’t Ruunder Waopen

Nummer
3 -december
8 februari 2011
2017
Nummer
23 - 14

Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boomuitgevers Nieuwsmedia. Zet- en drukfouten voorbehouden.

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

Alle chauffeurs personenbus ZZWD
ontvangen certificaat ‘Rijden onder
specifieke omstandigheden’
REGIO - Alle vrijwillige chauffeurs van de personenbussen van ZZWD, van de locaties
Dwingeloo, Havelte en Ruinen, doen bij aanvang van het vrijwilligerswerk een
rijveiligheidstest. Daarna wordt deze test iedere twee jaar herhaald. Van de chauffeurs
wordt verwacht dat zij in de tussentijd de eigen rijvaardigheid op niveau houden.
Eind vorig jaar was er zo’n herhaling, naast
ruime aandacht voor de rijvaardigheid met
de personenbus kregen de chauffeurs tips
en trucs op het gebied van verkeersregelgeving. Tevens werd de omgang met de
passagier niet vergeten.
De rijveiligheidstest werd dit keer in een
bijzonder vorm gegoten, de chauffeurs
werden allemaal uitgenodigd bij het
Verkeers Educatie Centrum in Drachten
om daar tijdens een slipcursus ‘bijzondere
verrichtingen’ te trainen.
Na het theoriegedeelte werd er geoefend
met úitwijken’, een noodstop maken etc.
Alle chauffeurs zijn geslaagd voor de test
en konden tijdens de eindejaarsbijeenkomst

van ZZWD voor vrijwilligers en medewerkers
hun certificaat ‘Rijden onder specifieke
omstandigheden’ in ontvangst nemen.
De certificaten werden uitgereikt door
Janneke Schieving, adviseur informele
zorg en welzijn.
In winterse periodes geeft het volgen van
een dergelijke training de chauffeurs meer
vertrouwen om veilig te kunnen rijden op
een glad en glibberig wegdek.
De slipcursus heeft laten zien dat je met de
juiste banden en goede rijtechnieken lang
kunt doorrijden in deze omstandigheden.
Een meerwaarde voor zowel de chauffeur
als de klant van ZZWD.

Namens ZZWD
overhandigt
Janneke Schieving
(links op de foto)
het rijvaardigheidscertificaat aan de
enige vrouwelijke
chauffeur in
Dwingeloo,
Jannie de Groot

Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur
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Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl
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schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

NIEUW!
RUNER SLOFJES

,
een luxe broodje met suiker
eel
kan
en
r
ote
roomb

€ 0,75

FJORD

Stoer meergranenbrood,
ge, zonnepitten,
en
donker compact met rog
cerijen
spe
en
lijnzaad, soja

Pakje € 1,75

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen

Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
Vraag naar de mogelijkhe

Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.

Door onze zeer goede
Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
VERSCHOMA B.V.
wij in staat
Echtenseweg 13a
om scherpe
7909 HV Hoogeveen
aanbiedingen
Tel. 0528 - 25 1504 /
voor u te
272844 of
maken.
06 - 53 299 775
Bel maar
verschoma@zonnet.nl eens!

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!
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, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

’t Ruunder Waopen
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Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 14 februari 2017 17.00 uur worden ingeleverd via

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)

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

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

Bel voor informatie: 0521-593035.

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

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

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

Belangrijke informatie / service

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

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.)

112

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

0900–8844
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: 06-36002316 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 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

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

Kerkdiensten
Zondag 12 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur
Kruispuntkerk Pesse
10.00 uur

Ds. G. Venhuizen
Ds. G. van Zanden

Zaterdag 18 februari
‘t Neie Punt

18.30 uur

Ds. G. Naber

Zondag 19 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur
Kruispuntkerk Pesse
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam
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Hees 32, 7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

IETS VOOR JOU?

DE NIEUWE BOXSPRING!

De eerste lichtstralen kruipen
langs de gordijnen. Heerlijk
geslapen. Laat de dag maar
komen. Wat is jouw geheim?
De Eastborn Energy. Een boxspring die je lichaam
perfect ondersteunt
voor een perfecte
prijs.

