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RUINEN - De komende weken vertellen 
meerdere postleden van post Ruinen 
over hun ervaringen bij de brandweer. 
Deze keer vertelt Gerda Tissingh: 

“Bijna 20 jaar geleden zag ik een oproep 
van brandweer Ruinen in ’t Ruunder 
Waopen en dacht “dat lijkt mij wel wat”. 
Ook mijn man zei gelijk: “dat is iets voor 
jou!”. Ik was de eerste vrouw bij de post, 
maar werd gelijk volledig geaccepteerd. 
Toen ik bij de brandweer kwam, had ik 
drie kleine kinderen. Een goede back-up 
is dan wel erg belangrijk. Ik werk bij de 
huisartsenpraktijk in Ruinen en dit is goed 
te combineren; bij een melding kan ik 
bijna ten alle tijden wel weg tijdens mijn 
werk. 
Het mooiste vind ik de hulpverlening, 
maar ook het blussen van branden en het 
redden van dieren in nood horen erbij. 
Je doet het met elkaar en dat gevoel van 
saamhorigheid maakt het juist zo leuk.

Ik hoor heel vaak “ik weet niet of ik dat 
zou kunnen, vooral de ongevallen niet…”. 
Maar bedenk wel dat je nooit alleen bent! 
Een stap terug doen en/of een ander 
klusje doen is tijdens een hulpverlening 
altijd mogelijk. Het geeft iedere keer weer 
een kick als je ‘de klus’ met elkaar geklaard 
hebt! Het maakt niet uit wat je rol hierin is 
geweest. 

Als je ‘feeling’ hebt met hulpverlenen en 
snel kunt schakelen, dan raad ik je zeker 
aan om kennis te komen maken. Dan pas 
je in deze enthousiaste groep vrijwilligers. 
Ik heb veel geleerd, veel plezier gehad 
en geen moment spijt gehad van de 
afgelopen 20 jaar!” 

Wil je ook iets betekenen?
Brandweer Ruinen is op zoek naar 
enthousiaste mannen en vrouwen!
Meer informatie:
 www.brandweerruinen.nl

Bij de Brandweer in Ruinen
‘Het geeft iedere keer weer een kick als je ‘de klus’ met elkaar geklaard hebt’

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Brandweer Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van Sander
• Winter door Janny Kok-Wolbers
• Oud ijzer en recycle-actie
• In Ruinen door Dinie van der Sleen

De volgende uitgave is 
10  februari 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
2 februari 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl



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!

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

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg
• onderhoud 
• renovatie
• bestratingen
Het plaatsen van 
• tuinhuisjes
• schuttingen
• vlonders
• pergola’s

Wolvenweg 11 | 7963 BG  Ruinen | M 06 439 94 277 | T 0522 472 442
www.hoveniersbedrĳ fsandermeekhof.nl

Mocht u tussentijds toch iets nodig 
hebben dan bezorgen wij graag

Graag tot ziens na de lockdown!

U kunt bellen naar: 06 573 424 02



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, Nagel-
reparatie, 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 huidone� enheden 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
Brink 41 - 7963 AB 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 / � tness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.nl

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  -  e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.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.)

 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 Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

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

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

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amsho� weg | 1-4 | 7909 AA Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 
12.00-13.30 uur: 0528-286288 Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134



KIEK! JANS SCHULTING

Voor info: 06 461 57 881

TER OVERNAME AANGEBODEN:
Wegens pensioengerechtigde leeftijd

Compleet
Rioolontstoppingsbedrijf

met gehele inventaris

Snoeiwerk door gemeente De Wolden



wwww

ColumnVAN SANDER

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

T. 06 20 917 917

  voor uw

• belastingaangifte!
• voorlopige aanslagen en toeslagen

Henk Schalen
Dienstverlening

Aan alle mensen die het beste 
met me voor hadden tijdens mijn 
ziekenhuisopname en dit op 
enige vorm kenbaar maakten.

Hartelijk bedankt hiervoor
H.J. Alberts

BEN IK EEN CURLINGKIND?

