
Het is zover…..
RUINEN - Na meer dan 27 jaar zit ons werk als fysiotherapeuten in 
Ruinen erop. Op 1 september sluiten we het fitnesscentrum en de 
praktijk aan de Kloosterstraat 10.

Met heel veel plezier hebben we hier gewoond en gewerkt. De fijne 
contacten hebben we enorm gewaardeerd. We willen dan ook niet 
zomaar vertrekken, maar van elkaar afscheid nemen. 

Op gepaste wijze, in verband met de Corona-maatregelen, 
willen wij u gedag zeggen onder het genot van een hapje en een 
drankje. Tegelijk willen we u voorstellen aan onze collega’s, 
Wouter en Ernst Holwerda die onze praktijk op hun eigen locatie, 
Fyxsio Fysiotherapie Ruinen aan de Meppelerweg 36a zullen 
voortzetten. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat u bij hen in 
goede handen bent. 

Per 1 september kunt u bij hen terecht voor fitness en 
fysiotherapie. Zij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. 
De datum van ons afscheid en hun
kennismaking is gepland op vrijdag 
18 september van 17:00 uur tot 19:00 uur in 
onze praktijk aan de Kloosterstraat 10.

Rest ons eenieder die met onze praktijk te maken 
heeft gehad, te bedanken voor het geschonken 
vertrouwen in de afgelopen jaren. Het ga u goed.

We hopen u nog eens te zien,
Reinier en Suzan Schreuder
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Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen

Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur



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.

Onafhankelijk Advies! 
Hypotheken!

Verzekeringen!
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

0522 - 472528

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!

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie kadowinkel workshops en touristinfo 
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen 

Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen
06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



’t Ruunder Waopen
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

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
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
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

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.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

FyXsio Fysiotherapie Ruinen. Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten.  Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie) 
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

Belangrijke informatie / service

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

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

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

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

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 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

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790

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 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

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 9 september 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 1 september 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via



Zondag 30 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Urgert
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 6 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Pastor Mevr. G. Bijl
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

KERKDIENSTEN

WAOPENTIES

Lieve familie, vrienden en kennissen

Wij willen jullie bedanken voor de wijze waarop wij
samen afscheid hebben genomen van mijn lieve 
vrouw, onze (schoon) moeder en oma 

Klazina Grietje Koning-Kloeze
Klazina

Als familie bedanken wij iedereen voor jullie 
medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten 
die wij hebben mogen ontvangen.

Jan, kinderen en kleinkinderen

Ruinen, augustus 2020

De vele blijken van medeleven na het 
overlijden van onze
moeder, schoonmoeder en oma

Egberdina Lucas-Schulting

hebben wij bijzonder gewaardeerd.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Jan en Hennie Lucas

Garageverkoop
Zaterdag 5 september vanaf 10:30 uur tot 17:00 uur

Kloosterstraat 10 We gaan verhuizen en alles moet weg!

TE KOOP
Sparta Damesfiets | Lage instap, 7 versnellingen | z.g.a.n.

tel. 0522-473367

Honden zijn welkom, 
maar aan de lijn
REGIO - Lekker het Dwingelderveld in, genieten van een wandeling 
over de heide, samen met je hond. In de meeste natuurgebieden 
van Natuurmonumenten en andere terreinbeherende organisaties 
zoals Staatsbosbeheer zijn honden welkom. Maar wel op een 
manier dat de natuur er geen last van heeft. En dat betekent 
meestal dat ze aangelijnd moeten zijn, tenzij het gaat om een 
hondenlosloopgebied.

Honden in de natuur
Honden hebben een jachtinstinct en kunnen wilde dieren opjagen 
en aanvallen. Ze verstoren (zonder dat hun baasjes het in de gaten 
hebben) nesten en jongen van dieren die het al moeilijk hebben. 
Herten, reeën, wilde zwijnen, hazen, dassen, maar ook andere 
dieren slaan op de vlucht wanneer ze zich bedreigd voelen door 
een hond. Soms lopen ze zich letterlijk dood op autowegen of 
tegen prikkeldraad. Honden bijten ieder jaar niet alleen reeën dood, 
maar ook schapen die Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
inzetten bij het natuurbeheer.

Honden en andere recreanten
Wandelaars en fietsers willen op hùn manier van de natuur 
genieten. En dan is het niet prettig als een hond tegen je opspringt 
of luid blaffend achter de fiets aanrent. Ook ruiters en hun paarden 
kunnen schrikken van loslopende honden. Hou de hond aan de 
lijn Daarom een dringend verzoek van Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer: hou de hond aan de lijn. Als er gebieden zijn 
waar honden los mogen lopen, dan geven we dat aan.

