’t Ruunder Waopen

Nummer23
15--14
17december
augustus 2011
2016
Nummer

Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boom Regionale Uitgevers. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Natuurtheatervoorstelling
KUDDE
REGIO - Tijdens het jubileumjaar van Nationaal Park Dwingelderveld ontmoeten natuur
en cultuur elkaar op de heide en in het bos. Wandelend bij zonsondergang met een
schaapskudde over het Dwingelderveld. Filmprojecties op de natuur. Een verhaal dat
onderweg gefluisterd wordt in je oor… over een moedige man die besluit de kudde te
verlaten. Een natuurtheatervoorstelling van Heleen van Doremalen & Leonie Muller van
2 t/m 11 september 2016.
Een wandeling met een schaapskudde tijdens
zonsondergang. Het Dwingelderveld als decor
voor filmprojecties. En onderweg wordt je een
verhaal toegefluisterd. Acteur Hans Dagelet
(bekend van o.a.: Dokter Deen en Vuurzee)
vertelt het verhaal van Zenon; een moedige
man die besluit de kudde te verlaten. Met
tekstfragmenten van Roel Adam (De Toneelmakerij) en Jibbe Willems (Toneelgroep
Maastricht en Orde van de Dag).
KUDDE neemt je mee naar buiten, naar jezelf,
naar binnen. Een sprookje voor volwassenen
over de moed die het vergt om te worden wie
je werkelijk bent.

Samen met een kudde van 250 schapen
wandelt het publiek in de schemering door
een mooi stuk van het Dwingelderveld. Voor
deze unieke natuurtheatervoorstelling hebben
theatermaker Heleen van Doremalen en
beeldend kunstenaar Leonie Muller hun
krachten gebundeld. Van Doremalen onderzoekt met deze voorstelling haar fascinatie
voor kuddegedrag. Wat is de aantrekkingskracht van de kudde en waarom is het zo
moeilijk om los te breken? En willen we dat
eigenlijk wel? Muller zorgt met haar filmprojecties
op de natuur voor een totaalbeleving. Bomen,
zand, water; alles blijkt decor waarin het
gevoelsleven van Zenon wordt verbeeld.
Meer informatie:
www.kudde.org
Kaarten kunnen
worden besteld via
www.nationaalparkdwingelderveld.
nl/25jaar/kudde
Niet digitaal
bestellen kan ook:
via TIP Ruinen
Brink 19,
7963 AA Ruinen
T. 0522-47 17 00
Informatie over
arrangementen in
combinatie met de
Natuurtheatervoorstelling Kudde:
www.ruinen.net/
kudde/

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

WERKSCHOENEN

diverse modellen
Met hoge korting,
tot wel 50% !!!

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

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons
typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers.
Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

Steenberger Esweg 31 | 7921 AX Zuidwolde | telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845 | e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl
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
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Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 31 augustus 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 23 augustus 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

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

Steunzolen en Inlays

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Pedicuresalon Alie Broekman

Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
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, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij

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

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

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

RegioBank Ruinen

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

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

Kraamzorg Tineke

Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

Kerkdiensten
Zondag 21 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Zondag 28 augustus

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl

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

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Venhuizen
Ds. G. van Zanden - tentdienst

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C.J. ‘t Lam

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

FOTO
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

Bestel of print snel én
voordelig digitale foto’s
Al na twee dagen liggen de foto’s voor je klaar.
Direct printen kan ook*. Snel, gemakkelijk én
voordelig.
* Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

- Dames- en Herenhorloges
- Horlogebandjes
- Horlogebatterijen
- Inzetten batterijen

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

Met ’t Runer Feest
de vlag uit!

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

Runer Vlaggen
volop in voorraad!
Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
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Nieuwru!nderworst
Nu ook rgers
en hambu

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

I.v.m. ’t Runer Feest
zijn wij
zaterdag 27 augustus a.s.
de gehele dag gesloten

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.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

’t Vershuus
Boerderijwinkel Ruinen

Er is weer nieuwe oogst!
•Appels
Delcorf uit eigen

•

boomgaard

Diverse soorten
boeren(kruiden)kaas en
‘t Keesie van Geesie”

•

Uitgebreid
barbecue-assortiment

• En uiteraard alles voor uw
dagelijkse verse groente/fruit,

DRENTSE TURF
van € 3,80 nu voor €

3,00

Onze Drentse Turf bevat geen vet!
Warme bakker

in Ruinen.nl

kip/kalkoen, kaas en noten!