BESPAAR
TOT € 500,OP UW BOXSPRING

Heeft u vragen of wilt
u graag professioneel
advies? Onze medewerkers
staan altijd voor u klaar en
helpen u graag!

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a

Vraag naar de prijsvoorwaarden in
de winkel.

Me u b e le n

7963 RV Ruinen

interieur&project
-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

T. 0522 - 47 17 40
-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

FEBRUARI
Brink 47 • 7963 AB Ruinen • Tel. 0522-471236
Zondag 12 februari
Vanaf 14.00 uur

WIE MAAKT DE LEKKERSTE
GEHAKTBAL?

Elke deelnemer krijgt 500 gram gehakt van Café Hees.
Met je eigen bakpan en eigen ingrediënten maak jij
misschien de lekkerste gehaktbal van Ruinen!!
De gehaktballen worden gekeurd door een
deskundige jury. Opgave hiervoor is verplicht en is
mogelijk tot 10 februari a.s.
P.S. Vanuit het café kun je de bezigheden in de keuken
volgen d.m.v. een scherm. Kom gerust kijken /
meegenieten van deze middag.

VALENTIJNSACTIE!!!!

25% KORTING

STERLISATIE & CASTRATIE
VAN UW KAT

Dinsdag 14 februari

VALENTIJNSDAG!!

Kom je vandaag bij ons in de zaak,
dan trakteren wij jou op een lekkere Sangria.
Daar krijg je een warm gevoel van!

Vrijdag 17 februari
20.00 uur

KAARTSPEL “TACHTIGEN”

Dierenartsenpraktijk de Wolden
Tel. 0528-371291

Zaterdag 25 februari
20.00 uur

CAFÉ-QUIZ + AFTERPARTY MET
‘DISCO ELDORADO’
Opgave vooraf in teams van 6 personen.

Zondag 26 februari

STAMPPOTTEN BUFFET

Vanaf 17.30 uur hebben wij de stamppotten en diverse
vleessoorten voor u klaar staan.
De prijs van het buffet is € 16,50. Wel graag even
uw reservering.

Dubbele beglazing

Zaterdag 4 maart

Schilderwerk

20.00 uur

POKEREN
DESPERADOS ACTIE

Bij het kopen van 3 flesjes Desperados
krijg je van ons een hele gave Beanie!

Verder kunnen wij, naast een
stamppotbuffet, ook een koud en warm buffet
voor uw verzorgen.
Elke vrijdag van de even weken.

KLAVERJASSEN

Voor info / opgave:
Café Brinkzicht / Hees 0522-471236

Bespaar op uw gasrekening

Korting op binnenschilderwerk
t/m 15 maart 2017

Wandafwerking
Behang en diverse soorten glasvlies
Meer informatie op

www.lensenschilders.nl
tel 0522-26 26 44
mail info@lensenschilders.nl

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 34 nr. 2 - 8 februari 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 8 maart 2017
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,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 24 februari 2017
via k.vlietstra@gmail.com
MEDITATIE
Eén van de meest waardevolle dingen die onze kerkelijke
gemeente in Ruinen, Ansen en Echten rijk is, is de Stilte die je
in de natuur en ook in Mariakerk kunt beleven als je haar eens
opzoekt. Er hangt een stilte die, als de rest aan andere klanken
zwijgen gaan, zich soeverein uitspreekt en iets zegt over wat er
meer is tussen hemel en aarde. In ons nieuwe liedboek (p. 1415)
dat wij sinds enkele jaren in onze kerkdiensten gebruiken staat
een schitterend gebed van Schotse poëet Jan Sutch Pickard.
Hij noemt zijn gebed een “Zegenbede over de stilte”:
God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
Heerlijk was het, om drie weken geleden, midden in de winter,
eventjes twee weken vrij te hebben en weg te vliegen “naar de
zon”! Ongelofelijk hoe goed het licht van de zon je kan doen,
en de warmte die je voelt op je huid. Prachtig om alleen maar
liggend op het strand, met een longdrink in je hand, weer nieuwe
energie op te doen. Nu ik weer thuis ben, voel ik me helemaal
herboren en sta ik als zo’n speelgoedautootje dat je met een
sleutel op kunt winden, gespannen in de startblokken om met
volle vaart verder te gaan.
Wees dus niet bang als je in de komende tijd zomaar iemand
even gauw langs je heen ziet sjezen in het dorp, dan ben ik het
maar hoor…
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
Bij de diensten
Wees hartelijk welkom in de ochtenddiensten van de Mariakerk
en de avonddienst in t Neie Punt, in de komende maand:
Zondag 12 februari – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de kerkdienst voor.