Foto: Natuurmonumenten, Pauline Joosten

Toezicht op loslopende honden
Onze boswachters/toezichthouders spreken eigenaren aan als 
hun hond losloopt waar dat niet mag. Leggen uit waarom een 
hond in een natuurgebied aan de lijn moeten. Maar zullen ook een 
fikse bekeuring uitschrijven voor het laten loslopen van een hond 
of het opjagen en verontrusten van wild.



Van Sander

Drugsmelder
Ik schrok me wezenloos toen ik als verslaggever op een 
zonnige vrijdagochtend het terrein van een paardenfokker 
aan de Nijeveense Bovenboer bezet zag worden door de 
politie. 4,5 tot 6 miljoen euro per dag kon er dagelijks aan 
cocaïne worden gewonnen. Zo’n 150 kilo tot 200 kilo per dag, 
als er stevig werd doorgewerkt. De grootste cocaïnewasserij 
die ooit in Nederland is aangetroff en. ‘Waar een klein dorp 
als Nijeveen groot in kan zijn’, hoorde ik een toegesnelde 
buurtbewoner grappen. 

Ik viel pas echt van mijn stoel toen ik experts benaderde. ‘De 
grootste wasserij ooit aangetroff en in Nederland’ was slechts 
een druppel op een gloeiende plaat. Dat het is weggevallen, 
heeft niet eens eff ect op de straatprijs. 

Nijeveen is dus bij lange na geen uitzondering. De afgelopen 
maanden werden al een drugslab in Kerkenveld en een 
hennepkwekerij in Ruinerwold opgerold. In deze regio lijkt 
de oorlog tegen drugs ook te zijn verklaard. De markt voor 
snuiverij vanuit Nederland is immens, in zowel binnen- als 
buitenland. Hiermee is het geen ‘ver weg show’ meer.
Vraag is: wat doen we ertegen? 

‘Dat doet mijn kind niet’
Het illegaal maken van harddrugs, zorgt ervoor dat handelaren 
en producenten achteraf gelegen schuurtjes opzoeken. Ze 
vinden altijd wel een eigenaar die te goed van vertrouwen 
is of kampt met acute geldproblemen. En voor hen die erin 
stappen, is er geen weg meer terug. 

Het feit blijft: mensen willen het. De populariteit van coke is 
de afgelopen jaren gestegen, vooral onder jongeren. Het is 
naïef om te denken dat Ruinen daarvan is uitgezonderd. ‘Dat 
doet mijn kind niet’, kun je denken. Maar weet je dat eigenlijk 
wel zo zeker?

Daarmee vind ik niet dat zij die weleens wat door hun neus 
jassen meteen sneue veelgebruikers zijn. Dat ik niet spuug 
in drank, maakt mij ook niet meteen rijp voor een sessie bij 
de Anonieme Alcoholisten. In beide gevallen is het belangrijk 
om de balans houden (lukt je dat niet: zoek zo snel mogelijk 
hulp!).

Toch is dat niet alles. Als ik een pilsje bij Café Hees op het 
terras bestel, ga ik ervan uit dat ik de familie Hees daarmee 
ondersteun. Er wordt belasting betaald en toegezien op de 
kwaliteit en het gebruik ervan. Maar wie graag een lijntje 
opsnuift, weet niet wat hij/zij naar binnen werkt en houdt 
bovendien de georganiseerde misdaad in stand. Met als bij-
eff ect dat we de El Chapo’s en Escobars van deze wereld 
naar het Drentse platteland halen.

Waarom alcohol reguleren en andere harddrugs in handen 
leggen van criminelen die zich met veel geld en macht 
wortelen in de ‘bovenwereld’? Omdat we bekend zijn met het 
ene, en niks van het ander moeten hebben? Dat vind ik geen 
logica. Het zijn allebei drugs en allebei zeer schadelijk voor de 
gebruiker en diens omgeving. We moeten het heroverwegen. 
Ik gun iedereen een verzetje, maar ik gun criminelen hun 
goudmijnen niet.

Dorpsbelangen Rune - Oosterstraat 48 - 7963 AD Ruinen 
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl

Dorpsvisie enquête
Dorpsbelangen Rune was begonnen met 
het samenstellen van een actuele dorpsvisie 
voor Ruinen. Begin dit jaar werd iedereen om 
wensen en ideeën gevraagd. Bijvoorbeeld 
op het gebied van verkeersveiligheid, meer 
betaalbare huurwoningen, aandacht voor 
groen en natuur bleken er veel wensen te 
bestaan. Maar een dorpsvisie moet meer zijn 
dan een optelsom van praktische wensen. 

