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Meine Jan op 
laatste werkdag 
uitgezwaaid

RUINEN - In Buitencentrum De Poort vond zaterdag 10 oktober jl. het jubileumconcert 
van Popkoor 2000 plaats. Meer dan 150 mensen genoten van een gevarieerd
programma. Popkoor 2000 vertolkte nummers uit hun repertoire van de afgelopen 
15 jaar. Nummers van het eerste uur zoals California Dreamin’ en de Bohemian 
Rhapsody, maar ook meer recente nummers: zoals Home van Dotan en Calm after the 
Storm van The Common Linnets kwamen voorbij.

Het koor staat onder leiding van 
dirigent Ron Breukelman en wordt 
begeleid door pianiste Ellen Wynia. 
Zij speelde deze avond voor het eerst 
op de nieuwe piano die mede door 
steun van Stichting Ruinen 1865 en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Drenthe aangeschaft kon worden. 
Extra begeleiding op gitaar werd 
verzorgd door Stan Leffers.

Het meidenkoor Pearl Voices, o.l.v. 
Marthy Buijs en hun pianiste Irene 
de Weert brachten een verrassend 
intermezzo met hun Sister Act. 
Daarnaast was nog een aantal 
koorleden creatief geweest door 

het bedenken van erg leuke ‘stukkies’, zoals 
een lofzang over het Bloody Popkoor, het 
gelegenheids Shantykoor Storm en Averij. 
De slotact “Er is toe” bracht veel hilariteit in 
de zaal. Het was een zeer geslaagde avond 
met een feestelijke muzikale afsluiting met 
de medewerking van Double Sax.

RUINEN - Meine Jan Zegeren werd op 
30 september jl. door de collega’s van 
AT&I Techniek en Intechneau uit Ruinen 
tijdens zijn laatste werkdag uitgezwaaid. 

Met daarna afsluitend nog een gezellig 
afscheidsdiner samen met familie en 
collega’s geniet Meine Jan vanaf 
1 oktober van zijn welverdiende 
vrije tijd.

Heerlijk warme

SCHIPPERS- & 
FLEECETRUIEN

Vanaf € 19,95

15 jaar POPKOOR 2000



Hees 32
7963 PB Ruinen

tel: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van 

DoeHetZelf-technische
installatiepakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL



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

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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR
Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl 

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie, 
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

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, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen

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 C1000

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: 06-36002316  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
R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Blankenstein 410, 7943 PW 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

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 27 oktober, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Marskramer Luten.

-  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 november 2015

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 25 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Zondag 1 november
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.15 uur Ds. G. van Zanden
 
Woensdag 4 november Dankdag
Kruispuntkerk Pesse  19.30 uur  Ds. C. ‘t Lam



Meppelerweg 1a
7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Wij gaan onze 
showroom verbouwen, 
maar voordat het zo-
ver is moeten we eerst 
wat ruimte creëren. 
Helpen jullie mee? 
Op alle showroom-
modellen geven wij 
hoge kortingen tot wel 
60%. Kortom profi teer van hoge 
kortingen op kwaliteitsmeubelen!
Onze showroom zal compleet ver-
nieuwd worden en is straks helemaal 
up-to-date om ook in de toekomst 
uw woonwensen te vervullen. 

Een aantal van onze merken: 
Leolux | Pode | Linteloo | Machalke 
  Interstar | Bonaparte | Desso | Forbo 
Luxafl ex | Parade | Pullman | Tretford  
Quickstep | Sunway, Velux | Verosol  
Kendix | de Ploeg | Chivasso | Artimo  
| Tulipa | Auping | Eastborn

WE GAAN DE SHOWROOM
VERBOUWEN

OPRUIMING TOT 

60%
KORTING

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Feestje met
hele famile of

vriendengroep?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Zaalverhuur
div. mogelijkheden o.a. binnen BBQ /catering

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)



RUINEN - Onlangs hebben Klaas-Frens en Patty Luning, van 
Luning’s Restaurant, het sponsorcontract voor de jeugd van 
VV Ruinen verlengd. 

Alle jeugdleden zijn in het nieuw gestoken en de shirts zijn voorzien 
van het nieuwe logo van Luning’s Restaurant - Tapascafé - 
Pannenkoekenboerderij. Na een dankwoord van de voorzitter van 
het jeugdbestuur en een bloemetje, mochten enkele jeugdspelers 
samen met de sponsor trots hun nieuwe tenue tonen.

