je leven? 
En zou het niet fantastisch zijn, als je eens je tijd en energie weer wat 
meer zou investeren in jouw plaatselijke kerk? Schroom niet de stem te 
volgen! Heb het er eens met iemand over, mijn tel.nr. is 0522-471543, of 
mail naar info@pkn-ruinen.nl, het bestuur van onze kerk.
Een gezegend 2018 toegewenst, 
met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Vanuit de Pastorie
Ja, ik heb ze nog hoor! Ze zijn er nog en ze staan bij mij nog steeds 
overeind: de goede voornemens in het nieuwe jaar. Mijn Stappenteller 
is weer voor de dag gehaald. En daarmee sjees ik dus weer met veel 
enthousiasme door de straten in en om Ruinen heen. De tienduizend 
stappen elke dag, wil ik immers zeker weer halen! Dat heeft ook gevolgen 
voor Donna, de hond van mijn vriendin: als ik met haar aan de lijn loop, 
loop ik er tegenwoordig soms niet meer slaafs en lijdzaam achteraan, 
maar gestaag voorop: ze weet niet wat haar overkomt... ach, wat zou het 
leuk zijn, als deze begeestering en gloed die in me brandt, nog even blijft 
aanhouden. Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Vakantie ds. G. Naber
Ds. Georg Naber heeft van maandag 5 februari t/m zondag 18 
februari vakantie. Neemt u in voorkomende gevallen, vooral als er een 
vervangende predikant nodig is, contact op met de voorzitter van de 
kerkenraad, dhr. Bert van Zanten, tel. 06-34.18.37.52.

BIJ DE DIENSTEN
Op dit moment kerken wij niet in de Mariakerk, maar in De Bron. Hier 
volgt een overzicht van de diensten van de komende vier weken, de 
teksten uit de Schrift komen dit jaar vooral uit het evangelie naar Marcus:

Zondag 28 januari – 10.00 uur – in De Bron
Wij vieren het Heilig Avondmaal met elkaar en lezen voor de uitleg Marcus 
1: 21-28, over Jezus die in een synagoge de Thora uitlegt op een manier 
waarop mensen er diep van onder de indruk raken en en passant bevrijdt 
hij daarbij ook een mens van de vieze geest die hem bezet houdt.

Zondag 4 februari – 10.00 uur – in De Bron
We lezen Marcus 1: 29-39. Jezus is begonnen, publiekelijk op te treden. 
In korte tijd wordt zijn verhaal groter en groter. Nadat Jezus eerst de 
schoonmoeder van zijn leerling Simon (Petrus) genezen heeft van koorts, 
komen er diezelfde avond nog drommen mensen naar hem toe om ook 
om genezing te vragen. Maar hij lijkt die mensen wel te willen ontwijken. 
De volgende ochtend is iedereen naar Jezus op zoek. - Wij kijken eens 
naar wat hier aan de gang is.

Zondag 11 februari – 10.00 uur – in De Bron
Gastvoorganger ds. Theunis Veenstra uit Assen gaat in de dienst voor.

Zondag 18 februari – 10.00 uur – in De Bron
Gastvoorganger is ds. H. Procee uit Vledder.

Dinsdag 20 februari – 10.00 uur – in de Mariakerk
De 1e Stilteviering in de tijd voor Pasen, die wij elk jaar houden!! Een klein 
halfuurtje stil zijn met elkaar. Vanaf dinsdag 20 februari elke dinsdagavond 
om 19.15 uur in de Mariakerk.
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Kom ook naar de
Gezellige middag

van de Middengroep
zondagmiddag 4 februari

in De Bron
Ben je jongvolwassen en nog lang geen senior? Dan val je in de 
middengroep van de PKN-Ruinen. Je bent van harte uitgenodigd voor 
onze gezellige middag op zondag 4 februari vanaf 15.30 uur in De Bron, 
Kloosterstraat 4. Wat we gaan doen? Gezellig samenzijn, een kleine 
activiteit, samen eten en drinken. Wij zorgen voor het drinken, neem je 
zelf iets lekkers te eten mee? Wil je je opgeven of meer weten? Neem 
gerust contact op met de organisatie van dit jaar: Richard en Jesca 
jesca.richard@gmail.com en Georg gnaber2@ziggo.nl

Zaterdag 27 januari 2018 – 18.30 uur – ‘t Neie Punt
Niet zoals eerst gepland en deels ook al bekend gemaakt, op zaterdag 
20 januari, maar een week later, op zaterdag 27 januari: de maandelijkse 
viering voor iedereen in en rondom
‘t Neie Punt. Welkom!