Het leven is druk, ook met 
corona. Net een eigen huisje, 
een baan zonder de standaard 
‘9 tot 5’, om daarnaast ook nog 
een studie af te ronden. En als ik 
al niet genoeg uren verkwansel 
door naar schermen te staren, 
is er altijd nog wel tijd om te 
klagen. Want laten we eerlijk 
zijn, het is ook gewoon een 

k*tperiode. Niks wat leuk is mag, terwijl er van allerlei su� e 
dingen moeten, zoals thuisblijven.

Maar het klagen verging me toen ik afstemde op 
de documentaireserie Klassen. Een reeks waarin de 
programmamakers 3,5 jaar intensief hebben meegedraaid op 
basis- en middelbare scholen in het westen van Nederland. 
Een pijnlijk inzicht in hoe ons onderwijssysteem maakt dat 
kinderen uit lagere milieus keihard op achterstand worden 
gezet tegenover de rijke kids die door hun ouders naar het 
vwo of het gymnasium worden ‘ge-bijlest’. 

De boodschap was kraakhelder: niet iedereen in dit land heeft 
dezelfde kansen. Of we dat nu leuk vinden of niet. Je nest 
bepaalt vaak nog je toekomst.

Ik ging in de spiegel kijken. 

Van langstuderen heb ik zo’n beetje mijn hobby gemaakt, 
omdat ik dolgraag écht wil gaan doen wat ik leuk vind. Een 
advies dat ik iedereen zou willen meegeven, doet dat vooral. 
Maar kan dat ook? Had ik niet gewoon de luxe en de ruimte 
om die keuze te maken? Het kan maar zo dat het voor mij 
makkelijk lullen is, terwijl er zovelen zijn die helemaal geen 
keuze hebben, laat staan kunnen maken.

Voor mijn gevoel kwam ik nooit iets tekort. Geen armoede 
thuis. Geen vechtscheiding. Weinig stress. Rustige, 
gemoedelijke jeugd gehad, als ik het zo oplepel. Vriendjes en 
vriendinnetjes zat. Nooit gepest. Prima basisschool genoten. 
Ouders die mij een schop onder mijn hol gaven waar het 
moest en een knu� el gaven waar het kon. Ik gun het ieder 
kind.

Ook later, toen ik er voor mijn gevoel zo’n puinzooi van 
maakte door een studie na drie jaar op te geven, kon en 
mocht ik thuis blijven wonen. Het voelt als een voorrecht, 
waardoor ik de studiekosten zelf kon blijven betalen. Door 
ervoor te werken, welteverstaan. Of ben ik daarmee dan toch 
gepamperd? Een ‘curlingkind’, waar de ouders keurig alles 
achter het kind vandaan vegen. 

Het botst, zoals je merkt. Ik leef in wat voor velen 
onbereikbare luxe is. En daarover voel ik me soms bezwaard. 
Terwijl dat niet zou moeten, toch? Mijn naïeve hoofd denkt 
dan: zouden diegenen ‘onder mij’ niet wat meer ‘omhoog’ 
kunnen worden gehaald? Deze gedachten vervagen helaas 
weer snel als ik in de dagelijkse drukte terugval. 

Maar mocht de avondklok er komen: Klassen is online vast 
terug te kijken. Het zet je met beide benen op de grond. 
Kunnen we vanaf daar weer omhoog kijken.

WINTER

Lest reed ik deur oens Drenthe
op een hiele mooie winterdag
Toen er snei lag op de akkers
’t was een sprookie wat ik zag.

Prachtig lagen daor de akkers
De zun scheen over ’t laand
De snei leek op kristallegies
Zuks ziej vanzölf niet op ’t zaand.

Ies lag er op de sloten
Hier en daor was ’t nog zwak
En een koppel wilde eenden
Zaten te kwaken in een wak

Ooh, wat heb ik toch geneuten
Van dat veld in wintertooi,
Zodat ik zomar in mij zölf zee
Wat is oens olde landschap mooi!

-Janny Kok-Wolbers
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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 of op vrijdag 12 februari 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Veertigdagentijd
 op weg naar Pasen

Op woensdag 17 februari (Aswoensdag) is de tocht naar Pasen begonnen. 
Deze tocht duurt veertig dagen. De zondagen zijn plaatsen om op adem te 
komen. 
Tijdens deze dagen kan gedacht worden aan het lijden van Jezus Christus. 
Hij leed aan het feit, dat mensen zijn boodschap -in woord en daad- niet 
konden of wilden begrijpen. Onbegrepen, maar trouw aan God, werd Hij uit 
de mensenwereld verwijderd.........