Jeugd VV Ruinen in 
het nieuw

Een excursie in het Nationaal Park Dwingelderveld
REGIO - Beleef de stilte en het invallen van de duisternis op het 
Dwingelderveld. Op zaterdag 24 oktober a.s. nemen IVN-gidsen u 
mee naar het Dwingelderveld om daar te ervaren, dat het op enkele 
plaatsen in Nederland toch nog behoorlijk donker en stil kan zijn. 

We vertrekken om 18.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het 
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse te Ruinen. 
Zodra we de heide hebben bereikt valt langzaam de schemering in 
en ongemerkt gaat dit over in, als de weersomstandigheden 
meewerken, diepe duisternis.

De gidsen zullen onderweg de nodige wetenswaardigheden vertellen 
over het gebied, niet alleen over het heden, maar ook over de tijd, 
dat het in de Benderse ’s nachts altijd echt donker werd. En die tijd 
is nog niet zo lang terug.
Als we geluk hebben, dan zien en horen we nog vogels en 
zoogdieren op onze excursie, die ongeveer tot 21.00 uur zal duren. 
Stevig schoeisel is vereist. Honden mogen niet mee. 
Deelname is gratis, maar u moet zich tevoren wel opgeven bij het 
bezoekerscentrum Dwingelderveld, 0522-472951.

Duisternis in het 
Dwingelderveld



’t Neie Punt
Hierbij wil ik even inhaken op het artikel dat 
Suzanne Luppes schreef in Das Mooi. Daarin sprak ze 
over het laatste puzzelstukje dat bijna op zijn plek ligt. 
Ik geloof dat wij - de gebruikers van het nieuwe 
dorpshuis ’t Neie Punt - met veel voldoening kunnen 
terugkijken op de periode waarin we mochten 
‘meepuzzelen’. We zijn dan ook buitengewoon trots op 
het eindresultaat. Ik wil langs deze weg ook een ieder 
bedanken die ons met raad en daad heeft bijgestaan. 
Op 30 oktober a.s. organiseren de gebruikers een 
opening voor het hele dorp. Daarmee komt voor ons 
een einde aan onze werkzaamheden. Alle enthousiaste 
gebruikers van ‘t Neie Punt hebben daar inmiddels naar 
volle tevredenheid hun plek gevonden. 
Wij hopen u nog vele malen in het dorpshuis te mogen 
ontmoeten.
     Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Wil Verhoeve

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige 
werkzaamheden

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Ruinen

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s



SNEEUW VORST IJZEL

WWW.REGTEREN.NL

- Zout strooien en 
 sneeuwruimen machinaal
- Zout strooien en 
	 sneeuwruimen	handmatig

DE WINTER STaaT aLWEER 
VOOR DE DEUR!

ZOWEL bEDRIJVEN aLS 
paRTIcULIEREN ZIJN bIJ ONS 
aaN hET JUISTE aDRES VOOR 

WINTERDIENSTEN ZOaLS: 

Voor onze scherpe tarieven en 
meer informatie bel

Herbert van Regteren: 06 10 20 54 65

FRISSE PRIJZEN!

Sunil waspoeder
voor 54 wasbeurten nu € 13,95

Witte Reus waspoeder
voor 100 wasbeurten nu € 19,95

R
Onafhankelijk

De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij	bemiddelen	o.a.	voor:	ASR,	Obvion,	Aegon,
Nationale	Nederlanden,	RegioBank,	BLG,	ING

en vele anderen.
1e gesprek gratis!

Zelfstandig Adviseur

Hypotheken  Sparen  Beleggen  Lenen  Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

Tel. 0522- 472 528   Email: balieruinen@wolden.nl   Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Hypotheekadvies
bij uw

Hypotheekspecialist!
Inschrijven bij Café Hees

- kinderen basisschool in groepen vanaf 18.30 uur
 (onder begeleiding van volwassene(n)
 Start om 19.00 uur 
- jeugd en volwassenen in groepen vanaf 19.30 uur
 Start om 20.00 uur

Kosten
leden  : € 3,-
niet leden : € 5,-
(kinderen bassischool gratis)

Meer informatie 
volgt op facebook 
en twitter

Spooktocht Ruinen
Zaterdag 7 november 2015



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543
   Inloopspreekuur:  elke maandagmorgen van
   Inlo 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
   E-mail gnaber2@ziggo.nl
    gnaber@hetnet.nl