Bijbelgespreksgroep over de Psalmen
Neem je een bijbel in de hand en sla je die in het midden op, beland je 
haast automatisch in het boeiende bijbelboek van de Psalmen. Op dit 
moment zijn wij als bijbelgespreksgroep bezig, enkele van de mooiste, 
spannendste of meest aparte psalmen te bespreken. In de komende 
weken komen wij nog zes keer bij elkaar, op donderdagavond 1 februari, 
22 februari, 8 maart, 15 maart, 22 maart en 5 april. Elke avond staat 
één van de psalmen centraal. Nieuwe leden en allen (gemeenteleden, 
dorpsgenoten en vakantiegangers!) die liever maar een enkele keer 
mee van de partij willen zijn, zijn ook hartelijk welkom.Neem voor meer 
informatie contact op met ds. G. Naber, tel. 0522-471543. Tot ziens op 
donderdagavond 1 februari om 20.00 uur in de pastorie op het adres 
Kloosterstraat De maandelijkse Gespreksgroep De volgende bijeenkomst 
van de maandelijkse Gespreksgroep, die voor maandag 12 februari 
gepland staat, gaat vanwege de vakantie van ds. Naber niet door. De 
volgende keer komen wij weer bij elkaar op maandagavond 12 maart.

KERKRENTMEESTERS
Aktie Kerkbalans 2018:
Eind januari begin februari 2018 houden wij de Aktie Kerkbalans 2018 
en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers 
zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande 
jaren het geval was. Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse 
Gemeente Ruinen zult steunen. Al het geld wat wij binnen krijgen voor 
deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse 
Gemeente in Ruinen.

ZUSTERKRING
Nieuwjaarsvisite op maandagmiddag 29 januari in De Bron, aanvang 
14.00 uur. Het programma wordt verzorgd door de LEDEN en het 
BESTUUR. Met een hapje en een drankje erbij wordt het extra gezellig. 
(Denk om de eigen bijdrage van € 5,-)

In Memoriam: Jitske Zegeren-van der Harst
*20 januari 1934     † 25 december 2018
Op maandag 25 december j.l., 1e kerstdag, overleed Jikke Zegeren in 
de leeftijd van drieëntachtig jaar. Jikke Zegeren werd in 1934 als Jitske 
van der Harst geboren in de Meester Harm Smeengestraat in Ruinen. Al 
gauw verhuisde ze met haar ouders naar de Armstraat, waar ze als kind 
opgroeide. Ze bezocht de lagere school en volgde daarna een opleiding 
tot gezinsverzorgster, werk waardoor ze een tijdlang in Meppel kwam te 
wonen. Op een bepaald moment ontmoette ze Bertus Zegeren. Ze kregen 
verkering met elkaar en trouwden in 1958. Aankomend jaar zouden 
ze zestig jaar met elkaar getrouwd zijn geweest! Ze gingen inwonen 
bij de ouders van Bertus in de Smeestraat in Ruinen en meewerken 
in de ouderlijke kruidenierszaak, die ze jaren later ook overnamen en 
voortzetten. Ze werden de trotse ouders van twee kinderen, zoon Harry 
en dochter Willy.Jikke Zegeren was een sociaal voelende vrouw die met 
veel passie en toewijding in het leven stond en graag onder mensen 
verkeerde. Vooral in de latere jaren van haar leven, toen ze qua tijd meer 
armslag had, werd zij op allerlei gebied actief in het vrijwilligerswerk. Ze 
zong mee in het koor van de Plattelandsvrouwen en deed aan zwemmen, 
engageerde zich voor de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, 
hielp mee met de dagopvang en het koffieschenken in ’t Neie Punt, en 
bij de soos. Meer dan vijfentwintig jaar heeft ze voor ons als kerk het 
bijgebouw De Bron mee helpen schoonhouden en knieperties gebakken 
voor verkoopacties ten bate van de kerk!  Onvoorstelbaar veel vreugde 
beleefde Jikke Zegeren met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze 
kon fantastisch met hen omgaan, leerde hen spelletjes en ging met hen 