Soms moeten keuzes gemaakt worden of 
prioriteiten gesteld worden. Daarom werd 
een enquête aan de hand van stellingen 
voorbereid. Gezien de Corona-uitbraak is dat 
proces in maart even stilgelegd. Inmiddels 
is de draad weer opgepakt: in de afgelopen 
dagen is op elk adres een enquêteformulier 
bezorgd. Iedereen wordt gevraagd over de 
onderwerpen na te denken en het ingevulde 
formulier bij de COOP of de Marskramer in te 
leveren. Het formulier is ook op internet te 
vinden en kan ook digitaal ingevuld worden. 
Zelfs het ingevulde papieren formulier 
fotograferen en sturen naar info@dbrune.nl is 
mogelijk.
 
Wanneer de resultaten verwerkt zijn zullen deze 
uiteraard worden gepubliceerd. In oktober 
wordt er door dorpsbelangen Rune een avond 
belegd waarop met belanghebbenden en 
geïnteresseerden verder gepraat kan worden 
over de thema’s waarover verschillend 
gedacht wordt. Eind van het jaar zal de nieuwe 
dorpsvisie dan waarschijnlijk klaar zijn. Nu zijn 
de inwoners van Ruinen dus aan zet: tot 
7 september kunt u uw mening geven.
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Predikant:  Vacant.   
Ondersteuning pastoraat: Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
     Tel: 06-51370604
  Inloopspreekuur: elke vrijdag 13:00 uur
  tot 14:00 uur in De Bron
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 11 september 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Recreatie
Op een dag lees ik in het evangelie naar Matteüs. In 
Hoofdstuk 14: 23 staat: “Toen Hij hen weggestuurd had, 
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden”.

In dit bijbelgedeelte ontmoet ik Jezus, die een drukke dag 
achter de rug heeft. Hij is doodmoe. Hij kan bijna niet meer 
op zijn benen staan. Zoveel hebben mensen van Hem 
gevraagd. Een gemakkelijke, vanzelfsprekende conclusie 
is: “Hij moet zich niet laten gebruiken. Hij moet aan hem 
zelf denken”. Deze conclusie komt meestal van ‘de beste 
stuurlui, die aan wal staan”.

Wat doen wij? Hebben we tijd om uit te rusten? Nemen we 
de tijd? Wanneer ik om mij heen kijk, dan zie ik mensen, die 
verschrikkelijk veel haast hebben. Zij hebben blijkbaar geen 
tijd om van hun leven te genieten. Zij moeten dit en dat. 
Hebben ze iets bereikt, dan willen zij weer iets anders.
Stil zijn is blijkbaar bedreigend. Met doppen in de oren 
lopen en fietsen mensen door het leven. De muziek 
schettert in hun oren en vormt een gordijn. Dit vormt weer 
een scheidingswand tussen mensen. Een manier om niet 
actief te hoeven communiceren. Het gevolg kan zijn, dat 
mensen van hun omgeving gaan vervreemden.
Opvallend is, dat velen ook niet met zichzelf communiceren. 
Ze kunnen of durven niet naar zichzelf te luisteren. De 
muziek is dan een afleidingsmanoeuvre.

Ik zie Jezus rust nemen of pauzeren op de berg. Een 
goede gewoonte…… pauzeren op de berg. Dit betekent: 
‘Even afstand nemen van de gewone, dagelijkse 
beslommeringen’. Hierdoor komt Hij los van het werk 
en kan Hij tot Zichzelf komen. Tevens praat Hij met zijn 
hemelse Vader. Hij praat de dagelijkse indrukken van 
Zich af. Feitelijk is dit ‘recreëren’. Recreëren is volgens 
mij nieuwe gedachten of nieuwe energie krijgen voor de 
volgende dag. Zo kan een ‘burn-out’ voorkomen worden.
Ik besluit om de berg op te gaan en mijn oordoppen 

thuis te laten. Op de berg ontdek ik weer een gezonde 
levensfilosofie, namelijk: “Het leven is meer dan werk, 
prestaties enzovoort.” Op de berg krijg ik de mogelijkheid 
om met de ander en met mezelf te communiceren. Ik voel 
me een ander mens. 
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 
14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 
Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk
Vanaf juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden 
in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan 
het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 
1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder 
zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te 
houden moet u van tevoren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit 
doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. 
Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.
In de dienst mag er nog niet gezongen worden. 