Openingstijden

woensdag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur
zaterdag 8.30 - 16.00 uur

Mr. Harm Smeengestraat 13
7963 BM Ruinen
Tel. 0522-472685 ● www.vershuus.nl

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
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

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 33 nr. 7 - 17 augustus 2016
Eerstvolgende nummer verschijnt 14 september 2016
Predikant:
			
		
Inlo
			

ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.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. 06-51508695
Diaconie:		
Hulp/informatielijn, tel. 06-20425585
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 2 september 2016 via info@pkn-ruinen.nl
VAN UIT DE PASTORIE
Heerlijk is dat, als je na je vakantie uiteindelijk weer zalig thuis kunt komen.
In je eigen bedje slaap je toch het best. Vooral als je, zoals ik, in
Noorwegen, van je vakantie een heuse trektocht hebt gemaakt, van één
“hut” naar de volgende. Je weet nooit van te voren waar je aan het eind
van de dag uit gaat komen (dat was juist het avontuurlijke!) en of je weer
kunt “aarden”. Het viel gelukkig altijd mee (de campings doen echt hun
best!), maar zo goed als thuis slaap je nergens.
Het makkelijkst voel je je als mens ook in den vreemde thuis, als je werkelijk
welkom bent. Zoals mij eens jaren geleden overkwam, toen ik bij iemand
thuis naast de ingang de volgende spreuk zag hangen: “Vrede voor wie
hier binnenkomt, zegen voor wie hier verblijft, welzijn/behoud voor wie weer
vertrekken moet”. De spreuk schijnt, ontdekte ik later, de vertaling van een
oude Latijnse leus te zijn:
“pax intrantibus; benedictio habitantibus; salus exeuntibus”.
Mij lijkt: meer geborgen kun je niet op reis gaan, als je dan onderweg deze
zin tegenkomt,dat geldt ook voor je leven in het algemeen. Op deze manier
voel je je ook bij een ander, ook in den vreemde, en zelfs terwijl je echt
onderweg bent, veilig en beschut en geliefd – dus thuis.
Met een hartelijk groet, ds. Georg Naber

Oproep:
Fotowedstrijd over “Je leven delen!”

Het jaarthema van onze kerk van het komende seizoen wordt: “Deel je
leven! Dare to share!” Het lijkt ons leuk rondom de startzondag in de
Mariakerk over het thema “Je leven delen” een fototentoonstelling te
houden en dan eens te kijken welke foto’s allemaal binnenkomen.
Doe jij ook mee?! Heb je een foto dat goed bij het thema past, lever het dan
in bij de Pastorie, Kloosterstraat 2, tel. 0522-471543 of stuur het op naar
gnaber@hetnet.nl of bij de scriba van onze kerk info@pkn-ruinen.nl. Een
andere mogelijkheid is, om speciaal bij dit thema zelf een leuk motief
te verzinnen en daarvan een foto te maken! Inzenden kan tot maandag
12 september. De winnaars strijken met de eer en ontvangen een mooie
bos bloemen.
Alvast hartelijk dank.
Met een hartelijke groet, de voorbereidingscommissie
Bij de diensten
Velen van ons hebben nog een paar dagen vakantie. Toch trekken wij
in kerkenland al weer een beetje naar het nieuwe seizoen toe. Hier een
overzicht van de feestelijke diensten die wij in de komende weken in de
Mariakerk, in ’t Neie Punt en – voor een keer (dat is nieuw!) – ook in de
Bastogne in Ansen vieren!

Zondag 21 augustus – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
Wij laten ons inspireren door wat hij ons van Hogerhand gaat zeggen.
Zondag 28 augustus – 10.00 uur - Mariakerk
In de kerk is er, als het goed is, altijd plaats en aandacht voor iedereen.
Terwijl er in de maatschappij wel eens andere maatstaven heersen. Wij
denken hierover na naar aanleiding van de Lucas 14: 1,7-11.

Zondag 4 september
– 10.00 uur –
Kerkdienst in de Bastogne!!