fietsen. In de afscheidsdienst namen wij afscheid van haar met woorden 
van de apostel Paulus uit zijn brief aan de Korintiërs (1 Kor 13). Hij 
zegt daar dat de liefde die wij mensen voor elkaar betrachten, nooit zal 
vergaan, hoe eindig wij ook zijn! Die liefde zal voor altijd blijven bestaan!
Wij wensen Bertus Zegeren en de familie veel sterkte toe in de komende 
tijd.

In Memoriam: Gerredina Buiten-Jonker
*3 december 1937             † 1 januari 2018
Op maandag 1 januari, vroeg in de ochtend van nieuwjaarsdag, overleed 
Gerredina Buiten-Jonker, in de leeftijd van tachtig jaar. Dinie, zoals 
zij werd genoemd, werd geboren en groeide op in Eemster, op de 
boerderij van haar ouders. In 1963 trouwde ze met Pieter Buiten, met 
wie ze vierenvijftig jaar in de echt verbonden is geweest, lief en leed 
delende. Zij werden de trotse ouders van drie dochters: Ali, Nannie 
en Bertie. Tot 1994 woonden ze op hun boerderij aan de Ruinerdijk te 
Ansen, daarna stopten zij met boeren en verhuisde ze met haar man 
naar de Kleine Esweg. Dinie Buiten was een lieve, innemende vrouw, 
die tevreden en met toewijding in het leven stond. Wie haar kende, 
bewaart goede herinneringen aan haar als moeder en huisvrouw, als 
boerin en als dorpsgenote. Gastvrij onthaalde ze altijd iedereen die bij 
haar thuis op bezoek kwam. En met passie verwende ze haar familie, 
kinderen en kleinkinderen met de opbrengst van haar tuin en van de 
slacht. Ze kon heerlijk koken. Ze is ook twaalf jaar ouderling van onze 
kerkelijke gemeente geweest, in de tijd van ds. De Bruijn en ds. Van der 
Bij. Wij als kerk danken haar zeer hartelijk voor haar dienstwerk. In de 
afscheidsdienst op zaterdag 6 januari in de Nicolaaskerk in Dwingeloo, 
stonden we stil bij Psalm 23 en bij God als de Goede Herder die ook dan 
nog onze Goede Herder kan en wil zijn, op het moment dat ons aardse 
leven afgelopen is en wijzelf ons compleet uit handen moeten geven. Bij 
God zijn wij geborgen tot over de grens van de dood heen! We wensen 
Pieter Buiten, de familie, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toe in de 
komende tijd.