Kerkdiensten augustus en september, 
aanvang 10.00 uur

Zondag 30 augustus
Ds. B. Urgert uit Elp gaat in de dienst voor
Zondag 06 september
Mevr. G. Bijl uit Uffelte gaat in de dienst voor
Zondag 13 september
Pastor Mevr. Drs. J.W. Jansen gaat in de dienst voor
Zondag 20 september
Mevr. T. Van der Wal uit Meppel gaat in de dienst voor
Zondag 27 september
Ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor

Kerk open
De kerk is elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag 
open tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Er is dan een gastheer of gastvrouw aanwezig.

KERKRENTMEESTERS
Solidariteitskas
Het College van Kerkrentmeesters heeft helaas geconstateerd 
dat deze bijdrage steeds minder wordt voldaan. Wij proberen u 
hierbij uit te leggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw 
bijdrage, of het niet betalen ervan, betekent voor onze gemeente.
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000
gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms 
hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als 
een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een 
noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de



Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. En 
wie weet, misschien moet onze gemeente er in de toekomst 
ook nog weleens een beroep op doen. Iedere gemeente 
draagt per belijdend lid € 5,= af aan de Solidariteitskas, wat 
overblijft komt volledig ten goede aan onze eigen gemeente. 
Om deze redenen brengen wij u dit onder uw aandacht. De 
envelop voor deze actie komt bij u binnen in week 35, dat is 
de week van 24 t/m 28 augustus.

BEROEPINGSCOMMISSIE
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (4)

Het is weer tijd om u even bij te praten. Inmiddels hebben 
we de zes sollicitanten, die we hadden uitgenodigd voor 
een gesprek, allemaal gesproken. Vanwege Corona wel wat 
later dan gepland, maar het is allemaal gelukt. Het waren 
over het algemeen zeer plezierige gesprekken en een kleine 
week later hebben we met de Beroepingscommissie in onze 
eigen Mariakerk via internet (delen van) kerkdiensten van 
de kandidaten bekeken. Het was fi jn om dat in onze kerk 
te kunnen doen. Diezelfde avond hebben we na het kijken 
en luisteren uitvoerig met elkaar gesproken. En zo bleek 
dat we van sommige kandidaten tijdens de gesprekken 
toch een wat ander beeld hadden gekregen... We hebben 
zoveel mogelijk de knoop gelijk doorgehakt en inmiddels 
zijn er nog twee kandidaten over. Deze twee willen we als 
Beroepingscommissie gaan beluisteren. Eind augustus 
en begin september gaan we als commissie op pad om 
een kerkdienst van deze twee dominees bij te wonen. 
Aansluitend hebben we met beiden nog een gesprek. En 
hopelijk hebben we dan over niet al te lange tijd een nieuwe 
dominee in Ruinen.

Ruinen, 14 augustus 2020
Namens de BC,
Chris te Hennepe (secretaris)

In Memoriam: Herman van Kampen
    * 25 juli 1932    † 26 juli 2020
Op zondag 26 juli overleed plotseling en onverwacht Herman van 
Kampen, van de Hoge Kamp 11, op de leeftijd van achtentachtig 
jaar.  Herman van Kampen werd in 1942 in Pijnacker geboren, 
waar hij ook opgroeide. Hij verhuisde naar Nieuw Millingen op 
de Veluwe; woonde vervolgens in Holten; settelde zich daarna in 
Amen bij Hooghalen en uiteindelijk in Ruinen. Bij al deze plaatsen 
stonden campings en bungalowparken waar hij de beheerder 
van werd. Op het laatst werkte hij als hoofdbeheerder van De 
Wiltzangh. In 1991 ging hij met de VUT, op achtenvijftigjarige 
leeftijd. Als beheerder zorgde hij ervoor dat alles goed geregeld 
was, mensen gastvrij werden ontvangen en een fi jne vakantie 
konden hebben. Creatief en met passie bedacht Herman altijd 
weer leuke recreatieve activiteiten, zoals BBQ’s en daguitjes, om 
het zijn gasten naar de zin te maken. Wat heel handig was, was 
dat hij twee rechterhanden had. Hij kreeg altijd alles weer voor 
elkaar, als er iets gerepareerd moest worden.  Vijfenveertig jaar 
lang is Herman van Kampen getrouwd geweest met Toos de 
Graaf. Zij stond hem trouw terzijde en trok bij het beheer van de 
campings samen met hem op. Ze werden de trotse ouders van 
Peter en John, een tweeling. Helaas overleed Toos al in 2002, 
aan de gevolgen van een ziekte. Een grote passie van Herman 
van Kampen was het op reis gaan met de camper, onder andere 
naar Hongarije, Schotland of naar het Zwarte Woud. Ook landen 
als Zweden en Noorwegen en andere gebieden in Duitsland 
heeft hij aangedaan. Een heel fi jn land om naartoe te reizen 
vond Herman Spanje. Hij heeft zich er zelfs de taal van eigen 
gemaakt. Andere liefhebberijen van Herman waren het golfen en 
het biljarten. Voor het biljarten ging hij in Ruinen naar de Tump, 
en later naar de Poort. Na het overlijden van Toos, werd Roelie 