Bijstand pastoraat 
Priensenije: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
   Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres: mevr. H. Brasjen,
   Torenakker 25, 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 6 november 2015 
via info@pkn-ruinen.nl 

GIFT
Via College van kerkrentmeesters: € 80,00

MEDITATIE
“Er was eens een hond, die rondrende in een kamer, waarvan alle 
wanden uit spiegelglas bestonden. Hij zag overal honden. Hij werd 
woedend, liet zijn tanden zien en gromde. Alle honden in de 
spiegels werden ook woedend, lieten hun tanden zien en gromden. 
De hond schrok hiervan en begon rondjes te lopen tot hij uiteindelijk 
in elkaar stortte. Had hij maar eenmaal met zijn staart gekwispeld. 
Dan had hij gezien hoe al zijn spiegelbeelden hem hetzelfde 
vriendelijke gebaar zouden teruggeven.”Dit verhaal dat uit 
Indonesië komt, wil er ons op wijzen hoe belangrijk het is, dat wij 
af en toe bij onszelf nagaan hoe wij bij anderen overkomen! 
Wat dragen wij naar buiten toe uit? Welke houding? 
Welke frustratie of blijheid? Hoe komen we over bij de anderen? 
Het is tegelijkertijd een verhaal dat ons wil vertellen dat wij er zelf 
heel veel aan kunnen doen hoe het er in onze omgeving en in onze 
wereld aan toe gaat. Scheppen wij met onze houding ruimte voor 
optimisme of voor pessimisme? Breken we de boel af of bouwen 
we op? Mag de zon schijnen in ons aller leven en in de wereld? 
Of slaan we de deuren om ons heen dicht? 
In het christendom roepen wij mensen altijd weer op om te “keren”, 
vooral om om te keren (het woord “zich bekeren” komt er ook 
vandaan), om van richting te veranderen, dusdanig dat het licht en 
de zon en de glimlach van God weer toegang kunnen krijgen in ons 
en (daarmee) andermans leven; dat het donker van de frustratie en 
de nacht van de zwaarmoedigheid en het duister van de angst weer 
gaan wijken voor een nieuwe morgen. 
Hoe zei de bondskanselier van Duitsland Merkel het onlangs nog in 
een uurlang interview op de televisie toen ze met allemaal 
problemen werd geconfronteerd die haast niet opgelost kunnen 
worden? “Wir schaffen das!” 
Oftewel: “het moet te doen zijn”! Iets van die houding bespeur ik 
ook bij de apostel Paulus, als hij in een van zijn brieven, die 
verzameld zijn in de bijbel, zegt: “Probeer voor alle mensen het 
goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het 
werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak… 
Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst 
heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op 
zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
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Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

het kwade door het goede.” (Romeinen 12: 9vv.) Niet makkelijk dit 
allemaal, soms, dat is waar. Maar het moet te doen zijn, volgens mij, 
altijd weer opnieuw, dat ook.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Weet je wat ik zo mooi vind aan mijn beroep van predikant zijn? Dat 
het (om het met een duur woord te zeggen) een eclectisch beroep 
is, dat wil zeggen: een beroep dat niet één bepaalde manier van 
doen kent, maar een hele veelvoud aan bezigheden waarin van 
alles en nog wat verrukkelijk samen komt. Je bent voor veel 
mensen een soort psycholoog, maatschappelijk werker of mental 
coach (begeleider om iemand geestelijk sterker te maken), maar 
je bent het niet alleen maar en je bent het nietuitsluitend. Je bent 
soms ook een soort schrijver of acteur, poëet, performer of 
presentator, vooral in de kerkdiensten en op deze kerkpagina’s, 
maar je bent het niet helemaal en niet uitsluitend. Je treedt soms 
op als cultuuranalyticus, als historicus of socioloog om uit te leggen 
in welke wereld en tijdgeest wij leven en hoe zich de aloude tradities 
hebben ontwikkeld, maar je bent het niet alleen maar! Eigenlijk ben 
je van alles, en ben je ook niets. Want je gaat nergens helemaal in 
op. Dat maakt je ook kwetsbaar in je beroep. Want wie wil nou 
optrekken met zo’n halfgare? Toch schenken veel mensen je ook 
hun vertrouwen, heel bijzonder. Waarschijnlijk omdat je zoveel 
tegelijkertijd in je aan het verenigen bent. Je mag dan vaak toch 
even je zegje doen en mening geven, in alle betrekkelijkheid, 
gebrekkigheid en voorlopigheid. En soms mag je met mensen een 
klein stukje meetrekken op hun eigen levensweg, op zoek naar het 
goddelijk-menselijk-bijzondere in hun leven. Zo is elke dag weer 
een prachtig nieuwe verrassing voor mij, een nieuw cadeau. Dat 
vind ik dus het mooie aan mijn werk. U ziet het, ik ben mijn baan 
nog lang niet beu.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