Veertig dagen herinneren ook aan de barre woestijntocht van het volk 
Israël door de woestijn (zie Exodus en Numeri). Dit volk trok veertig jaar 
door dit barre oord. De vele ontberingen maakten het leven niet vrolijker. 
Zij brachten het volk soms tot wanhoop en het geloof in de goede a� oop 
was bijna dood. Tijdens de tocht was de verleiding groot om het verleden te 
idealiseren. Het verleden, dat in het teken van de slavernij stond!!
Het verleden als de grote verleider ....... 
Het verleden, dat het zicht op een goede toekomst vertroebelde!

Veertig dagen herinneren eveneens aan de verzoeking in de woestijn 
(Mattheüs 4: 1-11). In de woestijn werd Jezus op de proef gesteld.  De keuze 
was kort gezegd: “Gods wil doen of eigen begeerten volgen”.  Zo’n keuze 
vergt een grote, innerlijke strijd. Jezus koos ten slotte voor God. Hiermee gaf 
Hij aan: “Gods wil volgen geeft een heilzame vrijheid”.

Op weg naar Pasen kunnen mensen van deze eeuw dezelfde verleidingen 
voelen of voor dezelfde keuze komen te staan. Het leven lijkt veel zwaarder 
dan vroeger. Ouderen gaan de tijden van vroeger idealiseren. Jongeren 
moeten ingrijpende beslissingen nemen. 
Het leven lijkt soms op de meedogenloze zandvlakte. Wie komt er levend 
uit? Wie ontdekt de betekenis van zijn/haar leven?  Wie zal de innerlijke 
vrijheid voelen?
Deze vragen worden gesteld in een woestijnsituatie.

Veertig dagen onderweg is oefenen om de verleidingen te weerstaan. 
Veertig dagen betekent ook: “Antwoorden of voorlopige antwoorden 
proberen te vinden op de vele levensvragen”.  
Genoemde tijd is feitelijk een kortstondige bezinning, die uitmondt in het 
feest, dat komt. 

Misschien kunnen we proberen om onze leefwijze te veranderen. Dit 
betekent bijvoorbeeld: “Niet alleen letten op wat was, maar ook op wat is en 
hoe het kan worden”. Wanneer de hoop en het geloof reisgenoten zijn, dan 
zal de heilzame vrijheid gevierd kunnen worden.       
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
Er worden voorlopig geen diensten in de Mariakerk gehouden. 
Gemeenteleden kunnen de diensten van de kerk in Pesse weer volgen.
Voor verdere informatie zie de website:
www.pkn-ruinen.nl

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD

Begroting
In de kerkenraadsvergadering van 9 december is de conceptbegroting 2021 
besproken en toegelicht door de kerkrentmeesters. Deze is goedgekeurd. 
De kerkrentmeesters gaven informatie over de plannen met betrekking tot 
het kerkcomplex.

Vergaderrooster
Het vergaderrooster voor 2021 van de kerkenraad is vastgesteld.

Vacature
Er is nog geen persoon gevonden die bij uitvaartdiensten de 
geluidsapparatuur in de kerk wil en kan bedienen.
Namen kunnen doorgegeven worden via
info@pkn-ruinen.nl
Kerkenraad PKN Ruinen

KERKRENTMEESTERS
In het najaar hebben wij de najaars actie gehouden voor camera’s in de 
Mariakerk. 
Gelukkig is er een mooi bedrag binnengekomen van rond de
€ 4.740,=. Onze dank hiervoor. 
Zodra de opgelegde beperkingen als gevolg van Corona afnemen zullen we 
de beslissing nemen en de camera’s plaatsen.
Zoals ieder jaar gaan we de 2e helft van februari weer van start met de actie 
Kerkbalans, die dit jaar in het teken staat van “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”. 
Al het geld wat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig 
ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.
Wij zijn van plan alle vrijwilligers, die de Kerkbalans rondbrengen, van 
tevoren uit te nodigen om te kijken hoe we het dit jaar zullen organiseren. 
Zodra Corona het toe laat krijgt u hiervoor een uitnodiging. 

Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (7)
In de laatste bijdrage van de Beroepingscommissie schreef ik dat we zes 
nieuwe sollicitatiebrieven mochten ontvangen op de tweede keer dat onze 
advertentie weer in de lucht was. Er zijn voor de sluitingsdatum nog eens 
drie reacties binnengekomen. En inmiddels hebben er al weer heel wat 
gesprekken plaatsgevonden. Dit loopt zeer voorspoedig.  Als commissie 
willen we zelfs al een predikant voorstellen.
De volgende stap in die procedure is het advies van de 
Beroepingscommissie richting de kerkenraad. Hierbij wordt één 
kandidaat voorgesteld aan de kerkenraad. Vervolgens ligt het in de lijn 
der verwachting, maar ik ben wat voorzichtig vanwege de eventuele 
Corona-maatregelen, dat er een gemeenteavond volgt. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen voor deze gemeenteavond -en de dan geldende 
maatregelen- zal er gekozen (moeten) worden voor één of meerdere 
groepen. Voor deze avond zullen gemeenteleden zich moeten aanmelden. 
Hoe deze aanmelding precies in zijn werk gaat, is nog niet helemaal 
duidelijk. Wel is het raadzaam de bijdragen van de Mariakerk in Om de 
Ruiner Toren en de Nieuwsbrief te blijven volgen, zodat u op de hoogte 
blijft van de vorderingen in de zoektocht naar een nieuwe dominee. 
Wordt vervolgd. 
Ruinen, 15 januari 2021 - Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)



COMMISSIE COMMUNICATIE
Ontvangt u onze Nieuwsbrief al?
We maken steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden, om snel 
leden op de hoogte te stellen van actuele zaken. 
Natuurlijk is er de website, maar krijgt u onze nieuwsbrief al?

Voor de mensen die geen gebruik kunnen maken van de digitale 
mogelijkheden willen we de Nieuwsbrieven ook op papier laten bezorgen.
We vragen daarom ook of er vrijwilligers zijn die in hun buurt enkele 
Nieuwsbrieven willen bezorgen.

De informatie die u elke maand in ’t Ruunder Waopen aantreft, zal 
waarschijnlijk dus korter zijn en in de (digitale) Nieuwsbrief zijn we wat 
actueler.

Wij vragen u daarom ook uw email adres door te geven aan: 
redactieOdRT@pkn-ruinen.nl.

Bij de actie Kerkbalans krijgen alle leden een brief waarin alles uitgelegd 
wordt en er is een formulier bijgesloten waarop u kunt aangeven hoe u de 
Nieuwsbrieven wilt ontvangen en hoe u ons daarbij kunt helpen.

IN MEMORIAM 

In Memoriam
Grietje Pereboom-Dassen
In 1918 werd Grietje geboren en groeide op in een groot gezin. 
Ze kon met smaak en met een glimlach en twinkeling in haar ogen vertellen 
over vroeger, zeker over wat ze had meegemaakt in haar eerste loopbaan 
als dienstmeisje. Het waren niet de gemakkelijkste jaren voor haar, ze werd 
niet gewaardeerd voor het werk dat ze deed.
Op 18-jarige leeftijd heeft ze Jan Pereboom ontmoet, ze hadden een 
afspraakje bij de speeltuin. Eigenlijk moest ze werken, maar ze is toch naar 
Jan gegaan. 
Dit zegt iets over haar karakter. Ze was een pittige vrouw die niet op haar 
mondje was gevallen. 
Zelf zei ze erover dat ze zich bewust was dat ze een scherpe tong had. In de 
loop van de jaren leerde ze daarmee om te gaan en zich stil te houden en 
niets te vragen. 