In Memoriam: Jantje Hagedoorn-Beugel
* 29 juli 1924            † 3 januari 2018
Jantje werd geboren op de boerderij aan de bosrand in Lhee. Ze groeide 
er op met twee zussen en drie broers. Na haar schooltijd moest ze thuis 
meehelpen op de boerderij. In mei 1940 verhuisde het gezin naar Ansen. 
Jantje was toen 15 jaar. Ze woonden er net toen de oorlog uitbrak. Dit 
was een moeilijke periode, mede omdat nieuwe vriendinnen maken 
moeilijk was. Ze vond deze gelukkig wel en ondanks de strenge regels in 
de bezettingstijd kwamen ze wel eens stilletjes door de weilanden naar 
elkaar toe, zij het soms met scheuren in de kleding door het prikkeldraad.
Na de bevrijding kon ze vrij uitgaan en genieten van haar jonge leven. In 
deze tijd ontmoette ze Berend Jan Hagedoorn waar ze mee trouwde. Ze 
kreeg van haar ouders een koe, een varken en 10 kippen mee en samen 
gingen ze wonen op de boerderij in Havelte. Berend Jan ging daarbij ook 
uit werken bij boeren in de omgeving. In november 1954 werd Gerda 
geboren. Enige tijd later zijn ze van Havelte naar de Leeuwte in Ruinen 
verhuisd, waar ze de boerderij van de ouders van Berend Jan kochten. 
Samen hebben ze er hard gewerkt om het boerenbedrijf uit te breiden. 
Ze woonden en werkten er met veel plezier. Ook al omdat de buurtschap 
er hecht en gezellig was. In de jaren ’70 besloten ze te stoppen met 
het boerenleven, waarna ze in 1988 een nieuwe woning lieten bouwen 
in het centrum van Ruinen aan de Mr. Harm Smeengestraat 12. Ook 
hier hadden ze een fijne buurt met veel gezamenlijke activiteiten. Toen 
Berend Jan een hersenbloeding kreeg was dat een grote verandering 
in haar leven. Er kwamen zware jaren waarin ze hem verzorgd heeft tot 
hij in 1997 is overleden. Gelukkig heeft ze, krachtig en zelfstandig als 
ze was, het leven weer opgepakt. Ze vond veel voldoening in tuinieren, 
handwerken, gedichten schrijven en hield graag het nieuws en de krant 
bij. Ze sloot zich aan bij vriendinnen en was een zeer trouw lid van 
de Zusterkring. Ze zat nog zo graag in de rij bij de bijeenkomsten en 
ging heel lang mee met de jaarlijkse busreis. Ze was een vrouw met 
doorzettings-vermogen, sterk en creatief, met een eigen mening en 
warme belangstelling voor alles om haar heen. Toen ze ouder werd en 
alles wat moeizamer ging, hebben Gerda en Martin haar zoveel mogelijk 
gesteund. Maar toen ze geestelijk en lichamelijk zo achteruitging, was 
het onvermijdelijk dat ze opgenomen moest worden in ’t Neie Punt, waar 
ze op 93-jarige leeftijd is overleden. We hebben in De Bron afscheid 
van haar genomen op 9 januari 2018, waarna de begrafenis was op de 
begraafplaats in Ruinen. Wij wensen de kinderen, de kleinkinderen en de 
achter-kleinkinderen veel sterkte toe om het gemis te verwerken. Mogen 
zij steun en nabijheid ervaren van God en mensen.
ds. Sienny Wiersma-Smelt 

‘Geluk wordt pas zichtbaar als het voorbij is.’
Godfried Bomans

Redactie Om de Ruiner Toren



 op de gehele herfst/wintercollectie!

OPRUIMING

januari t/m maart

op maandag gesloten

We gaan nog even 
door met de

50%
korting

De Wolden sluit aan bij Stichting 
Urgente Noden
DE WOLDEN - De Wolden sluit aan bij Stichting Urgente Noden 
(SUN), een stichting waar hulpverleners in noodgevallen een 
beroep op kunnen doen. 

Wethouder Mirjam Pauwels is blij met de samenwerking 
en ziet SUN als een mooie aanvullingen op bestaande 
zorgvoorzieningen. “We hebben in Nederland en in De Wolden 
veel regelingen voor mensen die in nood komen, bijvoorbeeld 
financieel. Desondanks valt er af en toe iemand net buiten 
alle vangnetten. In zo’n geval is voor hulpverleners instanties 
mogelijk om een beroep te doen op SUN. Die stichting helpt 
met een noodoplossing”, aldus Pauwels. 

De overeenkomst geldt in eerste instantie twee jaar. Daarna 
wordt geëvalueerd hoeveel beroep er op SUN is gedaan.

Stichting voor dienstverleners
Al meer dan 100 gemeenten zijn aangesloten bij SUN. In 
die gemeenten kunnen professionals in dienstverlening 
een aanvraag indienen. Als de aanvraag wordt toegekend, 
geeft SUN geld voor bijvoorbeeld levensonderhoud, 
woninginrichting, kleding of activiteiten van kinderen. 