De gespreksgroepactiviteiten in de komende weken:
•	 de	cursus	“De	wereld	van	het	geloof”,	telkens	op	de	
 donderdagavonden om 19.00 uur in de pastorie. Gun jezelf ook  
 een update van je geloof en doe mee.
•	 een	Bijbelgespreksgroep	over	het	Bijbelboek	Handelingen,	
 telkens op de donderdagavonden om 20.00 uur in de pastorie.   
 Over de beginjaren van het christendom.
•	 leuke	gespreksavonden	over	“Eigentijds	Geloven”,	de	volgende		
 keer weer op zondagavond 1 november om 20.00 uur in de   
 pastorie, en last but not least
•	 de	(maandelijkse)	Gespreksgroep,	over	de	dingen	des	levens		 	
 die je raken, elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur  
 in kerkelijk centrum De Bron.

Iedereen, of je nu een gemeentelid bent, of dorpsgenoot of 
vakantieganger is hartelijk welkom, zowel voor een enkele keer, of 
vaker. Neem voor meer informatie contact op met ds. Georg Naber, 
tel. 0522-471543, gnaber@hetnet.nl.

  •   “Gedenk hen die gestorven zijn!”
 Herdenking van de overledenen

 van het afgelopen jaar
In de ochtenddienst van zondag 22 november herdenken wij in de 
Mariakerk diegenen die ons in Ruinen, Ansen en Echten het 
afgelopen jaar ontvallen zijn. De nabestaanden van degenen wier 
afscheidsdienst in het afgelopen jaar door de Mariakerk werd 
verzorgd, krijgen begin november automatisch een uitnodiging 
om de herdenking van hun naaste bij te wonen. Wij nodigen ook 
nabestaanden uit die op een niet kerkelijke wijze afscheid hebben 
genomen. Indien er prijs op wordt gesteld dat ook deze namen 
worden genoemd gelieve dan vóór maandag 9 november uw 



verlangen kenbaar te maken bij ds. G. Naber, tel. 0522-471543, 
gnaber@hetnet.nl of bij de scriba van de kerkenraad, 
mw. Tineke Stekelenburg, 0522-470204, info@pkn-ruinen.nl. 

IN MEMORIAM
* 15 november 1918                                         † 23 september 2015
Op woensdag 23 september overleed Koba Steenbergen-
Posthoorn, in de leeftijd van zesennegentig jaar. Koba Posthoorn 
werd in Pesse geboren. Het is ook Pesse geweest waar zij vrijwel 
heel haar leven heeft gewoond. In 1940 trouwde ze met Willem 
Steenbergen, met wie ze, tot aan zijn heengaan in 2004, meer dan 
zestig jaar getrouwd is geweest en lief en leed deelde. Ze werden 
de ouders van vier kinderen. Koba Steenbergen was een vrouw 
die op een boerderij is opgegroeid. Het boerenvak werd haar al 
gauw vertrouwd en daarom is ze ook in haar latere leven altijd 
graag boerin geweest. Daarnaast was ze huisvrouw en zorgzame 
moeder. Qua karakter was ze eerder een rustige vrouw. Toch heeft 
ze altijd een heel actief leven geleid. Een al te teruggetrokken leven 
was haar vreemd! Ze hield zeer van gezelligheid en had graag haar 
familie en de vertrouwde kennissen en goede buren om zich heen. 
Enige jaren heeft ze zelfs in het bestuur van de plattelandsvrouwen 
in Pesse gezeten. In de laatste jaren van haar leven woonde ze in 
een van de aanleunwoningen aan de Jan Wierengaweg in Ruinen. 
Ook daar was ze er altijd graag bij als er activiteiten werden 
georganiseerd of als er iets te vieren viel. Op woensdag
 23 september ging ze van ons heen. Op maandag 28 september 
namen wij van haar afscheid in de Hervormde kerk te Pesse, door 
troost te zoeken en kracht te vinden in de woorden van Psalm 23: 
“De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij laat mij rusten aan 
grazige weiden.” Moge de Eeuwige de familie omringen met zijn 
nabijheid en kracht.

