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Autobedrijf Henk Kelly viert 
50-jarig jubileum uitbundig!
RUINEN –Autobedrijf Henk Kelly bestaat dit jaar 50 jaar. Deze bijzondere 
mijlpaal wordt gevierd tijdens het pinksterweekend op 8, 9 en 10 juni a.s. met 
een leuke pinkstershow. 

Het Ruiner autobedrijf is een echt familiebedrijf. Het werd in 1969 opgericht 
door opa en oma Egbert en Fopje Kelly. Er werden occasions verkocht en je 
kon er met alle automerken terecht voor onderhoud. Opa Kelly vond dat je je 
klanten veel moest kunnen bieden, dus de Gulf benzinepomp was een mooie 
aanvulling op de activiteiten van het bedrijf. Na het overlijden van Egbert, 
werd de zaak begin jaren 90 van de vorige eeuw voortgezet door zoon Henk 
en schoondochter Geke. Inmiddels is de derde generatie actief sinds 2012 en 
heeft zoon Jeroen het bedrijf begin vorig jaar overgenomen.

In de afgelopen 50 jaar zijn er veel ontwikkelingen 
doorgemaakt. Er waren verbouwingen, zoals de geheel 
vernieuwde werkplaats, de Gulf is inmiddels Avia en 
recent opende het bedrijf een autowasstraat. Maar nog 
steeds is de basis hetzelfde: een full service bedrijf met 
o.a. de verkoop van auto’s waarvan er ruim 60 jong 
gebruikte op voorraad zijn en het onderhoud en de service 
waarvoor Jeroen en de medewerkers altijd beschikbaar 
zijn. 

Tijdens de Pinkstershow zijn bezoekers van harte welkom 
om het jubileum mee te vieren en de geheel vernieuwde 
werkplaats, de carwash etc. te komen bekijken. Ze 
worden getrakteerd op een lekker hapje en drankje en 
kunnen tijdens deze show volop profi teren van leuke 
acties van het Ruiner autobedrijf. Ook aan de kinderen is 
gedacht; er is een springkussen, er zijn lekkere ijsjes en 
nog veel meer.

Autobedrijf Henk Kelly 
is Multimerken Specialist AutoExcellent.



 1x in de week, iedere dag, of een paar keer,  
 alles is mogelijk, zonder abonnement! 

        Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen! 

 Kies uit vers bereide maaltijden!  

 

Dwingeloo, De Weyert,  T. 088-9684028 
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo 

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur,
zon van 14.00-17.00 uur 

www.femke-anne.nl | 06 143 481 08
Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen

06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink – dag en nacht)

Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’ 
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022, 
www.laurensvanvenrooij.nl

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, 
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

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

Thuiskapster Hennie 
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Bent u al klaar voor de zomer? 
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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 11.00 - 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, 
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

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

Zondag 9 juni Pinksteren
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zaterdag 15 juni
‘t Neie Punt 18.30 uur Mevr. A. Vermaas

Zondag 16 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Linde
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Belangrijke informatie / service

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in 
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

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

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl
Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

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

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 19 juni 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 11 juni 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



GROOT ASSORTIMENT 
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

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

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

Inwoners De Wolden geven 
gemeente hogere waardering 
 
DE WOLDEN - In de laatste burgerpeiling Waar Staat Je 
Gemeente, die vorig jaar onder inwoners is gehouden, zien we 
een duidelijk stijgende lijn in de waardering van de Woldenaren 
voor hun gemeente. Dit geldt voor alle ondervraagde thema’s 
(wonen en leven, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn, 
relatie inwoner-gemeente).

Relatie inwoner-gemeente grootste toename
De grootste toename betreft de waardering voor de wijze waarop 
gemeente De Wolden haar inwoners betrekt bij de uitvoering 
van het beleid. Dit is van 6,5 naar 6,9 en is daarmee ruim hoger 
dan andere vergelijkbare gemeenten (6,2). Hiermee lijkt het 
samenwerkings- en participatiebeleid z’n vruchten af te werpen.

“De Wolden 
heeft actieve en 
betrokken inwoners. 
We werken als 
gemeente aan 
vertrouwen, een 
open houding en 

het in gesprek blijven. De score die inwoners ons geven voor 
de wijze waarop we hen betrekken is gestegen. Zo blijkt dat 
men heel tevreden is over de ruimte die men krijgt om ideeën en 
initiatieven te realiseren. Dat is heel positief en tegelijk kan dat, 
als het aan het college ligt, zeker nog hoger worden. Daarom 
heeft dit blijvend onze aandacht”, licht burgemeester Roger de 
Groot toe.