Iets bijzonders! Iets nieuws! Op veler verzoek houden wij de kerkdienst
op zondag 4 september eens niet in de Mariakerk in Ruinen, maar in
dorpshuis de Bastogne, Dwingelerweg 2a, in Ansen! Muzikale
medewerking wordt verleend door kunstenares en zangeres
Femke Anne Kaldenberg en haar partner Albert de Vries uit Pesse.
Wie niet in de gelegenheid is om op eigen gelegenheid naar Ansen te
komen, kan vanaf de Brink in Ruinen of ook vanaf thuis worden opgehaald.
Neem daarvoor even contact op met Bert van Zanten, tel. 06-34183752!
Zondag 11 september – 10.00 uur - Mariakerk
Vijftien jaar geleden vond de aanslag op de Twin Towers in New York
plaats. De manier waarop mensen toen elkaar van het leven beroofden, is
wel zo ongeveer het tegendeel van de manier waarop Jezus ons oproept
op zoek te gaan naar “de verlorenheid” van elkaar en zich te verblijden als
je elkaar weer “gevonden” hebt. We lezen in de dienst Lucas 15: 1-10
Zaterdag 17 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Anneke Vermaas gaat voor in de avonddienst in de grote zaal van
’t Neie Punt die bestemd is voor alle bewoners van het zorgcentrum en alle
omwonenden. Welkom!
Zondag 18 september – 10.00 uur - Mariakerk
Noteer al vast in je agenda: op zondagochtend 18 september vieren wij
op een zeer feestelijke en creatieve manier onze jaarlijkse Startzondag!! De
Startzondag van het komende seizoen! Nadere informatie in de volgende
uitgave van dit blad!
Noteer al vast in je agenda:
Zondagmiddag 25 september:
ontmoetingsmiddag twintig/dertig/veertigjarigen
en hun kinderen
Op zondagmiddag 25 september komt rondom de pastorietuin (bij goed
weer) en De Bron (bij slechter weer) de Middengroep van 20 t/m 55 jaar
weer bij elkaar. Iedereen van die leeftijd is deze middag van harte welkom,
waar de nadruk vooral zal komen te liggen op gezelligheid en ontmoeting,
een kort inhoudelijk gesprek en samen eten (BBQ?).
Meer informatie volgt in de volgende uitgave van dit blad.
OVERLEDEN
In Memoriam Jantje Kelly-Dekker
Jantje overleed op zaterdag 9 juli in de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde
Jan Wieringaweg 115. Wij wensen haar naasten de Nabijheid en kracht van
God toe in de komende tijd.
In Memoriam Roelie Prent-Dunning
Roelie werd geboren in Ruinerwold op 29 juni 1938 als de oudste dochter
van Jan Dunning en Femmigje Oostijen.
Toen ze een half jaar oud was, verhuisde ze met haar vader en moeder
naar Echten en daar werden haar drie broers geboren: Jan, Albert en
Johan. Na het overlijden van haar vader hertrouwde haar moeder later met
Roelof Klomp en toen kreeg ze er nog twee zussen en een broer bij: Jantje,
Femmy en Anne.
Na de lagere schoolperiode in Echten bezocht ze de huishoud- en
industrieschool in Hoogeveen. Ze verliet deze school als coupeuse en
kreeg werk als naaister bij verschillende families.