IN MEMORIAM
* 4 juli 1936                                                       † 27 september 2015
Op zondag 27 september overleed Johannes Theo Hoving, in de 
leeftijd van negenenzeventig jaar. Hans, zoals iedereen hem mocht 
noemen, was ereburger van ons dorp en arts, in hart en nieren. Al 
op tienjarige leeftijd kwam hij met zijn ouders uit Nieuw-Amsterdam 
in Ruinen wonen. Hans was getrouwd met Ankie, vader van vier 
kinderen en grootvader van fijne kleinkinderen, waar hij heel veel 
van hield. Ons dorp heeft onvoorstelbaar veel aan Hans Hoving te 
danken. Op een betrokken manier leefde hij mee met de 
dorpsgemeenschap van Ruinen. Hij engageerde zich, naast als 
arts, ook in het maatschappelijke leven en in het verenigingsleven. 
Hij is veel bestuurlijk actief geweest, onder andere in de sport. Hij 
speelde zelf tennis, in de vroegere jaren ook voetbal en tot enkele 
jaren geleden golf en ging regelmatig op jacht. Hans Hoving was 
ook gepassioneerd lid van het mannenkoor De Geuzingers.
Iedereen kon altijd bij hem terecht, tot in de laatste dagen van zijn 
leven toe. Hij hield zeer van de natuur, met haar planten en dieren. 
Heel ons menselijk bestaan, zowel in het groot (denk aan het 
universum) alsook in het klein (denk aan de fijne structuur van een 
plant of een vogel) vond hij bijzonder. Hij verwonderde zich dikwijls 
over het feit dat alles überhaupt bestaat en hoe mooi het dan is. 
En dat de natuur, ook na een doodse winter, altijd weer de kracht 
krijgt om door te gaan en nieuw op te komen. Met die troostende 
gedachte namen wij afscheid van hem in een afscheidsdienst op 
zaterdag 3 oktober. Wij wensen Ankie en de kinderen veel sterkte 
toe in de komende tijd.

IN MEMORIAM
* 17 februari 1950                                            † 29 september 2015
Op dinsdag 29 september overleed Boele Weide, in de leeftijd van 
vijfenzestig jaar. Het leven van Boele Weide begon in Meppel, in de 
Catharinastraat. Daar groeide hij op in een gezin met zes kinderen. 
Hij was de op een na oudste en de oudste zoon. Na de schooljaren 
ging hij al vroeg uit werken. Hij bekwaamde zich in het slagersvak 
en werd er zeer deskundig in. Hij bleef allerlei cursussen volgen en 
kwam vervolgens in het slagersvakonderwijs terecht. Het vak van 
leraar heeft hij vele jaren uitgeoefend, in Groningen, Leeuwarden en 
Zwolle. Zeer veel slagers in Noord-Nederland hebben hem als hun 
leermeester leren kennen en waardeerden hem zeer om zijn grote 
verstand van zaken die zijn lessen kenmerkte, zijn heldere manier 
van communiceren en de opgewektheid daarbij. Boele Weide was 
een echt mensenmens. Ook in Ruinen had hij een band met heel 
veel mensen. Hij was zelf nooit om een verhaal verlegen en had veel 
humor! In het vertellen van moppen was hij zelfs zo bedreven dat hij 
een poos als “moppentapper” op de radio te beluisteren was, 
bij RTV-Drenthe. Boele Weide verenigde opgewektheid met 

ondernemendheid en optimisme met emotionele betrokkenheid op 
wat het leven mooi maakt. Hij genoot zeer van de “kleine grote 
dingen” des levens. Hij had zijn vrouw zeer lief, Margje. Met haar 
zou hij over een maand veertig jaar getrouwd geweest zijn! En hij 
hield zielsveel van zijn kinderen en kleinkinderen. Zij moeten nu 
zonder hem verder, met in hun bagage de vele mooie herinneringen 
aan hun vader. Moge de Eeuwige hen kracht geven en iets van 
houvast, en een weg om te gaan in de komende tijd.