Ze trouwde in 1942, in oorlogstijd, en daar heeft ze ook geleerd om niets te 
vragen en te zwijgen. De reden was dat haar man in het verzet zat en in hun 
huis woonden twee onderduikers.
Na de oorlog werden de kinderen Harry en Wobby geboren. 
Grietje zorgde voor het gezin, was zorgzaam en kon goed sparen.
Toen haar man met 65 jaar met pensioen ging hebben ze samen nog 
genoten van prachtige jaren, ze gingen wandelen, � etsen, autorijden en bij 
familie op bezoek. 
Haar man overleed op 74-jarige leeftijd. Ze was heel verdrietig en raakte het 
spoor een poosje kwijt. Zoals ze zelf zei, ging ze ‘zwerven’. 
Ze is toen in Ruinen komen wonen en mevrouw ten Oever heeft haar 
geholpen om zich thuis te voelen in Ruinen. 
Ze was geen vrouw om over haar gevoelens te praten. Ze heeft veel zorgen 
om Wobbie gehad en vorig jaar toen Jan, haar schoonzoon, overleed had ze 
een groot verdriet. 

In onze gesprekken kwam regelmatig het geloof van haar ter sprake. Voor 
haar stond God centraal in haar leven, dat is ook de reden dat we psalm 23 
in de afscheidsdienst gelezen hebben ‘De Heer is mijn herder’.
We leren hier God kennen als herder. In dat beeld staat zijn liefdevolle zorg 
centraal. Zoals een herder er helemaal is voor elk schaap uit zijn kudde, zo is 
God er voor elk mens. 
Ik zal haar blijven herinneren zoals ze staat op de foto in de krant toen de 
burgemeester op bezoek kwam bij haar honderdste verjaardag. Zo blij, zo 
tevreden dat ze dit mee mocht maken, midden in de bloemen, zo dankbaar 
voor het leven.
Op de rouwkaart staat: ‘Het is goed zo’. Ze heeft de gezegende leeftijd van 
102 jaar bereikt en in de afscheidsdienst stond de liefde, Gods liefde en de 
dankbaarheid centraal.

In Memoriam
Albert Hees
* 3 maart 1939   † 18 december 2020
Op vrijdag 18 december jl. overleed Albert Hees op de leeftijd van 
eenentachtig jaar. Hij werd geboren en groeide op in Ruinen, als oudste in 
een gezin met vier kinderen, in het huis van zijn ouders aan de Brink waar 
hij ook de rest van zijn leven zou blijven wonen. Zijn ouders hadden op dat 
adres ook hun dorpscafé staan dat Albert later zou overnemen. Als kind 
ging hij zoals iedereen naar de lagere school. Daarna bezocht hij de lagere 

landbouwschool in Dwingeloo. Maar een paar jaren later, wijdde hij zich 
als jongvolwassene van net in de twintig, na een noodlottig ongeluk van 
zijn moeder die er aan overleed en een zieke vader thuis, helemaal aan het 
runnen en onderhouden van het café aan de Brink. Gelukkig werden Albert, 
zijn zusjes, broertje en zijn vader in die tijd bijgestaan door familieleden. 
Tijdens een van de dansfeesten die ook in het café werden georganiseerd, 
leerde hij Hennie Scheper kennen. Ze kregen elkaar lief en trouwden in 
1968 met elkaar. Ze werden de trotse ouders van twee kinderen: Janien 
en Jos. Albert en Hennie waren een stel dat goed op elkaar was ingesteld. 
Liefdevol en met passie runden ze samen het café, Albert vanachter de bar, 
Hennie vanuit de keuken. Samen zorgden ze altijd voor een sfeer die hun 
café tot een aantrekkelijk oord maakte voor iedereen. Men voelde zich er, en 
voelt zich tot op de huidige dag, zeer welkom! 