Kuik voor Herman de steun en toeverlaat in het leven. Ze kenden 
elkaar al enige tijd. Ze waren jarenlang elkaars werkcollega’s 
op De Wiltzangh geweest. Vele jaren trokken ze samen met 
hun partners Toos (van Herman) en Henk (van Roelie) op. Ze 
ondernamen vele dingen samen, onder andere ook tal van reizen. 
Na het overlijden van Henk in 2001 en Toos in 2002 trokken 
Herman en Roelie steeds meer naar elkaar toe. Ze werden 
elkaars trouwe metgezel. Beiden waren trouwe kerkgangers. Als 
ze niet op reis waren, waren ze doorgaans op de zondagochtend 
in de Mariakerk te vinden. Zondag 26 juli jl. gebeurde er iets 
vreselijks. Herman van Kampen was samen met Roelie met de 
camper onderweg in Duitsland, op weg naar huis. Zomaar uit het 
niets kwam een tegemoetkomende auto op hun weghelft terecht 
en botste frontaal op hun camper. Herman overleed ter plekke, 
Roelie werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis van 
Enschede. Hermans overlijden bracht een grote schok teweeg, 
bij Roelie, bij hun familie en vrienden, en in ons dorp. Zes dagen 
later, op zaterdag 1 augustus, namen wij afscheid van Herman 
van Kampen in een dienst in Fluitenberg. We zochten troost 
en uitzicht bij woorden van de apostel Paulus in 2 Korintiërs 5: 
“Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin 
we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: 
een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de 
hemel… We zijn er … zeker van dat we ook ontkleed, niet naakt 
zullen zijn… Dus wij blijven altijd vol goede moed.”  Moge de 
Eeuwige met Roelie zijn in de komende tijd, en met de familie, 
met Peter & Emma en John & Joke en met de kleinkinderen. 
Moge hij hen omringen als een bron van liefde, troost, kracht en 
toekomst.
Ds. Georg Naber

Overlijdensbericht
 Op vrijdag 14 augustus 2020 overleed ook Roelie Kuik.

T V G Assen:
Omdat het zo b o e i e n d  is
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en 
geïnteresseerden

Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze driejarige cursus 
TVG Assen voor heel Drenthe, delen van Groningen en Overijssel, 
voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. 
Tijdstip: 09.00-12.15 uur. U bent dan welkom in het Markehuus, 
Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie voor alle informatie onze 
website: www.tvgassen.nl 
Alle eerder verschenen data via fl yers en posters, in kerkbladen 
en op lokale websites, zijn komen te vervallen door de 
coronamaatregelen. Voor al uw vragen, onze wijzigingen, over 
kosten en hoe aan te melden, kunt u contact opnemen met 
ons secretariaat: Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of  
tvgassen@gmail.com Aanmeldingsformulier vindt u ook op onze 
website. Na 1 oktober is het secretariaat in handen van Bert van 
Maanen, tel. 0599 653 202 of tvgassen@gmail.com 

Spreuk van de maand

Je kunt erover klagen dat rozen doornen hebben, of je kunt je 
verheugen over het feit dat doornstruiken rozen hebben;
Het is maar hoe je het bekijkt.

                             - J. Kenfi eld Morly

Redactie Om de Ruiner Toren



RUINEN -  Binnenkort zal Veldsink De Wolden RegioBank gaan verhuizen van de Westerstraat 54 naar het nieuwe 
kantoorpand aan de Brink 41 te Ruinen. De verwachting is dat wij ons hier per 01-10-2020 definitief zullen gaan vestigen. 
Uiteraard zal er binnenkort nog een officiële opening volgen van het nieuwe kantoorpand waar u nog over geïnformeerd zal 
gaan worden. 