COLLECTES
September
€ 213,72   Plaatselijk jeugdwerk
€ 217,46   Kerkelijk Beheer
Deurcollectes
  6 € 49,00  Kerkelijk Beheer
13 € 27,74  Jeugdwerk PKN
20 € 56,56  PKN Vredesweek
27 € 46,35  Diaconie

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren)  € 54,92

SNUI- en SNUFFELMARKT
We kijken nog even terug op de markt van 12 september 2015.
Het was een kleine markt en voor de medewerkers erg fris. 
De opbrengst was € 595.79. De Kerkrentmeesters hebben er 
zeker een goede bestemming voor. 
Alle medewerkers in en buiten de kerk en in de Bron, heel 
hartelijk dank. 
De kerk en de tentoonstelling van doopjurken werden door veel 
mensen bezocht. Hartelijk dank alle mensen die hun doopjurk 
beschikbaar stelden. 
De Monumenten wandelroutes waren niet zo geslaagd. Iedereen 
die zich hier voor heeft ingespannen, of te vergeefs op bezoekers 
heeft gewacht, het spijt ons. 
We hadden het graag anders gezien. Toch hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

ZUSTERKRING
De linnenkast van vroeger: damasten tafellakens en servetten 
lagen er in met prachtige ingeweven patronen. 
Kunsthistorica Netty Weenink vertelt ons over de geschiedenis 
en de kostbaarheid van damast. 
Wie nog oud damast in de kast heeft liggen: neem het mee! 
We komen bij elkaar  op maandagmiddag 
26 oktober om 14.00 uur in De Bron.

VLUCHTELINGENCRISIS
Tijdens de classicale vergadering van 19 november a.s. staat het 
thema Vluchtelingencrisis centraal. 
Elke dag zien we beelden van vluchtelingen ver weg, onderweg en 
in Nederland. We zien het op tv, horen het op de radio, lezen het 
in de krant, we zien politici erover debatteren in Nederland en in 
Europa. Er zal worden ingegaan op de situatie van vluchtelingen in 
het midden Oosten, de situatie van hen onderweg naar Europa en 
in Europa en de situatie in Nederland. Daarbij wordt aangegeven 
wat Kerk in Actie doet en wat kerkleden kunnen doen. 
De inleiding zal worden verzorgd door mevrouw Carla van der Vlist, 
teamleider binnenland van Kerk in Actie
Het breed moderamen nodigt u en andere belangstellenden van 
harte uit deze avond bij te wonen.
Plaats: Gereformeerde kerk te Dwingeloo, tijd 19.30 uur
      
Nico Becht, scriba classis Meppel

TEN SLOTTE

Eeuwigheid
De eeuwigheid van de mens is geplant in de bodem 

van de schepping

Franz Rozenzweig
1886-1929

Redactie Om de Ruiner Toren



VOOR DE BLANKEN 3  •  7963 RP  RUINEN
0522 - 47 15 81  •  INFO@AT-I.NL 

HET NAJAAR IS WEER AANGEBROKEN
DE IDEALE TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW TUINMACHINE

VOORDELEN 

●	 Uw	machine	startklaar	
	 voor	het	nieuwe	seizoen

●	 Het	hele	seizoen	optimaal
	 gebruikmaken	van	uw	machine

●	 Een	aanzienlijk	langere	levensduur	
	 van	uw	machine

Heeft u al een afspraak gemaakt 
voor een winterbeurt?

Wij adviseren u om uw tuinmachine 
1 x per jaar een onderhoudsbeurt te geven

Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een mail, 

dan maken we gezamenlijk een afspraak.



LOONBEDRIJF EVERT DEKKER
Maïs eraf, dan groenbemester zaaien (rogge, gras)

Met driebalkscultivator, brede ganzenvoeten en opgebouwde zaaimachine
Info: 0522-472519  /  06-12556022  Ruinen

DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé's waardevolle adviezen pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het Univé-kantoor bij u in
de buurt staat de deur wagenwijd open. U bent van harte welkom voor een
goed persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.

Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB  Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax (0522) 47 25 51
E-mail ruinen@unive.nl



Bloembollen

3 halen, 

         2 betalen!!!

plant ze nu!!!

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al 30 jaar ervaringin het groen!

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl



Geregeld zijn ondernemers ontevreden over de geleverde producten van door hen 
ingehuurde administratiekantoren of accountants. Niets nieuws zou u zeggen. 
Wat menig ondernemer zich niet realiseert is dat de ondernemer zelf verantwoordelijk 
blijft voor zijn administratieve verplichtingen, zoals het tijdig en juist doen van aangiftes 
bij de belastingdienst. Er zijn ondernemers die in grote financiële problemen komen 
doordat ze zelf niet snel genoeg reageren op tekortkomingen van de door hen 
ingehuurde zakelijke dienstverleners. Plotseling ontvangen ze dan torenhoge 
belastingaanslagen van de belastingdienst, omdat ondanks herhaalde aanmaningen 
de belastingdienst nog steeds geen (juiste) aangiftes heeft ontvangen. 
Als blijkt dat de oorzaak bij het ingehuurde kantoor ligt, ontstaat er vaak een conflict 
dat er niet toe bijdraagt dat de administratieve problemen snel worden opgelost. 