Zaterdag 18 februari – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering voor ouderen in en rondom ’t Neie Punt.
Zondag 19 februari – 10.00 uur – Mariakerk
We gaan verder met onze reeks preken over de Bergrede van
Jezus en lezen Matteüs 5: 17-48, over een aantal grote
geboden, die door Jezus helemaal tot in het kleine worden
uitgewerkt en met veel creativiteit nieuw en verrassend op het
leven worden toegepast.
Zondag 26 februari – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Matteüs 6: 1-18, een gedeelte uit de Bergrede over de
ware aard van het vasten en het bidden - boeiend!!
Zondag 5 maart – 10.00 uur – Mariakerk
We beginnen (alweer) met de lijdenstijd voor Pasen.
De liturgische kleur verandert van groen in paars en het zingen
van uitbundige gloria-liederen in de dienst blijft achterwege.
De kinderen van de kindernevendienst zijn bij ons te gast.
Wij lezen Matteüs 4: 1-11, over Jezus die veertig dagen lang in
de woestijn op de proef wordt gesteld.
Dinsdag 7 maart – 19.15 uur - Mariakerk
De eerste van zes verstilde avondgebedsdiensten in de
lijdenstijd voor Pasen – welkom!
Zondag 12 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Onze dorpsgenoot ds. B. Hagen gaat als gastvoorganger in de
dienst voor.
Gesprekskringen
In de maand februari starten een groot aantal gesprekkringen
weer nieuw op. Voel je welkom en vrij om eens een enkele keer
of voor langer, in een van de kringen mee te draaien.
• Zondagavond 5 februari komt de Gesprekskring Eigentijds 		
Geloven bij elkaar, om 20.00 uur in de Pastorie op het adres 		
Kloosterstraat 2. We hebben het over de thema’s “vitaliteit” 		
en “werk”.
• Donderdag 9 februari vervolgt de Bijbelkring zijn reeks
bijeenkomsten over het bijbelboek Handelingen. De kring 		
komt tot aan Pasen een zestal keren bij elkaar, telkens op 		
de donderdagavond, om 20.00 uur in de Pastorie op 			
het adres Kloosterstraat 2.
• Maandag 13 februari om 20.00 uur komt in De Bron de
Maandelijkse Gesprekskring weer bij elkaar. Naast 			
de thema’s die iedereen mee brengt, kijken wij ook eens 		
naar America en de overwinning van Trump, en wij vragen 		
ons af welke religieuze machten en krachten hem op 			
die troon hebben geheven. Welke invloed heeft (een 			
bepaalde manier van) geloven op de politiek?
• Geloven leren?! Een leer- en gesprekskring voor 15 tot 30 jarigen,
in de Pastorie, begeleid door ds. Georg Naber. Meld je aan via 		
email: gnaber@hetnet.nl of bel even op: 0522-471543.
KERKRENTMEESTERS
Najaarsactie 2016:
De najaarsactie 2016 heeft in totaal € 6.678,= opgeleverd.
Hiervoor onze hartelijke dank. Dit is een prachtig bedrag
waarvoor wij nu de mogelijkheid hebben om een Beamer en
nieuwe geluidsdragers aan te schaffen voor de Mariakerk.
Kerkbalans 2017:
In februari zijn wij weer gestart met de jaarlijkse Kerkbalans.
Zowel op TV als op de radio zal hier aandacht aan worden
gegeven door middel van reclameblokken. Wij hopen dat u ons
ook dit jaar weer zult steunen. Vorig jaar hebben wij in Ruinen in
totaal € 64.727,= opgehaald. Veel vrijwilligers zullen u de envelop
brengen en een week later zal deze weer worden opgehaald.
Wij willen alle vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet om dit
te realiseren.
Met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters

KERKKOOR
Het kerkkoor werd in februari 1942 opgericht. Dat betekent dat
het koor dit jaar 75 jaar bestaat, Dit vieren wij in een feestelijke
dienst op 19 februari met het kerkkoor, met een lied dat speciaal
voor ons koor is gemaakt. Na de dienst is er gelegenheid om
met het koor koffie te drinken in de Bron.
2e en 3e Deel je leven – gesprek
Zondagmiddag 12 februari en 5 maart zijn de tweede en derde
Deel-je-Leven-gesprekken van dit seizoen. Dit jaar is het
landelijk thema van de PKN kerk: Deel je leven. We houden net
als vorig jaar 4 duo gesprekken met interessante dorpsgenoten.
Op 12 februari gaat Wim Stam in gesprek met ds. Sienny
Wiersma en ds. Ben Hagen. Beide zijn met emeritaat, maar nog
erg actief en ook dit jaar gaan zij nog enkele keren voor in onze
kerk.
Zondag 5 maart is Wim Stam zelf te gast samen met
Arend Tissingh. Hoe staat Wim Stam in het leven en waar
besteedt Arend Tissingh een groot deel van zijn tijd aan nu hij
met pensioen is?
De ontmoetingen vinden plaats in de Mariakerk. We beginnen
om 16.30 uur en de gesprekken duren ongeveer 5 kwartier.
Vanaf 16.15 staat de koffie klaar! De toegang is gratis. Aan het
einde wordt een collecte gehouden voor de onkosten en de
Stichting Downsyndroom (SDS).
Lubbechien de Wit-Luning
* 26-02-1922
† 24-12-2016
Zaterdag 24 december is vroeg in de ochtend in het ziekenhuis
Lubbechien de Wit-Luning overleden in de leeftijd van 94 jaar.
Sinds 1993 was ze weduwe van Jan de Wit.
Haar hele leven heeft ze in Ruinen gewoond en gewerkt.
In de afscheidsdienst heeft haar zoon Henk haar leven in
vogelvlucht verteld. Zelf heeft Lub haar leven opgeschreven en
is haar levensverhaal in twee kleine boekjes uitgegeven.
Daarin schrijft ze dat ze vroeger een angstig, bleu meisje was.
Vanuit Oldenhave liep ze door de Westerstraat naar school en
kwam onderweg voorbij allerlei winkels. Toen dacht ze ‘Ik wil later
ook een winkeltje’. En die droom heeft ze waargemaakt. Ze trouwde
met Jan de Wit en Jan had een smederij en daarbij is zij een winkel
begonnen. Een winkel waar je van alles kon kopen zoals kachels,
potten, pannen, klompen, regenkleding, laarzen, foto’s,
gereedschap, ansichtkaarten, te veel om op te noemen.
Zelf beschrijft ze deze periode als het starten van een nieuw leven.
Door de winkel heeft ze veel mensen leren kennen en was zeer
verbonden met de mensen om haar heen.
‘Met onzichtbare draden kun je stevig binden’ was een vertrouwde
uitspraak van haar en heeft ze in haar leven waargemaakt. Ze was
een zeer actieve vrouw, zorgde met veel liefde voor haar Jan en
haar twee zoons, Henk en Arend. Ze had ook regelmatig dames die
een kamer bij de familie huurden. Ze groeide uit tot een
evenwichtige, zelfbewuste vrouw. In 1993 kwam haar man te
overlijden, een groot verlies voor haar. Veel mensen steunden haar,
maar ze besefte wel dat ze alleen verder moest en dat ze zelf iets
van het leven moest maken. Ze bleef nog negen jaar in de Westerstraat wonen, samen met tante Kleus, die ze verzorgde.
In 2002 verhuisde ze naar de Prinsenije en kwam ze in een
andere fase van haar leven terecht. Ze had nu tijd voor
haarzelf en voor haar hobby’s. Ze was zeer creatief, haar handen
lagen niet veel stil in haar schoot en ze genoot van alles wat ze
maakte. Ze gaf ook graag kleine cadeautjes weg.Altijd zag ze weer
nieuwe mogelijkheden.
Een grote klap was voor haar toen Arend, haar zoon, bijna 7 jaar
geleden kwam te overlijden. Dat deed haar ontzettend veel pijn en
in gedachten was ze veel bij Arend. Het hielp haar om haar verdriet
toe te vertrouwen aan het papier.
Ondanks dit grote verdriet probeerde ze toch steeds lichtpunten
in haar leven te zoeken. Tot op hoge leeftijd ging ze elk jaar met
de taxi naar haar zoon Henk en de kleinkinderen, die verspreid in
het land wonen. Ze probeerde mee te leven met haar zoon en de
kleinkinderen en vertelde graag verhalen over hen.
Donderdag 29 december hebben we haar in de afscheidsdienst
herdacht en haar naar haar laatste rustplaats begeleid. We
wensen de familie, met name haar zoon Henk en de kleinkinderen
Migiel, Pascal en Marijn de liefdevolle aanwezigheid van mensen
toe, en bovenal Gods kracht en nabijheid. Dat God, die liefde is,
ons aan elkaar mag blijven verbinden in de aandacht en liefde die
wij elkaar kunnen geven.
Mevr. A. Vermaas