Niet alleen zal dit een fysieke verhuizing van het kantoor betekenen maar ook zullen dan onze bekende gezichten van 
de RegioBank van de afgelopen 9 jaar, te weten Henk Schalen en Hennie Thalen, beide afscheid gaan nemen om te 
gaan genieten van hun pensioen. Onze nieuwe collega, Linda Loijenga, zal het stokje dan van Henk en Hennie gaan 
overnemen op het gebied van alle werkzaamheden omtrent de RegioBank. Dit zal zij in samenwerking gaan doen met 
onze collega Jan Bouwmeester van voorheen RegioBank-kantoor te Dwingeloo.

Sinds de overname in 2019 door Veldsink Adviesgroep is de naam van het kantoor gewijzigd naar Veldsink De Wolden 
en is tevens onze dienstverlening uitgebreid waarbij er een nieuwe vestigingsmanager en financieel adviseur is bij 
gekomen in de vorm van Mirjan Bos. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen en/of afspraken omtrent hypotheken, 
verzekeringen, kredieten of andere soorten van financiële planning. Zij wordt daarin ondersteund op kantoor door 
binnendienst collega Debby Roodakker.

Ook op het gebied van verzekeringen is er een uitbreiding gekomen in de vorm van particulier adviseur Iris Meijering 
welke ook bij u op afspraak komt voor vragen omtrent uw schadeverzekeringen of op gebied van schademeldingen. 
Tevens wordt ook zij hierin ondersteund door onze binnendienst collega Debby Roodakker. Zo heeft u voor al 
uw zaken een vast contactpersoon binnen één kantoor en kunnen wij u op alle gebieden voorzien van onze 
dienstverlening. Uiteraard willen wij Henk en Hennie ook persoonlijk nog even aan het woord laten in dit artikel met 
een afscheidsbericht en willen wij u hierbij ook graag voorstellen aan onze nieuwe collega Linda Loijenga met een 
welkomstbericht. Wij hopen u gauw te mogen verwelkomen in ons nieuwe pand waar de koffie altijd klaar staat! 

Veldsink De Wolden RegioBank gaat verhuizen

Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen

Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

T. 0522 - 472 528
Westerstraat 54 | 7963 BD  Ruinen
Maandag t/m vrijdag open van 09:00 tot 16:00 uur



Beste Ruuners en inwoners van de omliggende dorpen,

Er is een tied van komen en een tied van goan!!  Voor mij is het laatste van toepassing
Ik zal per 18-09-20 de RegioBank gedag gaan zeggen om van mijn pensioen te gaan 
genieten. De afgelopen 9 jaar heb ik hier altijd met heel veel plezier gewerkt.  Vanaf het 
begin heb ik mijn best gedaan om onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden en net 
dat stukje extra service te verlenen.

Het is nu aan mijn collega’s om dit op dezelfde, of misschien op een iets andere voet, 
voort te zetten. Het concept RegioBank werkt hier zeker in het dorp en omstreken wat 
ook wel is gebleken uit de groei die ik de afgelopen jaren heb gezien van ons kantoor. 
Ik ga genieten van mijn vrije tijd, samen met man, kinderen en kleinkinderen. Ik kom 
vast en zeker nog wel in Ruinen, waar ik ondertussen al heel veel leuke contacten heb 
opgedaan, dus dat komt wel goed. Ik wens al mijn trouwe klanten deze afgelopen jaren 
het allerbeste en hopelijk tot ziens! 

Hennie Thalen

Even voorstellen als opvolger van Henk en Hennie voor de RegioBank.

Mijn naam is Linda Loijenga.  Ik ben 37 jaar en woon in Meppel. Zelf ben ik al enige jaren 
werkzaam in het bank- en verzekeringswezen en heb hier al enige ervaring mogen 
opdoen. Vanaf 24 augustus zal ik werkzaam zijn als Adviseur RegioBank op het kantoor 
in Ruinen. Voor mij een hele nieuwe uitdaging waar ik met veel plezier naar uitkijk!! Ik 
hoop dat ik het stokje van Henk en Hennie op een waardige manier kan overnemen 
zodat jullie met veel plezier naar onze bank blijven komen. Hopelijk mag ik jullie gauw 
verwelkomen op ons kantoor in Ruinen!