Ook was er tijd voor uitgaan, dan ging ze dansen en daar ontmoette ze
Hendrik Prent. Deze ontmoeting was het begin van 60 jaar samen zijn,
60 jaar lief en leed samen delen.
Hendrik en Roelie trouwden op 26 mei 1961.
Na hun huwelijk begonnen ze een boerderij aan de Echtenseweg. Op deze
boerderij heeft Roelie heel veel werk verzet. Hendrik was overdag aan het
werk in het bos en zij moest zich thuis redden, voor en achter. Zij was actief
op het land, in de schuur en in het huis. En dat kon ze als geen ander.
In 1964 werd Femmie geboren en in 1971 werd er nog een dochter
geboren en dat was Carina. Ze was voor hen een lieve, zorgzame moeder.
Later was ze voor de kleinkinderen een oma met wie ze veel onvergetelijke
contacten hadden.
Hendrik en Roelie hadden een goed huwelijk samen. Genoten ook samen.
Naast het werk hielden ze ervan om ’s zondagsmiddags te ‘toeren’, als er
tenminste geen visite kwam. Graag bezochten ze de Soos. Ze maakten
vele boerderijreizen naar Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Schotland,
Duitsland en Frankrijk. Dat kon omdat de dochters met de vrienden dan
een week op de boerderij pasten.
Roelie was jarenlang lid van de Plattelandsvrouwen Vrouwen van Nu in
Echten. Zij was daar voorwerkster van de Handwerkclub. Naast het
naaiwerk werd ook het handwerken haar grote hobby. Allerlei technieken
paste ze toe in haar werkstukken en ook bedacht ze zelf patronen en
ontwerpen. Ze hielp mee met de organisatie van de jaarlijkse
tentoonstelling in Assen en genoot er steeds weer van de prachtige
verzameling handwerken uit de provincie.
Het was een grote teleurstelling voor haar dat ze door haar ziekte het
handwerken niet meer kon doen. Want door het Parkinsonisme moest
ze niet alleen haar hobby inleveren, maar ook het werk op de boerderij en
in huis.
In december 2013 werd er een appartement gekocht in Nijestede in
Ruinen, Esweg 77.
Gaandeweg werd Roelie afhankelijker en kon ze steeds minder. Dankzij
Hendrik en de Thuiszorg kon zij er tot het laatste toe blijven wonen.
Op 30 juni 2016 overleed zij op 78-jarige leeftijd.
We hebben afscheid van haar genomen in de herdenkingsdienst in
‘De Molenhoeve’ in Echten waarna de crematie in besloten kring heeft
plaats gevonden in crematorium ‘Reestborgh’ in Meppel.
Wij wensen de familie sterkte toe in de tijd die komt.
Mogen Hendrik, Femmie en Geert, Carina en Albert en de kleinkinderen
Rosalie, Jordy en Björn troost en steun ontvangen om het heengaan van
Roelie te verwerken.
ds. G. Wiersma-Smelt
In Memoriam Hillie Klomp-Bolding
Hillie is geboren op 11 januari 1930 in Pesse als de oudste dochter van
Jan Bolding en Geesje Bolding. Na haar kwamen nog 3 zussen en 1 broer.
Zij bezocht de lagere school in Pesse. Ze kon goed leren en had graag
willen doorleren. Ze mocht nog op school blijven tot en met de 8e klas,
maar toen moest ze toch aan het werk. Zo kwam Hillie te werken bij de
dominee, bij de schoolmeester en bij het café. En natuurlijk was er thuis
voor haar ook genoeg te doen: in en om de boerderij en op het land. Ze is
vanaf haar jeugd een harde werker geweest en heeft veel werk verzet.
Op het bevrijdingsfeest van 5 mei 1952 ontmoette ze Hendrik Klomp.
Ze trouwde met hem op 7 mei 1955.
Ze waren beiden verknocht aan Drenthe, maar toch ‘emigreerden’ ze
naar Friesland, waar Hendrik kwam te werken bij een boer in Oudeschoot
en waar Hillie werk kreeg in de huishouding van de boer. Ze hadden een
plaats en onderdak en één keer in de maand een vrij weekend, maar op
maandag begon het werk weer om 5 uur ’s morgens. In dat vrije weekend
fietsten ze ’s zaterdagsmiddags naar Pesse en Ruinen en logeerden er bij
hun ouders.
Dat ging 1½ jaar zo door, want toen werden ze boer en boerin op de
boerderij aan de Ruinerveldweg 2 op de Leeuwte in Ruinen. Daar werkten
ze samen op, 20 jaar lang.
En daar werden ook de kinderen geboren: in 1957 kwam Jan en in 1963
kwam de tweeling Hendrik en Gerda.
Toen er vanwege de nieuwe tijd aanpassingen op de boerderij moesten
gebeuren, besloten ze om dat niet meer te doen.
Ze verlieten de boerderij en verhuisden naar het dorp, eerst naar de
Westerstraat en daarna naar de Stofakkers. Hillie kreeg werk bij de
firma Snoeken en Hendrik bij Wessanen.
Naast het werk was er ook tijd voor vakanties in eigen land en buitenland.
Ze hield van toneelspelen. Jarenlang was ze een trouw lid van de
Zusterkring en deed ze mee aan de activiteiten. De Ledendag in
Westerbork sloeg ze niet over en ook ging ze altijd mee met de busreis.
Ze trad niet graag op de voorgrond, maar wilde altijd meehelpen,
behulpzaam als ze was. Dat meehelpen was wel iets wat bij haar paste:
ze was lid van de schoonmaakgroep van De Bron, in de Priensenije bracht
ze fruit rond en maakte tegelijkertijd een praatje met de bewoners.