Aaltje Antje Westenbrink-Brink
* 19-05-1926
† 1-01-2017
Aaltje is geboren op de boerderij in Roden waar eens haar
grootouders woonden. Later kreeg ze er nog een broer bij. Toen ze
5 jaar oud was verhuisde het gezin naar de boerderij: ‘De Tilkamp’.
Ze heeft een mooie jeugd gehad: veel vrijheid, spelen met
vriendinnen, schaatsen op het ijs en zwemmen in het natuurbad in
Roden. Na de lagere school bezocht ze de MULO in Leek. Ze kon
goed leren en was vooral goed in wiskunde. In 1942 haalde ze het
diploma. Daarna ging ze een jaartje naar de Industrieschool om het
naaivak te leren. Intussen was de oorlog uitgebroken, maar in 1944
is ze toch naar de Groningse kook- en huishoudschool aan
de Kraneweg gegaan. Tussen de middag gezellig lunchen bij
Schortinghuis. De klas kreeg een hechte band met elkaar, ze
vormden de Huishoudschoolkrans, een club vriendinnen die nog
bestaat. Ze gingen met elkaar op vakantie en organiseerden vele
uitstapjes.
Ze werkte een tijd in Zwitserland en in Denemarken. Tussendoor
was ze thuis en ’s zondags gaf ze zondagsschoolles aan de
kinderen in Roden.
Op 5 mei 1959 trouwde ze met Hendrik Westenbrink uit Ruinen. Ze
lieten een boerderij bouwen op Oldenhave 19. Het was voor Aaltje
wel wennen aan de nieuwe omgeving, maar al gauw werd Geert
geboren en twee jaar daarna kwam Lia. Samen met Hendrik runde
ze de boerderij, die Geert en Leda nu voortzetten op Hees.
Toen Hendrik in 1995 overleed, was dat een zwaar verlies voor haar.
Maar langzaamaan pakte ze de draad van het leven weer op en
ging met vrienden naar Nieuw Zeeland op familiebezoek, nam weer
Engelse les en maakte een reis naar Engeland. Op haar 80e jaar
maakte ze nog een fietstocht langs de Cote d’Azûr in Zuid Frankrijk.
Ze was een ondernemende, wijze vrouw met wilskracht en eigen
ideeën. Ook een buitenmens, een echte plattelandsvrouw en al heel
lang lid van de Plattelandsvrouwen, waarbij ze als secretaresse in
het bestuur heeft gezeten. Ze hield van dingen organiseren en was
graag creatief bezig, ze zat in de jury om de versierde wagens van
de optocht te keuren tijdens het Ruinerfeest.
Tot haar 83e jaar heeft ze op de boerderij in Oldenhave gewoond.
Toen kwam de dag dat ze verhuisde naar een appartement in de
Priensenije.
Ze was een moeder die geborgenheid, steun en raad gaf, een
schoonmoeder waar je wat van kon leren en waar je fijn mee kon
praten, een oma die zorgzaam voor haar kleinkinderen was. Ze
volgde je liefdevol op al je wegen. En ze gaf je mee: “wie goed doet,
goed ontmoet”.
Toen ze wat verdwaalde in de tijd en de situaties is ze verhuisd naar
het Groepswonen in ’t Neie Punt, waar ze op nieuwjaarsdag,
1 januari 2017, is overleden. 90 jaar is ze geworden.
We hebben afscheid van haar genomen op 5 januari 2017 in
De Bron, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de
algemene begraafplaats in Ruinen.
We wensen Geert en Leda, Lia en Raúl en de kleinkinderen Laureen
en Joyce sterkte om het verlies van moeder, schoonmoeder en
oma een plaats te geven in hun leven en mogen zij daarbij nabijheid
en troost ervaren van God en mensen.
ds. G. Wiersma-Smelt
ZUSTERKRING
Op maandag 27 februari komen we bij elkaar in De Bron,
aanvang 14.00 uur. Vooraf koffie of thee. De middag staat in het
teken van Sprookjes: zijn het kinderverhalen of verhalen van lang
vervlogen tijden of van alle tijden of hebben ze misschien een
diepere betekenis? Else Nobel uit Hoogeveen kan er alles over
vertellen. Gasten ook hartelijk welkom.
Wil je info over de Zusterkring? Bel 473180.