Een deel van de kosten die SUN maakt worden gedragen door 
deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeente De 
Wolden is zo’n € 4.000,-. 



Tiebeln
Kooj ook zo slecht op gaank ien jannewari? 
Ik tiebele mar wat an en kome tut weinug. 
Mit het geveul det ik, net as veule beesten, 
een winterslaop nog niet zo’n raar idee 
zöl vienden. Jannewari is veur mij de 
minste maond van het jaor. Kiek, ik bin 
ook niet drok op november. Ien oktober kuj 
genieten van harfstkleuren; ien november 
is het grauw en gries. Mar ien november 
kuj teminsten veuruutkieken umdet de 
gezellige feestelijke maond december 
anstaonde is. Een nuvere maond. Mit 
overal locht, buten en ien de huzen. 
Slingers en laampies maakt van partie 
(sommige) straoten de meujte weerd um  
s aoms late deurhen te lopen. En aj dan 
kiekt ien de huzen dan kuj buten al zeen 
det binnen, ien verscheiden veurkamers de 
karstgezelligheid al begunt is. December, 
een maond van etenties mit de mitwarkers 
van het bedrief, karstpaketten, kuiertochten, 
vezietes, jaorskaorties en samen onder 
de karstboom zitten. En dan wordt het 
jannewari. Het volk brak en dienderug van 
de feestdaogen. Mit veurnemens die nao 
een weeke al an slietaogie onderhevig bint. 
Elke dag een ure lopen? 

Hej wel ezene wat veur weer as t was? 
Regen regen regen. De sloten stroomt 
over. En stoppen mit roken? Det is ien 
jannewari ook niet makkeluk; nog doezerug 
en dienderug van de feestdagen stiet 
deurzetten niet op nummer ene. En ie 
hadden nog tweej pakkies liggen..toch? 
Niet veur niks is de maandag van de leste 
volle weeke van jannewari Blue Monday, de 
somberste dag van het jaor. Er schient ien 
jannewari ook het minst epind te worden. 
Gien wonder want december was mooi 
mar duur. Det warkt nog even nao. De 
kiender bint vrij van de schoele en hangt 
lamlendug mit veerkaantuge oogies op de 
baank tablet of tillevisie te kieken. Was er 
mar scheuvel-ies; dan haj een goeie reden 
umme ze naor buten te dirigeren. Mar now 
kiekt die veerkaantuge oogies naor tablet 
of tillefoon. En het baankstel mut haoste 
ien de braand vleegen wilt ze opstaon. 
Jannewari. Ene deepe zucht. Al half umme. 
Deur mien getiebel te min kraanten elezen. 
Me too is mij ( ien mien halve winterslaop) 
glad en al onbekend ebleven. En det rapper 
Boef een flinke klap op de smoel ekregen 
hef… allemaole as dook (mist) veurbij 
egaone ien mien jannewari-blues. Hoog 
bezeuk van de neeje menister ien Grönning; 
ik hebbe dur gien acht op egeven. Mar net 
komp de buurvrouwe en die hef het eerste 
sneejklokkie al zeen bleujen ien heur tuun. 
Het wordt tied wakker te worden; februari 
is gelokkig mar kort..dus veur aj t weet is 
het meert. Ophollen mit tiebeln; mien moo 
zöl zeggen; pak de pennen op en breit 
er een mooi jaor 2018 van. Det weens 
ik alle mede-tiebelaors, mar ook de wél 
anpakkers,  toe.