Ondernemer heeft u de adviseur die bij u past?

Lang heeft de ondernemer het vertrouwen 
gehad dat het allemaal goed liep, niet 
zelden had hij/zij al heel lang een 
voorgevoel dat het allemaal niet klopte. 
Hij hoorde te weinig van zijn boekhouder 
of accountant. Bent u bijvoorbeeld op tijd 
geadviseerd om aan het eind van het jaar 
kritisch te kijken naar de timing van een 
investering?

Verder heeft de ondernemer natuurlijk 
tijdig informatie nodig om zijn bedrijf te 
kunnen sturen. Hij wil op tijd relevante 
beslissingen nemen. Hij of zij moet 
daarvoor wel de juiste informatie hebben, 
die niet zelden moet worden aangeleverd 
door zijn boekhouder. Maar wel proactief, 
zonder dat de ondernemer daarom hoeft 
te vragen!

De ondernemer weet echter vaak niet hoe 
hij dit moet veranderen. Hij ziet door de 

bomen het bos niet meer. De jaarwisseling 
komt er aan, dus nu is actie gewenst. 

Peter Berendse heeft zich toegelegd op 
het ondersteunen van ondernemers in dit 
soort situaties. Hij is zelf registeraccountant 
geweest en financieel manager, dus kent 
de klappen van de zweep, zowel bij de 
kleinere als de grotere bedrijven. 
Hij helpt bij het oplossen van reeds 
ontstane problemen en hij helpt de 
ondernemer op een rijtje te krijgen welke 
producten hij verwacht van zijn accountant. 
Hij selecteert geschikte kantoren op basis 
van deze wensen. De ondernemer kiest het 
kantoor waar hij zich het meest bij thuis 
voelt. Soms blijkt dat een eigen (parttime) 
boekhouder in eigen dienst effectiever is. 
In dat geval helpt hij deze zoeken. 
Peter Berendse blijft de nieuwe 
samenwerking met eigen boekhouder of 
gekozen bureau desgewenst nog een tijdje Peter Berendse

volgen om eventuele ontstane problemen 
tijdig bespreekbaar te maken. 

U kunt Peter Berendse bereiken in Ruinen 
op telefoonnummer 06-53180179.
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
kunnen de vervolgstappen besproken 
worden.

Advertorial

T 0522-47 15 81WWW.AT-I.NL T 0522-47 04 56WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3  •  7963 RP  Ruinen

Is uw CV ketel
winterklaar??

De tijd van 
bladblazen komt 

er weer aan! Als u uw cv-ketel regelmatig laat onderhouden, gaat 
uw ketel langer mee en voorkomt u storingen. 
Bovendien bespaart u op uw stookkosten, want een 
goed onderhouden ketel is energiezuiniger. Tijdens het 
eerste onderhoud doen we een eenmalige controle:

DE INTECHNEAU 
KETELCHECK+

Hiermee brengen wij u de conditie van 
uw ketel in beeld.

Voor meer informatie neem dan 
contact met ons op.

Wij hebben ze weer ruim op 
voorraad. bladblazers in 
alle soorten en maten:

• Elektro 230V
• Accu uitvoering
• Benzine 2-takt
• Benzine 4-takt



Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

Open op Dinsdag t/m vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur. 
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

PSsstt…., al het geheim van Ruinen gehoord?

Herfstcollectie heeft 
ZOMERSE kleuren!

KIES VOOR
Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla

gewoon doen, in Ruinen!

Sportbrillen jeugd incl. glazen € 95.-

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen  Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Volop
VLIEGERPAPIER

& KARTON

Het is herfstvakantie, 

heerlijk de tijd om zelf een 

lampion te knutselen

DIY!
Voor je het weet is het 11 november!

Wat is fashion deze winter?
printpantalons | gecoate pantalons | harige vesten/pullovers

Boetiek ”De Smederije”
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40

www.boetiekdesmederije.nl

’t is Herfst.
Maar bij ons…… beginnen 

de winterkriebels!

Modekleuren
indigo | cassis | marine | camel | petrol | zwart | grijs

Van harte welkom!