Albert was niet een man van veel woorden. Hij had altijd iets van vrolijkheid 
aan zich, haast iets schalks. Hij had ook humor, humor die vaak heel 
terloops, door een kleine opmerking, voor de dag kwam. Albert hield van 
de mensen en de mensen hielden van hem. Hij hield van gezelligheid. En hij 
kon, als je bij hem te gast was, goed luisteren naar waar je als mens mee zat; 
je kon er op vertrouwen dat hij dingen niet ging verder vertellen.
Aan echte hobby’s is hij nooit toegekomen. Wat hij goed kon verbinden 
met zijn werk was biljarten en het kaarten, klaverjassen en hartenjagen. En 
als hij een paar vrije uren had, � etste hij graag. Over het Dwingelderveld 
heen of naar familie in de buurt. Ook kon hij intens genieten van de 
vakanties, dichter bij huis zoals in Eext, de Veluwe of Limburg, of ook verder 
weg, in het buitenland (Curaçao, Barbados, Frankrijk, Hongarije). Hij hield 
ook van muziek. Elke week hoorde Albert de muziek van Crescendo, de 
muziekvereniging! Of hij hield gewoon van het levenslied, van de muziek 
die hij in de Jukebox in het café altijd klaar had staan om te draaien. In 
Albert verliezen we een zeer aimabel mens. Wij wensen Hennie, Janien en 
Jan, Jos, Grietje en Gerda, veel sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam
Everdina Bultena-Klomp - Dini
* 12 juni 1928    † 7 januari 2021
Op donderdag 7 januari jl. overleed Everdina Bultena op de leeftijd van 
tweeënnegentig jaar. Dini Bultena werd in 1928 in Zonnemaire in de 
provincie Zeeland geboren. Maar echt opgroeien deed ze in de provincie 
Groningen, in Uithuizen. Daar leerde ze tijdens of na de oorlog Jaap Bultena 
kennen. Ze kregen elkaar lief en verkering met elkaar en trouwden in 1951. 
Bijna zestig jaar zijn ze met elkaar in de echt verbonden geweest, lief en 
leed delend. Jaap werkte jarenlang eerst op verschillende boerenbedrijven 
en later bij de gemeentewerken. Zo kwamen hij en Dini in de meest 
verschillende woonplaatsen te wonen, in met name Groningen, maar ook 
in de Noordoostpolder. Ze kwamen te wonen in achtereenvolgens ’t Zandt, 
Emmeloord, Oudeschip en Bierum. In Bierum woonden ze achtentwintig 
jaar lang, tot aan de pensionering van Jaap toe. Vervolgens verhuisden ze 
naar Ruinen en kwamen ze te wonen op de Stofakkers. Ze waren weleens 
eerder in Ruinen geweest, met vakantie, en voelden zich hier gauw thuis. 
Wel kwam Jaap in de daaropvolgende jaren steeds meer in de deels 
psychische, deels lichamelijke lappenmand terecht. Dini stond hem in alles 
bij en bleef hem trouw omringen met haar zorgen. Jaap overleed in 2010, 
vijfentachtigjaar oud. In de vervolgjaren pakte Dini de draad van haar leven 
dapper nieuw op. Ze werd vrijwilligster bij de kerk, lid van de groep dames 
die allerlei voorwerpen breidde, haakte en vermaakte om ze vervolgens ten 
bate van de kerk te verkopen. Daarnaast is Dini jarenlang trouw lid van het 
kerkkoor geweest, ze ging er altijd graag naartoe. 

Zij die zelf nooit kinderen heeft mogen ontvangen en van wie er niet veel 
directe familie in de buurt woonde, was zeer dankbaar en genoot intens van 
de contacten met de familie Beekelaar. Dini werd echt opgenomen in de 
familie en ging er, althans toen haar gezondheid dat nog toeliet, elke dag 
wel even naartoe. Drie jaar geleden verhuisde Dini naar huize P.R. Derks in 
Ruinerwold, waar ze het prima had en fantastisch voor haar werd gezorgd. 
De familie Beekelaar, met name Roel en Tineke, maar ook de kinderen, zijn 
haar ook in deze laatste jaren van haar leven trouw blijven vergezellen. Ook 
de laatste dagen van haar leven werd zij door hen trouw omgeven met hun 
aandacht en liefde.
Op donderdag 7 januari ging Dini Bultena van ons heen. Het afscheid op 
woensdag 13 januari vond in besloten kring plaats.

Spreuk van de maand:

“Niets in het leven hoeft gevreesd te worden.
  Het hoeft alleen begrepen te worden.”