Voorbeelden van het betrekken van inwoners zijn onder 
andere Initiatiefrijk De Wolden, klantreizen en –arena’s en de 
wijze waarop de gemeenteraad inwoners betrekt door het 
organiseren van dialoogavonden.

Alle thema’s scoren hoger
Daarnaast hebben inwoners ook de andere thema’s beoordeeld. 
Voor het totaal van alle inspanningen krijgt de gemeente 
een 7,2. Dit cijfer is hoger dan in 2016 (6,9). Ook steekt De 
Wolden gunstig af bij gemeenten van vergelijkbare grootte 
(6,8). De Wolden scoort daarnaast op zorg en welzijn (7,1) 
en gemeentelijke dienstverlening (7,1) duidelijk beter dan de 
voorgaande meting in 2016. Punten die hier uit springen zijn 
de waardering voor de afhandeling van zaken en de service die 
wordt verleend door de gemeente. Beide punten worden beter 
gewaardeerd en zijn hoger dan vergelijkbare gemeenten.

Dank aan alle respondenten
Gemeente De Wolden wil alle inwoners die gehoor hebben 
gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan burgerpeiling 
Waar Staat Je Gemeente 2018 hartelijk danken. Met deze input 
kan de gemeente blijvend ontwikkelen om het nog beter te doen 
voor haar inwoners. Wilt u meer weten over de uitkomsten van 
deze burgerpeiling, ga dan naar de website van 
www.dewolden.nl



TUUNIEREN

Barre veule hol ik van tuunieren. De locht van het veurjaor, 
stront over t laand,  drokte van de veule veugels, det krieg 
ie mit aj staot te schoff elen. Al warkend wor ie gewaar waor 
het tuunkroepertie (winterkeuninkie) zien nussie bouwt. Amit 
mak hij er wel dreeje; het vrouwgie kös dan de beste stee 
um de eigies ien te leggen. Ja manleu..daor bint de vrouwleu 
de baos.  Het bouwmannegie (kwikstaart) is doonde ien de 
klimop mit zien neejbouw. De reebok komp de bos uut um te 
vreten ien oonze gröslaand en ook de hazen rammelt achter 
menaar an; det wordt weer een nust jongen. Det alles kuj 
zeen aj an het tuunieren bint.
Het is drok ien dizze tied; onder de dakpannen bint de spraon 
drok ien de weer um daor een nust te maken. De geuten 
tussen de pannen en de dakramen laot de hele zomer gien 
water deur; die zit propvol mit nustmateriaal. Ien de harfst 
even umme deenken det wij die weer lös maakt veur de 
harfstregens koomt. Ik holle ook zo van tunieren umdaj dan 
zo lekker nao kunt deenken. Niks gien geluud an de kop van 
gezin of tillefoon

As ik van buten kome heb ik altied zwarte vingers; ik kán het 
niet laoten umme een roettie, een grössie of een kweke uut te 
trekken. Tuun vingers neum ik det. Niet schone te bosselen. 
Wij hebt ook nog een greuntetuuntie. Al vrog ien het veurjaor 
bin ik doonde umme bonen te paoten. Die holle wij over van 
veurige jaor; de lesten ien het bonenbedde dreuge wij en 
ien de winter zitte wij te doppen veur neej pootgoed. Oons 
volk is zunig opebracht en det giet er nooit weer uut. Die 
vrogge bonen poot ik niet ien de tuun, nee..ien kleine bakkies 
ien huus. Net as mien oldeleu vrogger deden; dreej of veer 
boonties ien een gattie..beetie zaand er weer over..beettie 
water erbij en dan een stokkie plastiek er over. Dichte bij de 
verwarming koomt ze ien tweej weken naor boven. Een weke 
ien huus en dan op een zunnige dag wat ofharden en dan de 
tuun ien. Det doe ik van vroo tut late ien de zomer. De ene 
keer hej vrog bonen en late bonen..een aander jaor komp 
er van die huusvlijt hielendal niks terechte  deur vrogge of 
late vorst. Al vroo zet ik wat greunteplaanties, op de markt 
ekocht. Meestal vief spitskoolplaanties en vief andievie; det 
spul  kan ook nog wat tegen vörst. En wij zet vrog jeppels..
net boven de grond mut ze mit vriezerije worden af edekt; 
dan hej een versierde tuun mit al die potten en glazen. 
Vrogge slaot heb ik ook ezet; eerst ien huus en naor buten 
toen het niet meer vreur. En het zaod van de cosmea, de 
zunnebloemen en afrikaanties kwamp mooi op.