Linda Loijenga

Beste RegioBank klanten,

Ik weet nog dat we op maandag 4 juli 2011 zaten te wachten op het binnenkomen de 
eerste klant van het nieuw geopende RegioBank-kantoor in Ruinen.  Een spannend 
eerste uur, de eerste klant zie ik nog zo binnenlopen omstreeks koffietijd! Wat hebben 
wij hierna veel vertrouwen gekregen van heel veel nieuwe klanten die daarna 
volgden. Ik wil iedereen dan ook graag bedanken voor dit vertrouwen. Nu ik de 60 
ben gepasseerd, wil ik het na 43 jaar Spaarbank Ruinen / Bondsspaarbank / SNS bank 
en RegioBank, rustiger aan gaan doen. Marjan en ik genieten veel van de kinderen en 
kleinkinderen en wij zijn graag en vaak met de caravan op pad. Helemaal stilzitten is er 
nog niet bij en ik heb mij ingeschreven als zelfstandige. De laatste 9 jaar heb ik voor veel 
klanten de belastingaangifte verzorgd. Aangezien dit officieel geen onderdeel is van 
mijn werkzaamheden bij de RegioBank blijf ik deze belastingaangiften verzorgen. 

Daarnaast ga ik ook oudere mensen ondersteunen op het gebied van hun administratie, 
belasting en formulierenhulp.  Ook indien nodig Testamentair Executeur en 
Levenstestament. Onze opvolgers wens ik een heel plezierige werkomgeving en succes 
toe in onze nieuwe locatie aan de Brink 41. Iedereen enorm bedankt en tot ziens! 

Henk Schalen
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Alternatief Runerfeest door 
VVVo Ruinen
RUINEN – Evenementen zijn door het Coronavirus COVID-19 tot 
1 september verboden en helaas kan ook het Runerfeest in de 
oorspronkelijke vorm dit jaar niet doorgaan. Een feest en optocht is 
er niet maar er zijn nog genoeg manieren om er toch nog een leuk 
en feestelijk weekend te beleven. Het bestuur van VVVo Ruinen 
is er dan ook in geslaagd een leuk alternatief programma samen 
te stellen dat zich deels fysiek en deels online afspeelt. Je kunt 
je tuin leuk versieren of er een lichtje op laten schijnen want op 
vrijdagavond 28 augustus worden deze mooi versierde of verlichte 
tuinen gekeurd. 

Zaterdagmiddag en -avond 29 augustus is er een Online BINGO via 
livestream. Om 15.30 uur start de kinderbingo (basisschooljeugd) 
en ‘s avonds om 20.00 uur is er de bingo voor de oudere jeugd en 
volwassenen. Je kunt je hiervoor nog t/m woensdag 26 augustus 
opgeven door een mail te sturen naar info@vvvoruinen.nl. Hierbij 
graag je naam en adres vermelden én met welke bingo en hoeveel 
rondes je mee wilt doen.

Op zondag 30 augustus vanaf 16.00 uur is het samen smikkelen 
en smullen tijdens de online barbecue workshop van chef-kok 
Bart Gouma Culinair. De barbecue begint rond 16.00 uur, sommige 
dingen kun je al eerder voorbereiden. Een uitleg op papier heb je bij 
je barbecuepakket ontvangen. Tijdens het garen van de gerechten 
zullen we een compilatie laten zien van de playbackers die vooraf 
bij ons al een filmpje hebben ingestuurd. Jeugd en volwassen 
door elkaar (gezin telt mee bij de volwassenen-ronde), maar met 
een aparte beoordeling. De prijsuitreikingen van Playbackshow 
versierde tuinen en is tijdens de barbecueworkshop. Het Runerfeest 
2021 staat gepland van donderdag 26 t/m zondag 29 augustus.
Kijk voor meer info op vvvoruinen.nl of op de facebookpagina.

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

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

Op de gehele voorjaars- 
en zomercollectie!

De nieuwe 

herfstcollectie 

druppelt binnen!

Bibliotheken De Wolden 
wijzigen de openingstijden
DE WOLDEN - De openingstijden van bibliotheken De Wijk, Ruinen 
en Ruinerwold zijn veranderd. Omdat bibliotheken De Wijk en 
Ruinen gevestigd zijn in een IKC, zijn de openingstijden net iets 
anders dan je gewend bent. 

Door de Corona-regels in het IKC kun je alleen in bibliotheek 
De Wijk terecht op de dagen waarop personeel aanwezig is. 
Bibliotheek Ruinen is op donderdag korter open dan normaal, 
omdat er geen externe volwassenen in de school mogen tijdens 
schooltijden.



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend van 
10.00 – 17.00 uur. 
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor activiteiten is 
aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld of 
www.nationaalpark-dwingelderveld.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 daarbij horen. 14.00 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum 
NP Dwingelderveld, Benderse 22. Aanmelden vooraf is nodig.