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag 
10.00-17.00 uur

Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en 
keert terug om 16.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen 
aaien. Locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld

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

Museumboerderij Pasmans Huus, geopend woensdag 21 oktober 
(herfstvakantie) en woensdag 28 oktober van 14.00-16.30 uur, 
info TIP kantoor tel. 0522-471700 of tel. 0522-471946

Wandelen op woensdag iedere woensdag wandelen vanaf de Brink 
start om 13.30 uur

Winterbridge vanaf 11 oktober t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig. 
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen

Voor evenementen Bezoekerscentrum: www.natuurmonumenten.nl

OKTOBER
Woensdag 21 oktober Vrij zwemmen, Landclub Ruinen
14.00-16.00 uur  

Vrijdag 23 oktober Jeugdparty bij Herberg van Rune tot   
20.00-22.30 uur 18 jr alcohol en rookvrij!!! Vrij entree

Zaterdag 24 oktober Disco Zwemmen, Landclub Ruinen
19.00-21.00 uur Diploma verplicht

Maandag 26 oktober Dia-avond St Historie Ruinen 
20.00 uur Café Hees, Brink Ruinen

ADVERTEREN? ‘T RUUNDER WAOPEN!

RUINERWOLD - Veilig Verkeer Nederland, afdelingen De Wolden 
en Hoogeveen organiseren op donderdag 19 november a.s. een 
rijvaardigheidstraining (BROEM) voor 60-plussers.Het doel van 
deze training is om ouderen zo lang mogelijk op een verantwoordelijke 
wijze aan het verkeer deel te laten nemen.

De training richt zich op mensen van boven de 60 jaar. Het verkeer 
wordt gehaaster en drukker. Bovendien zijn de verkeersregels in de 
loop der jaren vaak aanzienlijk gewijzigd. Daarnaast gaat bij deze 
specifieke doelgroep vaak het gezichtsvermogen achteruit, maar ook 
het gehoor en het reactievermogen. Door deel te nemen aan deze 
training worden de deelnemers zich vaak bewust van dit gebeuren. 
Deze training heeft GEEN gevolgen voor uw rijbewijs, is gratis en 
inclusief een eenvoudige lunch. 

De training vindt plaats in Ruinerwold en er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Voor opgave en inlichtingen kunt u contact opnemen 
met: 0522-481630. Of via het mailadres: maryhenk@home.nl. 
Opgave vóór 1 november 2015.

Ouderen kunnen
rijvaardigheid testen

NOVEMBER
Zaterdag 7 november Spooktocht door VVVo, start 
19.00 uur Café Hees. T/m 12 jaar (onder 
 begeleiding), inschrijven 18.30 uur 
20.00 uur Vanaf 12 jaar, inschrijven 19.30 uur

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

Ook een activiteit plaatsen? Mail naar info@inforuinen.nl

WAOPENTIES

FAMILIEBERICHTEN

Te koop
Playstation 3 met 2 draadloze controllers, kleine headset, opladers,
+ games FIFA 15, GTA 5,Call Of Duty Black Ops 2, Battlefield 4, 

Need for Speed Rivals. Vraagprijs: € 140,-.
Victor Prikken 06-37407911 of 0522-473099

Te koop
2 eenpersoons bedden 90x200 cm, grenen incl. matras T.E.A.B.

Tel. 06-12458218

Te koop
Elektrische gereedschapwagentakel voor in een bus (zelfbouw)

Kan ongev. 200 kg tillen.
Tel. 0522-471551

Hartelijk dank voor alle attenties, 
die ons 50-jarig huwelijk tot een 

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Henk en Janny Kok, Ruinen

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Te koop
Bed, kast en bureau met opbergruimte

van dezelfde houtsoort (lichtbruin), prijs n.o.t.k.
Sander Dekker, Zwederaweg 56

Tel. 0522-471953



bakken wij in onze kraam voor de winkel weer

HEERLIJKE OLIEBOLLEN!

Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.

Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
 Zaterdag  8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

ZatERdag 24 OKtOBER

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Reinigen, beschermen, 
verfraaien en onderhouden!

HG producten voor:
apparaten, sanitair, interieur, tegels, keuken, afvoer, leer, 

meubels, natuursteen, parket, laminaat, hout, textiel, 
kunststof, goud, zilver, koper, tapijt, bekleding etc. etc.

WIJ VERKOPEN 
HET COMPLETE HG 

ASSORTIMENT!