Mar allent bliedschop is tuunieren zeker niet. De slakken 
bint drok op Cosmea en ook alle afrikaanties bint vot; de 
jonge zunnebloemen bint de koppen kwiet. De koolplaanten 
bint deur Heer Haas tut het staaltie of evreten; op de markt 
hebbe wij vief neejen ekocht. Daor staot er nog tweeje van; 
Heer Haas winkelde weer ien de tuun. De reebok krabt ien de 
tuun umdet hij aandere bokken lat weten det dit zien stee is. 
Det kostte de helfte van de boonties. Jonge greune bladties 
van de slaot bint deur de bouwmeisterties gebruukt as 
nust bekleding. Greun papier (behang) zal wel mode wezen 
ien veugellaand. De jeppels bint tut de grond of evreuren. 
Uithuilen en opnieuw beginnen..zung Wim Kan. Daor bin ik 
mit doonde. Wat een gelok det ik van tuunieren holle.

Cluedo-competitie in de 
bibliotheek 
DE WOLDEN - Één moord, zes verdachten! In het kader van 
de Spannende Boekenweken organiseren de bibliotheken 
in De Wolden een cluedo-competitie. Kom naar één van de 
bijeenkomsten en doe mee! De snelste detective van alle vier de 
avonden wint een avond in een escaperoom. 

Praktische informatie 
Er zijn in juni vier cluedo-bijeenkomsten: 
Dinsdag 11 juni Bibliotheek Ruinerwold 
Donderdag 13 juni Bibliotheek Ruinen 
Woensdag 19 juni Bibliotheek Zuidwolde 
Donderdag 20 juni Bibliotheek De Wijk 
Elke bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Er zijn kosten aan verbonden. Vooraf opgeven kan tot 10 juni in 
de bibliotheek, via de mail of per telefoon. 

Spannende 
Boekenweken
De Spannende 
Boekenweken zetten de 
thriller als vakantieboek 
centraal. De vakantie 
is voor 40% van de 

Nederlanders het moment om méér boeken te lezen dan 
normaal. Gemiddeld nemen we zo’n zes boeken mee op reis. 
Thrillers en detectives worden in de bibliotheken dan ook het 
meest geleend in de aanloop naar de zomervakantie.

Schapen Schaapskudde 
Ruinen worden ontdaan van 
de winterjas
RUINEN – Zaterdag 15 juni a.s. is er bij de schaapskudde 
Ruinen ‘schaopscheren’. Deze dag wordt een groot deel van de 
kudde geschoren en kunt u zien hoe de schaopscheerders de 
schapen scheren. 

Tevens is er verkoop van wol en heerlijke zachte vachten. Er zijn 
lichte vachten en donkere vachten te koop. Aan de inwendige 
mens is ook gedacht want er zijn heerlijke hamburgers van 
Jan Steenbergen Biologisch vlees en is er koffi  e en thee. U 
bent deze dag welkom van 10.00-15.00 uur. Parkeren kan bij 
het Bezoekerscentrum van  Natuurmonumenten, Benderse 22 
Ruinen.

Foto: Schaapskudde Ruinen



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543   
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van    
 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
E-mail:  gnaber2@ziggo.nl
 gnaber@hetnet.nl
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
 Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
 margriet.middelbrink@gmail.com 
Website:  www.pkn-ruinen.nl 
 www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail: info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner 
Toren graag inleveren vóór vrijdag 21 juni 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Aartsvader Abraham, waarvan in de bijbel tal van verhalen staan, 
maakte ooit eens de ervaring mee dat hij alle schepen achter zich 
moest verbranden. Hij ontmoette in een droomgezicht God die tegen 
hem zei: ‘Trek weg uit je land, verlaat je  familie, verlaat ook je naaste 
verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een 
groot volk maken,