Toneelvereniging ROB
speelt op zaterdag 27 januari

DORPSBELANGEN
geschreven door: Jos Schepers

met toestemming van I.B.V.A. “Holland’, Alkmaar

Voorverkoop bij Kapsalon Jantine vanaf 02-01-2018!
’s Middags 13.30 uur  /  ’s Avonds 20.00 uur

Onder regie van Jennie Klomp spelen voor u:

Frans Veenstra = Jan Frens Hut
Manon Kiers = Eline Kingma
Gerda Vlijtig = Paulien Smid
Toos ter Groot = Jantine Slagter
Mevr. Huitinga = Ina Huiske

Jan Stam = Bertjan Hooijer
Arne Ouwekerk = Henrie Mulder
Pien Ruiters = Rolien Horlings
Fien Prutte = Ina Leuninge
Karel Pepijn = Arend Klunder

Souffl  euse = Anneke Otten
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Workshop Fondsenwerving in 
De Kolonie, Oosteinde

OOSTEINDE - Leuke plannen voor je dorp 
of de vereniging, maar hoe kom je aan 
het geld om dat te financieren. Kom dan 
woensdag 24 februari naar Oosteinde 
want een fonds kan daarbij een oplossing 
bieden. 

De rol van fondsen wordt in onze 
maatschappij steeds groter. Steeds meer 
mensen ontdekken dat het mogelijk is 
om, naast subsidie van de overheid, 
financiering te krijgen vanuit het particulier 
initiatief. Voor een goede fondsaanvraag 
moet u rekening houden met een aantal 
zaken. 

Om u wegwijs te maken in het aanvragen 
van fondsen organiseert ViP De Wolden 
een workshop Fondsenwerving. In 
deze workshop krijgt u handreikingen 
en mag u praktisch aan de slag. Neem 
uw eigen plan, idee of casus mee! De 
workshop wordt gegeven door Christel 
Vandermaelen. 

De avond vindt plaats in Dorpshuis De 
Kolonie te Oosteinde van 19.30 uur tot 
22.00 uur. Er zijn geen kosten aan deze 
avond verbonden. U moet zich voor deze 
workshop wel aanmelden. Meer informatie 
en/ of aanmelden voor de workshop 
kan via www.vipdewolden.nl of neem 
contact op met Aïsha Slot of Leonoor 
Colenbrander van het ViP De Wolden via 
tel. 0528 – 378686 of via mail 
info@vipdewolden.nl



Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Gezellig kletsen
of gewoon

dom zwetsen?

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

alleen of samen

met vrienden, iedereen is

welkom in...

Aantal inwoners 
De Wolden stijgt fors
DE WOLDEN - Op 1 januari 2018 telde gemeente De Wolden 
23.923 inwoners. Daarmee is het aantal inwoners in De Wolden 
afgelopen jaar fl ink gestegen met 184. In 2016 steeg het aantal 
inwoners nog met 17.

Burgemeester Roger de Groot is tevreden over de 
geconstateerde stijging. “Opvallend is het grote aantal nieuwe 
inwoners dat zich in De Wolden heeft gevestigd: 1.387. 
Hoewel: De Wolden is natuurlijk erg aantrekkelijk door de 
combinatie van groen en ruimte aan de ene kant, en activiteit 
en ondernemerschap aan de andere kant”.

In 2016 vestigden zich 1.128 nieuwe inwoners in De Wolden. 
In 2017 zijn er 195 (2016: 193) kinderen geboren. Vorig jaar 
overleden 248 personen (2016: 267). 

Er vertrokken 1.150 personen naar een andere woonplaats (in 
2016: 1.037).

Open dag
Op zaterdag 3 maart wordt de milieustraat offi  cieel geopend 
en organiseert de gemeente een open dag. Op deze dag kunt 
u geen afval brengen. Meer informatie over de open dag en het 
programma volgt later.

De nieuwe milieustraat 
is bijna klaar!
DE WOLDEN - Op woensdag 14 februari a.s. is het zover: dan 
opent de nieuwe milieustraat van De Wolden haar poorten voor 
inwoners van de gemeente.

Er is maandenlang hard 
gewerkt en het resultaat mag 
er zijn. De Wolden heeft nu 
een moderne, duurzame 
milieustraat en is daarmee 
klaar voor een circulaire 
toekomst, waarin ons afval 
een tweede leven krijgt. De milieustraat is voortaan op 
zaterdag langer geopend, van 9.00 tot 15.00 uur. Het mobiele 
afvalbrengstation in Ruinen gaat dicht, hier kunt u vanaf 14 
februari dus niet meer terecht met uw afval.