TEN SLOTTE
De meeste stellingen zijn niet terecht. Terechtstellingen
al helemaal niet.
Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
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Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

Munnekenweg 6
7963 PV Ruinen
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

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

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

FEBRUARI SMULactie
TONNETJE PATAT
4 PERSONEN
PLUS 4 SNACKS
NAAR KEUZE
Keuze uit
Kroket, frikandel, nasischijf,
bamischijf of kaassoufflé
en een gratis
emmertje
mayonaise

voor m
aar

€ 10,00

Bestaria
Ruinen

Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

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

’Westerbergen breekt de week’
1 t/m 28 februari
Iedere maand nieuwe daghappen:
Maandag
Gegrilde ribeye met een saus ’Cafe De Paris’
met aardappel rosti

Dinsdag
Verse lintpasta met gebakken zalm
en een witte wijn roomsaus met peterselie

Woensdag
Kalfslever met gebakken appel, ui en spekjes

Donderdag
Gegrilde spies van rund met een saus van gepofte
paprika en knoflook met gebakken paddestoelen
De gerechten worden geserveerd met warme
groenten, rauwkostsalade en een puntzak frites

€ 12,50 p.p.

Westerbergen - 0528 25 12 24
Oshaarseweg 24 - Echten

JOS Column
Kriebels…
Het is nog winters kold. Wat was het
mooi dat de kiender en de grote
scheuvelliefhebbers nog ies even weer
kunden genieten van het rieden op
natuur-ies.
De kleinties op dubbele iezerties, partie
oldern nog op olderwetse zwierders en
de meesten op noren.
Ook aj niet scheuvelt dan is het mooi um
bij het ies te staon kieken. En praoten mit
aandere kiekers. Over de grote tochten
die ze vrogger maakten.
Over het Sukervene waor ‘s aoms muziek
op de bane was. En waor aj op het
achterste gedeelte al ies stiekem een
smok kregen. Want s’ aoms naor de
iesbane was ook een uutgaonsgelegenheid waor aj as puber mar wat bliede
mit waren. Ook aj de iesbane allent mar
bezochten mit de scheuvels umme de
nakke.
Zo vake mug ie niet uut; zakgeld was zo
op en naor daansen kostte teveule um een
paar keer ien de maond naor toe te gaon.
Spannend was het wel.
Mien jeugd betekende nog det de magies
netties an de kaante rond de taofelties zaten. Mit de dreejbaans rok mit de petticoat
er onder en de schoegies mit hakkies.
En dan de manleu; die stunden mit het
nette dreejdelige pak, mít strupdassie en
een glassie bier ien de haand, te wachten
tut de meziek weer begunde.
Dan raomden ze over de daansvloere
um mar het eerste bij het magie te wezen
waor ze mit wollen daansen. Dan stunden
ze nao det gefladder over de vloere veur
oe; meuken een buuging en zeeden
steevast zoas de daansleraar eleerd har
“mag ik deze dans van u?
Ik mus er dizze weke an deenken toen het
opeens dooi wordde. De zunne scheen
of het meitied eworden was.
De dikke kreejen die bij oons ien de
boom al een paar jaor nusselt hadden de
meitied ook al ien de kop. Zij, moe kreeje
dus, leup ien het gröslaand..hij, pa kraai,
kwaamp anfladdern.. hupte um heur
toe…. spreidde zien vleugels al fladderend
zo wied meugelijk uut en daanste um heur
toe. Hij kun heur vanzölf niks vraogen;
allent mar wat dudelijk maken ien
kreejentaal….det hij heur het hof meuk.
Ik bedachte det er niet zoveule verschil zit
tussen det gefladder van die kreeje en det
geraom vrogger over de daansvloere…
Liekt kreejen op jongkerels of umgekeerd?