ik zal je  zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van  zegen  zul je 
zijn…Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ 
(Gen. 12: 1-3) En dan staat er: Abram ging uit Charan weg, zoals de 
Heer hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar oud.
Om deze woorden heen, hebben zich later allerlei andere verhalen 
gevormd die de mensen aan elkaar gingen vertellen. Bijvoorbeeld 
het verhaal over de vader van Abraham, Terach, en dat Terach 
afgodsbeelden maakte die hij vervolgens ging verkopen. Beelden 
geven ons mensen houvast in het leven, geven aan wat vreemd 
en ongrijpbaar is enige vorm en gestalte. Daarom “framen” we 
tegenwoordig ook zo veel, vormen we ons ‘met geweld’ een 
beeld van alles. Bijvoorbeeld van de buitenlanders, zodat onze 
ingewikkelde, moderne, multiculturele leefwereld ons niet uit de 
vingers glipt. Maar of het voor onze samenleving gezond is, dit 
alsmaar te doen?

Er wordt verteld dat Abraham, voordat hij alle schepen achter zich 
ging verbranden en wegtrok, de afgodsbeelden van zijn vader Terach 
kapot heeft geslagen. Hij schijnt er ook nog een soort grap van te 
hebben gemaakt. Want toen zijn vader vroeg, waarom hij dat had 
gedaan, zei hij: de godenbeelden hadden ruzie met elkaar om een 
stuk taart dat iemand voor hen had geofferd. Waarop vader Terach 
had geantwoord: Dat kan toch helemaal niet. Het zijn maar dode 
dingen. Waarop Abraham had gezegd: Zie je wel!! Maar waarom 
maak je ze dan!?

In de nacht dat dit gebeurde, schijnt Abraham besloten te hebben 
om weg te gaan, er vandoor te gaan, door alle oude zekerheden los 
te laten en ergens anders helemaal nieuw te beginnen. Hij wilde de 
vertrouwde beelden niet meenemen. Hij wilde wat meer open kunnen 
staan voor het nieuwe, niet teveel blijven vastplakken aan het “frame” 
van de oude manier naar het leven kijken. Zonder te weten wat hem 
allemaal nog te wachten stond, en met niets in handen, wilde hij 
alleen nog maar “vertrouwen” dat het goed was, en dat het goed 
kwam, met zijn leven. Alles achter je laten! Soms kan het een goed 
idee zijn om eens schoon schip te maken. Thuis bijvoorbeeld weer 
op te ruimen en alles weg te doen wat je al jaren toch niet gebruikt. 

En zo ruimte scheppen voor iets nieuws. En zo opnieuw ontdekken, 
wat in het leven werkelijk van waarde is. Over een aantal dagen 
vieren wij Pinksteren met elkaar. Het feest van de Geest en een nieuw 
vurig begin. Daarna begint de vakantietijd, en de zomer. Moge het 
voor ons allen een tijd zijn, waarin we ons compleet nieuw open 
kunnen stellen voor wat op ons afkomt aan nieuws! Een tijd van meer 
loskomen van ons verleden, en vooral van wat benauwt, knevelt 
en beknot. Iedereen een mooie tijd om nieuw op adem te komen 
toegewenst, in de komende tijd!

Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
De lente hangt in de lucht. Je merkt het aan de natuur. “Alles is naar 
de knoppen” (Koos Meinders) en “zelfs de zon is in de wolken” 
(Loesje), om maar een paar uitspraken op internet te citeren. Lente 
heeft ook met jezelf te maken, met een gevoel van geluk dat in jezelf 
wil opkomen. Niet alleen de natuur om je heen komt op adem, maar 
jezelf ook! En beiden denken wij, de natuur en wijzelf: nu is het tijd 
voor een feestje! Daarom vieren wij over een paar dagen niet voor 
niets Pinksteren: het feest van de Geest en de adem, van het Vuur 
en het warme gevoel van binnen. De luiken gaan open. En je beseft: 
Geluk is maar voor een klein deel zelf maakbaar. Het moet je ook 
gegeven worden, dat opeens alles weer klopt en de puzzelstukjes 
van je leven schitterend mooi in elkaar passen. En als dat dan ook 
weer werkelijk gebeurt, dat je door het leven om je heen weer heerlijk 
wordt wakker gekieteld, ben je er des te dankbaarder voor.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Vakantie ds. G. Naber
Ds. Georg Naber heeft van maandag 10 juni t/m zondag 30 juni 
vakantie. Neemt u in voorkomende gevallen, vooral als er een 
vervangende predikant nodig is, contact op met de scriba van de 
kerkenraad, mw. Tineke Stekelenburg, tel. 0522-470204 of met de 
voorzitter van de kerkenraad, dhr. Bert van Zanten, tel. 0522-471691. 
Zij verwijzen desgewenst door naar een collega-predikant.