Milieupas
Om afval te kunnen storten, heeft u een milieupas nodig. 
Deze pas wordt binnenkort verstuurd naar alle huisadressen 
in De Wolden. De milieupas geeft toegang tot de milieustraat 
in Zuidwolde en registreert bovendien uw stortingen. Gratis 
afvalstromen kunt u zo vaak storten als u wilt. Voor betaalde 
afvalstromen geeft de milieupas jaarlijks recht op twee gratis 
stortingen. 

Daarna moet u betalen. Het tarief is € 10,00 per twee kuub. 
Betalen kan bij één van onze medewerkers, met uw pinpas. 
Contant betalen is niet mogelijk op de milieustraat. Voor 
betaalde en gratis afvalstromen geldt dat u per keer maximaal 
twee kuub kunt storten. Niet-gebruikte stortingen komen aan 
het einde van het jaar te vervallen.



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.1 november tot 1 april: geopend op 
woensdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag 
geopend. 

Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

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

Korenmolen de Zaandplatte, 
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden mei t/m oktober.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018, 
aanvang 13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de 
speeldag bij Bouke van Eijck, 0522-470056.

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 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22

’t Neie Punt. Internetcafé. Maandag van 19.00 – 20.00 uur in 
de centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Hulp bij de meest 
voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. GRATIS 
advies en tips en hulp op weg naar het internet. Kom gerust een 
keertje langs en neem uw telefoon, tablet of laptop mee!

JANUARI/FEBRUARI
Vrijdag 26 januari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30–16.45 uur Kookclub
 Opgave geahooijer@planet.nl

Zaterdag 27 januari Toneelver. ROB speelt ‘Dorpsbelangen’ 
13.00 uur Buitencentrum de Poort

Zaterdag 27 januari Toneelver. ROB speelt ‘Dorpsbelangen’ 
20.00 uur Buitencentrum de Poort

Zondag 28 januari Nieuwjaarsconcert door 
 Stroomdalkapel/Knollenplokkers
14.00 uur Buitencentrum de Poort

Vrijdag 2 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
16.00–18.00 uur filmmiddag
 Opgave geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op 
www.ruinen.net , www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET

Tuinvogels spotten 
bij bezoekerscentrum 
Dwingelderveld
RUINEN - Bij de vogelvoedertafel in de tuin van 
bezoekerscentrum Dwingelderveld is het gezellig druk. 
Koolmezen, pimpelmezen, merels, vinken, groenlingen, 
roodborstjes en nog veel meer prachtige tuinvogels strijden 
om de lekkerste zaden en vruchten die vrijwilligers van 
Natuurmonumenten hebben opgehangen.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling in het weekend van 27 en 
28 januari a.s. staan gidsen klaar met verrekijkers om samen met 
bezoekers vogels te spotten. Iedereen is van harte welkom om 
tussen 13.00 en 15.30 uur langs te komen en samen de meest 
opvallende en kleurrijke vogels te bewonderen. 
De toegang is gratis.

Tijdens deze middagen krijgen kinderen die lid zijn van OERRR 
een leuke vogelspeurkaart cadeau. Met een beetje geluk kun 
je alle soorten van je lijstje afstrepen. Kinderen die nog geen lid 
zijn van OERRR, kunnen dat ter plekke worden en ontvangen 
dan meteen hun eerste setje OERRR-kaarten cadeau. Meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen 
is geopend van woensdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Dinsdag 6 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur mozaïeken voor jong en oud
 Opgave geaqhooijer@planet.nl

Vrijdag 9 februari ‘t Neie Punt
19.30–21.30 uur Discoavond voor groep 7 en 8

Woensdag 14 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur timmerclub
 Opgave geahooijer@planet.nl

Datum volgt ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Voorjaarsbingo voor jong en oud
 Opgave geahooijer@planet.nl