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 en in de maanden juli en augustus 

ook op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Het kan ook 
zijn dat de molenaars op andere tijdstippen buiten de openingstijden 
aanwezig zijn. Als er dan een vlag buiten hangt, kunt u gerust 
binnenkomen. Groepen voor een rondleiding op afspraak mogelijk. 
Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl

De Mariakerk open de deuren
In augustus is de Mariakerk in Ruinen elke dinsdag, woensdag en 
donderdag geopend van 14.00-16.00 uur. Ieder is welkom om een kaarsje 
te branden of de stilte te zoeken. Er zijn vrijwilligers aanwezig die wat 
kunnen vertellen over deze historische kerk aan de Brink.

Pasmans Huus Ruinen, 
Oosterstraat 16, Ruinen blijft het gehele seizoen 2020 gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

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, 
dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.

Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

AUGUSTUS/SEPTEMBER
Donderdag 27 augustus OERR Insectendag: insectenpot maken
 Een insectenpot is een mooie plek voor onder
 andere oorwormen. Versier de pot met wasco
 of beplak deze met bloemen en grassen. Een
 gids van Natuurmonumenten is aanwezig om
 je de nodige uitleg te geven.

 Let op:
 - Per gezin (maximaal 6 personen) huur je een
 tafel die je driekwartier tot je beschikking hebt.
 - Deze activiteit is leuk voor kinderen vanaf 4
 jaar. Ouders mogen ook een insectenpot
 maken. Per insectenpot betaal je het bedrag
 bij de balie.
 - Ouders begeleiden de kinderen bij deze
 activiteit.
 - Voor het huren van een tafel bel je naar het
 bezoekerscentrum: Tel. 0522 - 472951.
 - Er zijn maar een beperkt aantal tafels per
 starttijd beschikbaar.
 Vooraf aanmelden is nodig en kan via
 0522 - 472951. Kijk ook op
 www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
 voor meer informatie.
 Starttijden zijn: 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen
 Vooraf aanmelden nodig

Zondag 6 september ‘Daar pluk je de vruchten van…
13.30-16.00 uur ’Excursie door IVN Westerveld
 Buiten zijn is gezond. Maar de natuur aan de
 rand van het nationaal park heeft veel meer
 te bieden. Braam, vuilbes, genezende kruiden,
 een vroege eikel en een mooie paddenstoel.
 In de natuur is veel te plukken, gezond voor
 geest en lichaam of toch niet ..…?
 Start: Havezate Oldengaerde,
 Westeinde 57 Dwingeloo
 Vooraf aanmelden nodig

Vrijdag 11 september RPD Ruiner Paarden Dagen –
 springconcours op zandbodem
 Paarden klasse L t/m ZZ, B + L
 Locatie: Kloosterstraat 5, Ruinen
 (achter brandweerkazerne)
 www.vrederuiters.nl

Zondag 13 september ‘Daar pluk je de vruchten van…
13.30-16.00 uur ’Excursie door IVN Westerveld
 Buiten zijn is gezond. Maar de natuur aan de
 rand van het nationaal park heeft veel meer
 te bieden. Braam, vuilbes, genezende kruiden,
 een vroege eikel en een mooie paddenstoel.
 In de natuur is veel te plukken, gezond voor
 geest en lichaam of toch niet ..…?
 Start: Havezate Oldengaerde,
 Westeinde 57 Dwingeloo
 Vooraf aanmelden nodig

Zaterdag 12 september RPD Ruiner Paarden Dagen –
 springconcours op zandbodem
 Pony’s BB t/m ZZ, Paarden klasse BB t/m L
 Locatie: Kloosterstraat 5, Ruinen
 (achter brandweerkazerne)
 www.vrederuiters.nl

Zondag 13 september RPD Ruiner Paarden Dagen –
 springconcours op zandbodem
 Paarden BB t/m Z
 Locatie: Kloosterstraat 5, Ruinen
 (achter brandweerkazerne)
 www.vrederuiters.nl

Zaterdag 19 september Westerbergen Nazomerfair 2020
11.00-17.00 uur Standhouders met leuke producten,
 activiteiten, theater etc.
 Locatie Vakantiepark De Westerbergen, Echten

Zondag 20 september Westerbergen Nazomerfair 2020
11.00-17.00 uur Standhouders met leuke producten,
 activiteiten, theater etc.
 Locatie Vakantiepark De Westerbergen, Echten

LET OP!
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk:
kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

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.



Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Telefoon: 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl           

AIRCO CHECK

Laat uw airco
 op tijd controleren 

PCA Gewoon Goed!

Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND