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 9 juni (1e Pinksterdag) vieren wij uitbundig en vrolijk 
het grote feest van inspiratie en enthousiasme, het feest van de 
goddelijke Geest. De liturgische kleur is rood, de kleur van het 
vuur! Wij zijn dankbaar dat wij de in de dienst onze ambtsdragers, 
Wim Laarman, Dick van der Ouw, Joyce Schaper-de Bruijn, 
Tineke Stekelenburg-Poot en Femmie Alberts in hun ambt mogen 
herbevestigen. Ook het kerkkoor is in de dienst mee van de partij. 
Omdat ds. Naber vakantie heeft, gaan in juni in de andere diensten 
gastpredikanten voor, op zondag 16 juni ds. H. Linde uit Hoogeveen, 
op zondag 23 juni ds. G.J.V. Solinger uit Koekangerveld en op 
zondag 30 juni ds. E. Akkerman uit Hoogeveen. We laten ons 
inspireren door hun inbreng vanuit de wereld van God. 

De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt op 
zaterdagavond 15 juni vervalt! In plaats daarvan wordt de viering van 
juli twee weken eerder gehouden, op zaterdagavond 6 juli. 

Noteert u ook al maar vast in uw agenda: op zondag 14 juli houden 
wij na de ochtenddienst in de tuin van de pastorie onze jaarlijkse 
“gemeentelunch”. Iedereen wordt gevraagd iets aan eten mee te 
nemen, zodat er genoeg is, ook voor de gasten/vakantiegangers die 
ongetwijfeld mee zullen aan schuiven. Houd dus de vroege middag 
van 14 juli vrij! Een goede junimaand toegewenst.
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DIACONIE
We zijn benieuwd of er bezoekers van kerkdiensten zijn, die op 
zondag met de auto naar de kerk gebracht willen worden. Bent 
u iemand dat dit graag zou willen? Dan willen we graag iets voor 
u regelen. U kunt uw behoefte aan vervoer kenbaar maken bij 
voorzitter van de diaconie, Margriet Middelbrink, per mail via 
mailadres: margriet.middelbrink@gmail.com of na 18.00 uur 
telefonisch via mobiel nummer: 06 20 42 55 85.

ZUSTERKRING
Woensdagmiddag 12 juni: verrassing. We komen bij elkaar in “De 
Stobbe” om 16.30 uur.
Daarna vakantie in juli en augustus. Eerste bijeenkomst in het 
nieuwe seizoen op maandagmiddag 30 september.

 
KERK OPEN
Komende zomermaanden is de kerk weer open.
Vanaf 15 mei t/m 18 september is de Mariakerk op 
dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur geopend. Er is een gastheer of gastvrouw 
aanwezig. Tijdens het Brinkfestijn is de kerk de hele middag en 
avond open, dan worden er ook kniepertjes verkocht. 

Vrijwilligers Gevraagd
Voor het bakken van de kniepertjes vragen wij nog enkele 
mensen. Wie dit wil doen, graag doorgeven aan Femmie Alberts 
tel. 0522- 473051 of Tineke Stekelenburg tel. 0522-470204.

In Memoriam: Jan ten Oever
* 29 januari 1949            † 23 april 2019

Op dinsdag 23 april overleed Jan ten Oever, op de leeftijd van 
zeventig jaar. Na een rijk en sociaal geëngageerd leven gericht op 
de kring van zijn familie, zijn vrouw en zijn kinderen waar hij heel 
veel van hield, en gericht op de kring van zijn vrienden, buren en 
kennissen in het dorp, ging hij op een zelf gekozen moment van ons 
heen. Wij zullen hem missen, want hij was er altijd, voor anderen. 
Jan ten Oever werd geboren in 1949, als het tweede en jongste 
kind van de familie. Hij groeide op op het adres Hoekstraat nr. 6. 
Zijn ouders waren agrariërs en de boerenwereld en het boerenvak 
heeft hij dan ook van jongs af aan meegekregen. Later zou hij zich 
ook in het werk op de bouw gaan bekwamen, onder andere bij 
bouwbedrijf Kiers. Jan ten Oever was van alle markten thuis. In 1974 
trouwde hij met Wobbie Pereboom. Vierenveertig jaar zijn zij in de 
echt met elkaar verbonden geweest, lief en leed delende. Ze werden 
de trotse ouders van Arjan en Erwin. Eerst woonden ze in de Harm 
Smeengestraat. Uiteindelijk zou opnieuw het huis in de Hoekstraat 
hun woonadres worden.

Jan ten Oever is altijd actief geweest. Hij engageerde zich bij de 
bijenvereniging en was lid van de landbouwvereniging. Hij deed ook 
mee in de kerk, bezocht regelmatig de kerkdiensten, was lid van de 
tuinploeg en de maandelijkse gespreksgroep. Dagelijks hielp hij in de 
bedrijven van zijn zonen, hielp eerst mee de bedrijven op te starten 
en verleende tot op het laatst vele hand- en spandiensten. Hij vond 
het prachtig om op deze manier invulling aan zijn leven te geven.
Jan hoefde niet van alles. Zijn leven werd vooral gekenmerkt door 
eenvoud en daarnaast door goedheid en bezorgdheid (in de jaren 
dat Wobbie ziek werd, stond hij trouw om haar heen), eerlijkheid (hij 
liet niet met zich sollen) en liefde. De laatste periode van zijn leven 
had hij het moeilijker. Hij merkte dat hij ouder werd, pijn kreeg in 
zijn armen en schouders, last kreeg van vergeetachtigheid en van 
toevallen. Hij vond het moeilijk om zo door te gaan.

Nu hij er niet meer is, zal altijd in onze herinnering blijven: zijn 
liefdevolle betrokkenheid op mensen en zijn grote passie voor zijn 
naasten en voor Ruinen als dorp. In de afscheidsdienst van vrijdag 
26 april lieten wij muziek horen waar Jan veel van heeft gehouden, 
muziek waar je je als mens heerlijk in kunt bergen. We lazen, op zoek 

naar houvast, ook enkele verzen uit Psalm 139: “Eeuwige, u kent mij, 
u doorgrondt mij…, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Ontwaak 
ik, dan nog ben ik bij u.” Wij wensen Wobbie, zoon Arjan met Annet, 
zoon Erwin met Wendy, de kleinkinderen en de verdere familie veel 
sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam: Jan Hooijer
* 16 februari 1925     † 10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei jl. overleed Jan Hooijer, op de leeftijd van 
vierennegentig jaar. Jan Hooijer werd in 1925 geboren als kind van 
Geert Hooijer en Jentien Hekman. Als enig kind groeide hij op de 
ouderlijke boerderij op “Voor de Broeken”. Op dit adres is hij later 
vrijwel heel zijn leven blijven wonen, tot twee jaar geleden toen hij 
naar de Jan Wierengaweg verhuisde. 

Jan Hooijer heeft een gelukkige kinder- en jeugdtijd gehad. Na de 
lagere school bezocht hij de landbouw-winterschool in Dwingeloo, 
om vervolgens evenals zijn ouders agrariër te worden en later de 
boerderij over te nemen. Hij kreeg verkering met Stiena Neve uit 
Ansen. In 1954 trouwden ze met elkaar. Bijna vijfenzestig jaar zijn 
ze met elkaar in de echt verbonden geweest, lief en leed delend. Ze 
werden gezegend met de geboorte van twee dochters, Jenny en 
Zwaantje.

Jan Hooijer was een aimabel iemand, een man met belangstelling 
voor alles en iedereen. Hij hield van Ruinen als dorp met zijn kerk, 
boerderijen en feestelijkheden en van de gezelligheid die dit dorp 
rijk is. Hij las boeken en de krant en bleef al zijn levensjaren goed 
op de hoogte van wat er speelde, plaatselijk in Ruinen en regionaal 
in Drenthe, maar ook landelijk. Tot op hoge leeftijd onderhield hij 
trouw de vriendschappen die hij al in zijn jeugdjaren had opgedaan, 
door wekelijks in het dorpscafé Hees met hen te gaan biljarten. 
Op zijn eigen, innemende wijze droeg hij het nodige bij aan de 
dorpsgemeenschap. Jarenlang is hij kerkvoogd van onze kerkelijke 
gemeente geweest, een deel als voorzitter. En hij diende onze kerk 
als scriba van de kerkenraad. In de jaren dat hij die ambten vervulde, 
vond net de grote renovatie van onze Mariakerk plaats, hij heeft ze 
volop meegemaakt en deels aangestuurd.

Jan Hooijer was een grote liefhebber van de natuur. Hij hield van het 
werken thuis op de boerderij en op het land, en in de latere jaren 
van het onderhouden van zijn tuin. Hij kon zich er altijd weer over 
verwonderen dat de natuur elk voorjaar opnieuw tot leven kwam, 
dat het zaad op het land ging ontkiemen om uiteindelijk veel vrucht 
te dragen. Op woensdag 15 mei jl. lazen wij in de afscheidsdienst 
enkele woorden van de apostel Paulus, waarin deze het leven en 
sterven van ons mensen vergelijkt met het beeld uit de natuur van 
het zaad op het land. “Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, 
wordt in onvergankelijke vorm opgewekt…, en: zoals wij mensen nu 
nog de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks 
de gestalte van de hemelse mens hebben.” (1 Kor. 15: 44.49). Met 
deze aloude woorden vol van hoop en toekomst, legden wij het leven 
en ook het sterven van Jan Hooijer vertrouwensvol in de handen van 
de Eeuwige. Wij wensen Stiena en de familie veel sterkte toe in de 
komende tijd. 

Spreuk van de maand:

Zodra de kerk zichzelf begint aan te prijzen houdt ze op kerk te zijn.
 -Karl Barth

Redactie Om de Ruiner Toren
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Gemeente De Wolden ontvangt ruim een ton voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden ontvangt van minister De Jonge € 107.000 subsidie voor het project onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Wethouder Jan van ’t Zand reageert enthousiast: “Met deze bijdrage kunnen we de kwaliteit van onafhankelijke 
cliëntondersteuning echt verbeteren. We kunnen onze ambitie waarmaken om inwoners van De Wolden, waar nodig, zo goed mogelijk 
vroegtijdige ondersteuning te bieden op weg naar zorg.”

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Mensen in kwetsbare situaties en hun naasten kunnen problemen 
ondervinden bij het regelen van passende zorg en begeleiding. De praktijk 
laat zien dat niet iedereen zijn weg weet te vinden langs de verschillende 
loketten en regelingen, zoals voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Participatiewet, Jeugdwet en de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Cliëntondersteuners kunnen dan een belangrijke, 
gidsende rol spelen bij de toegang tot zorg en diensten, of op momenten 
dat een verandering van zorg of dienst nodig is. Ook kunnen zij mensen 
ondersteunen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken 
mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van een beschikking. Cliëntondersteuning is onafhankelijk en 
gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.

De Wolden is koploper
Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. 14 gemeenten 
zijn door de VNG aangewezen als koploper om een impuls te geven aan het versterken van cliëntondersteuning in de eigen gemeente 
en dienen uiteindelijk als voorbeeld voor de rest van Nederland. Gemeente De Wolden één van deze koplopers. De Wolden heeft 
onderzocht of en hoe de onafhankelijke cliëntondersteuning beter kan. Hiervoor is een plan geschreven wat heeft geleid tot deze 
subsidie.

Stichting OCO i.o.
Om de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuners te borgen, wordt de stichting OCO opgericht. Gemeente De Wolden 
ondersteunt in de oprichting. Hiervoor wordt een bestuur gezocht die in totaal uit vijf personen bestaat. Het bestuur zorgt voor het 
optimaal functioneren van het team onafhankelijke cliëntondersteuners. We zijn nog opzoek naar bestuursleden voor de Stichting 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning in oprichting. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.vooruitindrenthe.nl.

Plan je wandeling 
op www.wandelnet.nl 
 
DE WOLDEN - Al meerdere jaren ligt er een netwerk van 
gemarkeerde wandelpaden van knooppunten naar knooppunt in 
de omgeving van De wijk, Fort en Veeningen.

Sinds zomer 2018 is dit netwerk uitgebreid naar Zuidwolde en 
het zuidoostelijke deel van de gemeente de Wolden. Stichting 
Reco heeft hier in samenwerking met de Provincie, de gemeente 
en het Recreatieschap een netwerk van wel 750 kilometer aan 
wandelpaden gemarkeerd.