      -Marie Curie

Redactie Om de Ruiner Toren
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Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Zaterdag 30 januari 2021 organiseert 
belangenvereniging Oosteinde wederom een oud ijzer en 
recycle-actie.  Vanaf eind vorig jaar doen we deze dag op 
de laatste zaterdag van de maanden: januari, maart, mei, 
juli, september en november. In het eerste jaar hadden we 
alleen de mogelijkheid om oud ijzer in te leveren en daar 
is de inlevering van elektrarecycling bijgekomen. Alles 
waar een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren waarna 
wij zorgen voor een correcte recycling van de materialen. 
De oude afgedankte kerstverlichting kan bijvoorbeeld ook 
ingeleverd worden. 

Met name de overgang per 1 januari 2021 naar het 
diftarsysteem waarbij u per keer dat de grijze container wordt 
geledigd € 8,40 dient te betalen, geeft maar weer aan dat 
recycling u iets oplevert. Uiteraard is het goed voor het milieu 
en daarnaast levert het ons uiteraard ook wat op, waar wij op 
onze beurt weer bestaande of nieuwe initiatieven mee gaan 
� nancieren. De laatste jaren hebben wij al diverse goede 
doelen van de Speeltuinvereniging, Vrouwen van Nu en 
basisschool de Wezeboom ondersteund vanuit de oud ijzer en 
recycle-actie. 

Wilt u als vereniging, organisatie of privépersoon iets 
organiseren wat in het belang van Oosteinde is, dan kunt 
u een aanvraag bij de Belangenvereniging indienen. De 
Belangenvereniging beoordeelt of zij dan bij wil dragen in de 
kosten voor dat initiatief. 

Wat is de bedoeling

Vanaf 9.00 tot 12.00 uur kunt u zaterdag 30 januari 2021, 
het oud ijzer e.d. inleveren bij schildersbedrijf Ensing op 
het adres Wolddijk 31 (voorheen transportbedrijf van Dijk). 
Naast oud ijzer kunnen elektrische apparaten (alles waar een 
stekker aanzit) ook ingeleverd worden. Wat kunt u allemaal 
bij ons inleveren: Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium, 
rvs. Wasmachines, drogers, oude TV, computers, laptops, 
elektrische gereedschappen, elektrisch huishoudelijke 
apparaten, � etsen, elektrakabels, accu’s,
cv-ketels, koelkasten, diepvriezers.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
de belangenvereniging: via de mail belangenvereniging.
oosteinde@gmail.com of telefonisch met Edwin Weide 06–23 
79 23 29. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de materialen 
zelf te brengen dan kunt u ook contact opnemen door een 
mail te zenden. Hopende u te zien op zaterdag 30 januari 2021.
Wij verzoeken u rekening te houden met de geldende 
coronarichtlijnen.

Oud ijzer en recycle actie 2021, Wolddijk 31 Oosteinde

• 30 januari
• 27 maart
• 29 mei

Geen verkiezing 
Sportgala Drenthe 2020
We werken aan een alternatief; de sport en sporters verdienen een 
podium, ook in 2020

REGIO - Het jaar 2020 stond 
volledig in het teken van de 
Corona crisis. In maart kwam 
de hele wereld tot stilstand, 
zo ook de sport. Voorzichtig 
werd in de zomer hier en daar 
de (top)sport weer in gang 

gezet om in oktober weer keihard tot stilstand te komen. Topsport 
bleef deels doorgaan, maar de competitie was in geen enkel 
opzicht normaal te noemen. Wij, als organisatie van het Sportgala 
Drenthe, zijn dan ook van mening dat het houden van een 
sportverkiezing over 2020 geen eerlijke winnaars kan opleveren. 
We volgen de lijn van het landelijke gala en kiezen ervoor geen 
Sportgala Drenthe te organiseren in 2021. Wel kijken we of er een 
alternatief mogelijk is. 

Drenthe is trots op haar (top)sporters en het Sportgala is normaal 
gesproken dé gelegenheid om deze sporters in het zonnetje te 
zetten. Afgelopen jaar werd meer dan eens duidelijk hoe belangrijk 
ook de breedtesport is in Drenthe. De sportverenigingen spelen een 
belangrijke maatschappelijke rol in de gemeenschap, het is in veel 
gevallen het kloppend hart van sport en bewegen, maar vooral ook 
van het sociale leven van de inwoners. Dat viel afgelopen jaar volledig 
stil en er is nu, begin 2021, ook nog geen uitzicht op wanneer we weer 
mogen beginnen. Juist in deze tijd dat iedereen gedwongen thuis 
moet blijven is sporten en bewegen belangrijker dan ooit. Reden 
genoeg vinden wij om wel aandacht voor de sport in deze bijzondere 
tijd te hebben.