NLdoet 2017! Klussen in
Ruinen, Ansen, Echten
RUINEN - Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2017, samen
met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
De volgende organisaties in de regio
kunnen die dagen nog wel wat helpende
handen gebruiken:
Speeltuinstichting Ravotti, Tennisclub
Runa, Dorpshuis ‘t Neie Punt, Koninklijke
Visio, Stichting Zwembad Ruinen,
Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring
Ansen, Bijenhoudersvereniging Ruinen en
omstreken, Voetbalvereniging Ruinen,
VVVo Ruinen, Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe, Obs ’T Echtenest,

Vereniging Dorpsbelangen Echten,
Stichting Dorpshuis De Oalde Karke,
Stichting Peuterspeelzaal Echtense Keitjes,
Stichting Kraaienbosch, Stichting
Zorgboerderij De Naoberhoeve.
Via de website www.nldoet.nl kunt u zien
bij welke klussen (binnen en/of buiten)
uw hulp gewenst is en hoeveel personen
men nog nodig heeft bij de verschillende
projecten.

’t Dwingelderveld
REGIO - Ook in deze periode is er in
‘t Dwingelderveld weer van alles te doen.
Trailrun Dwingelderveld
Zondag 11 februari vanaf 10.30 uur
Start: Camping Torentjeshoek Dwingeloo
De RUNFORESTRUN Dwingelderveld
doorkruist het bijna 4000 hectare grote nat
heidegebied in het zuidwesten van Drenthe
dat een vrijwel ongestoorde horizon kent.
Het gebied is uniek omdat het ‘t grootste
aaneengesloten natte heidegebied is van
West-Europa is en Schitterend vanwege de
zacht glooiende heidevelden met plassen en
vennetjes, bos, en stuifzand. Het gebied kent
veel vennen en veenmoerasjes.
Info en aanmelden: www.runforestrun.nl/
dwingelderveld
Laarzenexcursie Kloosterveld
Zondag 18 februari 14.00- 16.00 uur
Organisatie: Natuurmonumenten
Start: Bezoekercentrum, Benderse 22, Ruinen
Het Dwingelderveld is de laatste jaren groter,
natter en stiller geworden.
Het Kloosterveld, vlak achter het bezoekerscentrum, is een mooi voorbeeld. Tijdens de
excursie laat de gids zien hoe dit gebied zich de
laatste jaren heeft ontwikkeld. In de winter zijn
laarzen nodig om hier rond te kunnen struinen.
Info: www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Hersengymnastiek
RUINEN - 26 januari jl. was er weer
Hersengym en dit zijn de uitslagen:
1e ronde
1. Slagter/van Laar
2. Loopgroep Ruinen
3. de Akkers
4. DLJO
2e ronde
1. Taxi Rudi
2. VWOS
3. Smitties
4. Torenakker

28 pnt.
18 pnt.
10 pnt.
-13 pnt.
32 pnt.
28,5 pnt.
26,5 pnt.
-4,5 pnt.

Publieksprijzen
De publieksprijzen waren voor
Lieneke Opmeer, Gerda Smit,
Jaap van Laar, Arend Mekkes
De volgende wedstrijdavond is
donderdag 9 februari a.s., aanvang
19.30 uur in ‘t Neie Punt, Ruinen.