Wat is een wandelknooppuntennetwerk
Het wandelnetwerk maakt gebruik van wandelknooppunten, 
net als het fi etskooppuntennetwerk. Op de wandelkaart 
zijn knooppuntnummers aangegeven. Op de locatie zelf 
staat een knooppuntpaal. Hierop is een kaart bevestigd van 
de directe omgeving met vermelding van de nabijgelegen 
knooppunten. De wandelaar kiest in welke richting hij wil 

wandelen. De wandeltracés 
tussen de knooppunten in 
zijn bewegwijzerd met witte 
bordjes met bruine pijlen. 
Bij het volgende knooppunt 
maakt de wandelaar weer 
de keuze in welke richting 
hij de wandelroute wenst te 
vervolgen.

Informatiepanelen en kaartjes
Bij de lokale Toeristische informatiepunten en dorpshuizen in 
de gemeente de Wolden, maar ook in Hoogeveen, zijn kaarten 
verkrijgbaar. Met behulp van deze kaarten kan de wandelaar een 
route bepalen. Op een aantal plaatsen staan informatiepanelen. 
Dit zijn de locaties waar vaak makkelijk een auto geparkeerd kan 
worden en gestart wordt met een wandeling.

Routeplanner op internet
Maar vanaf nu is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de routeplanner op de site 
www.wandelnet.nl/knooppuntenplanner. 
Zo kan er nog makkelijker een route voorbereid worden.
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Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 april tot 1 oktober en in alle schoolvakanties 
dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens feestdagen gelden 
afwijkende openingstijden Van 1 november tot 1 april. woensdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Activiteiten Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld: voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf 
noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld

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

Korenmolen de Zaandplatte
Is voor publiek toegankelijk. De toegang is gratis. De molen is iedere 
zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur.

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maand juni op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag 
van 14.00-16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-
472485

FIETSEN
Fietstochten TIP onder deskundige leiding van mei t/m september
Iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf de Brink voor de Mariakerk.

Fietszondagen
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink voor de 
Mariakerk
23 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september Voor beide activiteiten geldt: 
deelname gratis en voor eigen risico, consumptie voor eigen rekening.
Info: TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 
143 481 08 of Harmpje Smit T. 0522 471 946

Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

Mariakerk open
Komende zomermaanden is de kerk weer open.
Vanaf 15 mei t/m 18 september is de Mariakerk op dinsdagmiddag, 
woensdagmiddag en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 
uur geopend. Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig. Tijdens het 
Brinkfestijn is de kerk de hele middag en avond open, dan worden er ook 
kniepertjes verkocht. 

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond tot en met 
27 augustus van 19.45 tot 23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de 
speeldag, tel. 06-30244004.

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-
17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur

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 Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken 
in ’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub 
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen 
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404 of Geert 
Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend binnenlopen en 
meedoen.

’t Neie Punt Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 
uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee (i.s.m. de bibliotheek).
’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 
14.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij 
internetten.

JUNI
Zaterdag 8 juni Ruiner Scheperwandeltocht
8.00-17.00 uur Start Hotel Kuik
    
Zaterdag 8 juni 50-jarig jubileum
 Autobedrijf Henk Kelly
 Pinkstershow en Open Huis,
 Oosterstraat 56 Ruinen

Zaterdag 8 juni Voetbalvereniging Ruinen
Aanvang 11.00 uur Kameradenvoetbaltoernooi,
 Sportpark de Baete

Zondag 9 juni 50-jarig jubileum
 Autobedrijf Henk Kelly
 Pinkstershow en Open Huis,  
 Oosterstraat 56 Ruinen

Maandag 10 juni 50-jarig jubileum
 Autobedrijf Henk Kelly
 Pinkstershow en Open Huis,
 Oosterstraat 56 Ruinen

Dinsdag 11 juni ’t Neie Punt
19.00 uur Optreden Volksdansgroep Trianthella

Dinsdag 11 juni Buitencentrum de Poort
19.45 uur Voorlichting Keten United

Zaterdag 15 juni Schaop Scheren en wolverkoop
10.00-15.00 uur Schaapskudde Ruinen
 Parkeren Bezoekerscentrum,
 Bendere 22, Ruinen

Donderdag 20 juni Buitencentrum de Poort
19.30 uur ‘SAM SAM’ door St. Welzijn de
 Wolden en Buurtteams De Wolden
 Een informatieve avond voor
 inwoners en vrijwilligers

Zondag 23 juni Kunst-, boeken- en platenmarkt
 Brink Ruinen

Zondag 23 juni MTB Streetrace
Vanaf 13.00 uur Centrum Ruinen

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, 
www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: 
ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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