Ze was een zorgzame moeder en een lieve oma van kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
In januari 2015 verhuisde ze met Hendrik naar het appartement aan de
Jan Wierengaweg 19. De laatste tijd ging haar gezondheid gaandeweg
achteruit en raakte ze ook wat verdwaald in de tijd en de situaties. Na een
korte tijd samen met Hendrik in het appartement kreeg ze een plek in de
Meerzorg van ’t Neie Punt, waar Hendrik haar iedere dag bezocht.
Ze werd er liefdevol verzorgd tot ze in de vroege ochtend van 13 juli 2016 is
ingeslapen en van ons is heengegaan, 86 jaar is ze geworden. We hebben
afscheid van haar genomen tijdens de crematieplechtigheid in crematorium
‘Reestborgh’ in Meppel.
Wij wensen Hendrik, Jan en Mary, Gerda en Koos, Hendrik en Trea, de
kleinkinderen en de achterkleinkinderen alle sterkte toe bij het verwerken
van de lege plaats in hun midden: nabijheid van God en mensen.
ds. G. Wiersma-Smelt
In memoriam Hendrik Jan Westenbrink
Op 5 juli overleed Hendrik Jan Westenbrink, Karels Pad 8.
Hendrik Jan is geboren en opgegroeid op de boerderij in Oosteinde.
Hij ging eerst naar de ulo, maar met zijn handen werken lag hem toch meer.
Hendrik Jan heeft nog een tijdje de MTS gevolgd.
Meer dan 25 jaar heeft hij gewerkt bij constructiebedrijf Bralten, de laatste
jaren bij een bedrijf in Staphorst.
Hij leerde Roelie uit Coevorden kennen. Ze trouwden en samen kregen ze
twee zoons: Arnold en Marcel. Hendrik Jan was een goede vader voor zijn
zoons en een allerliefste opa voor zijn kleinkinderen.
Hendrik Jan was een man van “weinig woorden, gouden handen”. Hij was
altijd bezig, een echte vakman.
Een jaar geleden kreeg hij te horen dat hij kanker had.
Hij heeft alles gedaan om hiertegen te vechten, maar uiteindelijk moest hij
de strijd opgeven.
Hendrik Jan Westenbrink is 62 jaar geworden.
De afscheidsdienst op maandag 11 juli in het crematorium in Meppel is
geleid door ds. Kloosterziel uit Ruinerwold.
We wensen Roelie, kinderen en kleinkinderen alle steun toe in de
komende tijd.
KERKKOOR Ruinen
Met veel plezier zingt het kerkkoor tijdens de feestelijke diensten in de
Mariakerk,met Pasen, Pinksteren, de startzondag, het Kerstfeest en de
dienst van gedenken.
Door verhuizing en om gezondheidsredenen hebben enkele koorleden
helaas bedankt voor het koor. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden.
Kom gerust eens luisteren tijdens de gezellige repetitie op dinsdagavond
van 20.00 – 22.00 uur in de Bron. Op dinsdag 16 augustus repeteert het
koor weer. Voor meer informatie: Hanneke Middelveld, tel. 0522-472689 of
Tineke Stekelenburg, tel. 0522- 470204.
COLLEGE van KERKRENTMEESTERS
“Aktie vloerbedekking in De Bron”
Enkele weken terug hebben wij aangegeven dat deze zomerperiode
De Bron zou worden aangepakt. Inmiddels is de klus klaar; er is
geschilderd, er ligt nieuwe vloerbedekking in de zaal en een PVC-vloer
in de hal. Kom gerust eens kijken als wij op zondagmorgen na de dienst
koffiedrinken in De Bron. Nogmaals hartelijk bedankt voor de financiële
bijdrage waardoor deze opknapbeurt is gerealiseerd.
In Memoriam om de Ruiner Toren
Onlangs hebben wij in de kerkenraad besloten om het in memoriam in
Om de Ruiner Toren in te korten tot maximaal 4 regels. Wel is het mogelijk
om een uitgebreide tekst te publiceren echter hier wordt dan € 50,= voor in
rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de kosten die wij als
Protestantse Gemeente Ruinen hiervoor moeten betalen erg hoog zijn.
Dit is voor ons aanleiding geweest om deze beslissing te nemen. Wij hopen
dat u hiervoor begrip heeft.
In september start weer een nieuwe cursus Theologische Vorming en
Verdieping voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden in Assen
Aanmelding en informatie:
Website: www.tvgassen.nl
Telefoon: 0599-234830 (Aly Klaren)
Email: tvgassen@gmail.com
Graag aanmelden per email
Ten slotte:
“In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen.”
Louis Couperus
Redactie Om de Ruiner Toren

Zaterdag 27 augustus a.s.
zijn wij gesloten i.v.m.
’t Runer Feest!
Naast SALE hebben wij
ook al heel veel nieuwe
items binnen!
Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Grondverzetbedrijf R. Luning
Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

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

Kaartje
nodig?
Verjaardag, geboorte, huwelijk,
beterschap, Sara & Abraham, sterkte,
nieuwe woning, geslaagd etc. etc.

De leukste kaarten
!
voor de laagste prijs

0,90
00
4,
Drogisterij | Parfumerie

per stuk €
5 stuks voor €

Grondwerk

•

Bestrating

•

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.
             • Zeven van grond < 2 cm
           • Aanleg van
           - bestratingen, tuinen,
                        - manegebakken, enz.
  

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

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

Infra

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

FAMILIEBERICHTEN
Uw belangstelling en deelneming welke u ons
heeft betoond na het overlijden van mijn
lieve man, onze lieve papa, opa en overopa

Koop Zegeren

hebben ons erg goed gedaan.
Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost
die dit ons heeft gegeven.

WAOPENTIES
Te koop
3 naaimachines, imperiaal voor Nissan Almera, koekoeksklok,
Macita schroefboor (zonder oplader), Senseo, gymapparaat,
2 herenfietsen, Spinder fietsendrager.
Tel. 06 - 128 115 45
Vermist
Zwart dwergkonijn. Omgeving Zwederaweg/Esweg
L. Vredeveld
Tel. 0522-470433
Verloren
Op zondag 7 / maandag 8 augustus, waarschijnlijk langs Witteveen.
Sleutelbos met 5 sleutels in zwart mapje.
Gevonden? Dan graag contact opnemen via 06-83169692

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER WAOPEN!

Woordzoeker
M. Zegeren-de Vrieze
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

swingen

Ruinen, augustus 2016

Een woord, een kaart
Een bloem, een zoen.
Ze kunnen zoveel voor je doen.

Dit alles heeft ons goed gedaan bij het afscheid van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Koert Oudekerk
Iedereen hartelijk bedankt hiervoor.

Hennie Oudekerk, kinderen en kleinkinderen
Ruinen, augustus 2016

Dankbetuiging
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw
medeleven voor en na het overlijden van onze lieve man,
vader en opa Arend Steenbergen.
Wij willen in bijzonder het Icare Team De Wolden bedanken
voor het verzorgen van Arend tijdens zijn ziekte.
R. Steenbergen-Alberts
Kinderen en kleinkinderen

De overgebleven letters vormen een woord.
Prijswinnaar juli-puzzel
J. Luning, Kampweg
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Boetiek de Smederije en af te halen bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Augustus-puzzel inleveren voor vrijdag 2 september 2016 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Dio Drogisterij | Parfumerie Harry Zegeren

Installatietechniek

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

K.J.vanDIJK

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Duurzame Techniek

J.vanDijk

Tuinaanleg
& Onderhoud

Langedijk 2 7958 PJ Koekange
Telefoon 0522 45 13 18 info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

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

SummerSale

Iedereen is uniek. Daarom heeft
Auping een brede eigen collectie,
passend binnen elk interieur.

Geniet nu van voordeel in stijl

Dus wat je ook zoekt, er is altijd
een nieuw zomerdekbed of
kussen, dekbedovertrek, frisse
matras of compleet bed dat
perfect bij jou past. Combineer
jouw unieke stijl met persoonlijk

15%

voordeel
op het gehele Auping
assortiment*

VODDSFRPIRUW HQ SUR̬WHHU RRN
nog eens van 15% voordeel op
het hele assortiment. Kom snel
naar de Auping winkel bij jou
in de buurt en geniet van jouw
voordeel in stijl.
*De actie geldt van 23 juli t/m 11 september
2016. Kijk op auping.nl/summersale voor
de voorwaarden.

Meubelen
Slapen
Stoffering

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Deze graag plaatsen in de eerst volgende RW.

Projecten
Advies
Zonwering

Advertentie graag aanpassen aan onze huisstijl. Dus voorzien van ons logo en vermelding
Meppelerweg
1a
van website gegevens.

interieur&project

7963 RV Ruinen

Graag even bevestigen of advertentie goed is overgekomen.

T. 0522 - 47 17 40

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Korenmolen de Zaandplatte, iedere dinsdag en donderdagmiddag
van 14.00-16.30 uur en iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanshuus open dinsdag-, woensdag-, donderdag- en
zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur
Inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of tel. 0522-472485
Fietstochten 2016 onder deskundige leiding, TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016.
Vertrek 13.30 uur vanaf de Brink, deelname voor eigen risico.
Informatie TIP kantoor Ruinen

Zomeravondbridge, elke dinsdagavond t/m 30 augustus bij
Hotel Kuik 19.45-23.00 uur, aanmelden voor 15.00 uur op de s
peeldag via 0630244004
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
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
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

AUGUSTUS
Woensdag 17 augustus
18.00-21.00 uur

Brinkavond
info www.ruinen.net

Zaterdag 27 augustus

Runer Feest
www.vvvoruinen.nl

Donderdag 25 augustus

Runer Feest
www.vvvoruinen.nl

Zondag 28 augustus

Runer Feest
www.vvvoruinen.nl

Vrijdag 26 augustus

Runer Feest
www.vvvoruinen.nl

Zondag 28 augustus

Montmartre in Ruinen
Kunstmarkt op de Brink

Smaakmakers Festival:

Genieten van eten, drinken, de omgeving en het samenzijn!
REGIO - Op zaterdag 24 en zondag 25 september a.s. vindt in
het Reestdal voor de derde keer het Smaakmakers Festival plaats.
Dit festival is een feest voor jong en oud en is gratis toegankelijk.
Bezoekers betalen alleen voor het eten en drinken.
Van pure, bijzondere ingrediënten worden de lekkerste gerechten
bereid in bijzondere foodtrucks.
Landschapsbeheer Drenthe en
Landschap Overijssel zijn
aanwezig en laten d.m.v. live
cooking zien wat er zoal bereid kan
worden met natuurproducten.
De bij het landschap en de sfeer
passende aankleding en muziek
maken het feest compleet en voor

de kinderen zijn er diverse
activiteiten.
Zo aan het begin van de zomer
een perfecte zomerafsluiter om
alvast te noteren in de agenda!
Voor meer informatie zie:
www.smaakmakersfestival.nl

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

NIEUW!
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CER
stuiterbal BOUNinteractief
voor vele uren r de hond
speelplezier voo
en zijn baasje.
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€ 4,99 per st

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

Hees 32
7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl
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25 augustus

Vanaf woensdag 17 augustus tot en met maandag 22 augustus kunnen wagens,
(loop)groepen, straten en bogen digitaal worden aangemeld via info@vvvoruinen.nl
(vergeet niet de omschrijving van de wagen/loopgroep mee te sturen).
Inschrijven kan ook op maandag 22 augustus van 19.30 tot 21.30 uur bij Café Hees.
Vergeet dan niet een duidelijke omschrijving van de versierde wagen/(loop)groep mee
te nemen op USB-stick!

Denk aan het inschrijven voor:

•

Pokeren

Op donderdag 25 augustus via pokeren@vvvoruinen.nl.

•

Hef Rune Talent?

Op zondag 28 augustus via hefrunetalent@vvvoruinen.nl.
Kijk voor het volledige programma van ’t Runerfeest 2016 op facebook VVVo Ruinen
of in de feestgids.
We zien je graag in de feesttent op de Kaamp!