Zitten in stilte in Ansen
Een nieuw initiatief: Zitten in stilte.
ANSEN - In het prachtige verstilde dorpshuis de Bastogne wordt sinds kort een
meditatiecursus aangeboden. De cursusleidster Modana Rouw houdt zich al heel lang
bezig met filosofie, meditatie en pilates. Zij studeerde theologie, beoefent 35 jaar Zen en
woont op het zencentrum de Noorder Poort. Als pilatestrainer en flamencoliefhebber
legt ze de nadruk op het belang van lichaamshouding.
De stille rustige sfeer van de Bastogne is
kenmerkend en ondersteunt de meditatie.
Alhoewel meditatie gericht is op het
aanleren van rustig blijven in het ‘midden
van alle lawaai’ helpt een stille omgeving
om te oefenen.

zouden we ons afhankelijk maken van iets
wat buiten ons bereik ligt. Voor mensen die
interesse hebben om in aanraking te komen
met de stilte in zichzelf en van daaruit goed
en passend te reageren op spanningen is
dit een mooie gelegenheid.’

Modana Rouw: ’In de cursus leren we
namelijk om stil te worden in de ruimste zin
van het woord. Stilte is dan niet alleen de
afwezigheid van lawaai. Als we dat zoeken

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Modana Rouw,
M: 0648106670 of de website bezoeken,
www.pilatestraining.nl

Pilates op de mat
De Bastogne, Ansen
donderdag 9.30 - 10.30 uur

Meditatie

10,90

De Bastogne, Ansen
donderdag 10.45 - 11.45 uur

12,90

Pilates en pijnklachten

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Fysiotherapie Sternheim, Ruinen
donderdag 13.00 - 14.00 uur

12,90
Speciale Actie
!
Chinees Nieuwjaar

wij zijn
gesloten
van 6 t/m
16 februari

De nieuwe collectie
druppelt binnen!
Met leuke collecties
van Enjoy, S’questo en Dreamstar
Daarom willen we ruimte maken en hebben we

3 dolle dagen*

met korting tot 70%!
Op de wintercollectie*
9, 10 en 11 februari 2017
m maart
januari t/ gesloten
ag
op maand

Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

Informatie en aanmelding:
Modana Rouw
T: 0648106670 - E: gmrouw@gmail.com
W: www.pilatestraining.nl

14 februari

VALENTIJNSDAG!
Diverse leuke
aanbiedingen o.a.:
James Bond Woman
15 ml eau de toilette
van € 19.99 voor € 14.99
S. Olivier woman met
GRATIS tube douchegel!
Let ook
op onze folder!
Drogisterij
| Parfumerie

Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties dagelijks
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m 30 maart 2017,
aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang aanwezig. Telefonisch
aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056 voor 11.00 uur op de speeldag.

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

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de gids
van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en laarzen aan en
een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de natuurontwikkeling in het
gebied en natuurlijk komen de seizoenen aan bod, met de planten en dieren die
daar bij horen. 14.00 - 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld,
Benderse 22

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei, aanvang
14.30 uur
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

FEBRUARI

’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie. Elke
woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 14.15-15.30 uur.
Opgave bij geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET
Zondag 12 februari
14.00 uur

Zondag 12 februari
16.30 - 17.45 uur

‘Deel je leven!’ Gesprek in de Mariakerk
Sieny Wiersma & Ben Hagen

Maandag 13 februari
14.30 - 15. 45 uur

De Jonge Onderzoeker op locatie naar fietsenmaker
Arnt Jalvingh. Hij gaat ons alles vertellen over de 		
fiets. We gaan leren banden plakken en tot slot de 		
fiets versieren.Opgave: geahooijer@planet.nl

Wie maakt de lekkerste gehaktbal? Café Hees

Vrijdag 17 februari
Kaartspel ‘Tachtigen’ Café Hees
20.00 uur			
Woensdag 22 februari
14.30 - 15.45 uur

Bingo voor jong en oud met mooie prijzen
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 25 februari
20.00 uur

Café-Quiz en Afterparty met ‘Disco Eldorado’
Café Hees

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

VERHUISD

AUTOBEDRIJF
Chris en Riet Pijper
Esweg 81a Nijenstede
7963 CG Ruinen
Voor de Blanken 55 - 7963 RP Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

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

Happy Valentine!
Voor lieve cadeautjes en de mooiste kaarten
moet u bij Marskramer Ruinen zijn!
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Zó gedaan!

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