We zijn dan ook gaan kijken naar de mogelijkheden om juist die 
aandacht voor de sporters en hun prestaties te krijgen. Daarin 
hebben we ons gewend tot onze mediapartner en naamgever van de 
publieksverkiezing van vorig jaar: RTV Drenthe. Hoe mooi zou het zijn 
als we begin 2021 vier uitzendingen op RTV Drenthe kunnen maken 
gericht op de sport? We zitten in de voorbereidende fase om een 
mooi tv-programma te maken op de zaterdagavond (begin maart). 
De nieuwe lockdown en de gevolgen die dit heeft voor de sport en 
de (top)sporters maakt dat we nog geen de� nitieve datum kunnen 
presenteren, maar uiteraard houden we u op de hoogte. Voor vragen 
kunt u ons altijd mailen op info@sportgaladrenthe.nl.

NIEUWS UIT OOSTEINDE

• 31 juli
• 25 september
• 27 november



KERKDIENSTEN

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 10 februari 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 2 februari 2021, 17.00 uur
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen, na 
telefonische afspraak via 06 143 63 134.

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl
Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 31 januari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Rooze
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 7 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Urgert
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud en met inachtneming 
van de coronamaatregelen

Belangrijke mededeling
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft het 
kerkbestuur besloten met de kerkdiensten in de Mariakerk in 
Ruinen te stoppen tot nader bericht.

De leden van de Mariakerk in Ruinen kunnen op dezelfde manier 
als in het voorjaar inloggen bij de gestreamde diensten in de 
gemeente Pesse. 

Hiervoor gaat u naar de website: www.pknpesse.nl. 

U kunt inloggen met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord. 
Mocht u de inloggegevens kwijt zijn dan kunt u op de website 
van Pesse gewoon weer een nieuwe aanvragen of u krijgt de 
bestaande gegevens terug.

Energievoorziening in 
De Wolden in 2040
De keuze maakt u nu!
DE WOLDEN - In 2030 willen we 70% van de elektriciteit die we 
gebruiken duurzaam opwekken. Naast de ambitie om dan ook 
100% groen gas in de Woldense gasleidingen te hebben voor de 
verwarming van gebouwen. In 2040 willen we 100% van onze 
elektriciteit duurzaam opwekken.

Lichtgroen op de kaart is waar grootschalige windenergie 
mogelijk is in onze gemeente.

Denk mee via de online enquête
Vanaf 18 januari vragen we inwoners mee te denken over de 
Toekomstvisie van onze gemeente. Hierin worden ook vragen gesteld 
over energievoorziening, over windmolens in onze gemeente en 
hoeveel zonneparken er moeten komen. Laat uw stem horen en denk 
mee via de online enquête! Wij willen en kunnen dit niet alleen doen. 
Samen maken we de toekomst.

Zonne- en windenergie; wettelijke mogelijkheden
Het opwekken van zonne-energie is in principe overal mogelijk. Dit 
is echter niet overal wenselijk. Met de Beleidsnotitie alternatieve 
energiebronnen hebben we hier al eens samen keuzes overgemaakt. 
Deze keuzes worden opnieuw tegen het licht gehouden op het 
moment dat we uw input hebben.

Als we samen een keuze voor windenergie maken, is er maar een 
aantal gebieden in de gemeente waar grote windmolens wettelijk 
gezien mogelijk zijn, rekening houdend met afstand tot bijvoorbeeld 
woningen en infrastructuur. In de afbeelding hiernaast zijn de 
lichtgroene gebieden de gebieden waar grootschalige windenergie 
eventueel mogelijk is. Deze afbeelding is puur informatief, de keuzes 
over wel of geen windenergie maken we samen.



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Let op!
I.v.m. de huidige coronaregels is het mogelijk dat 
(sport) evenementen niet doorgaan en musea, 
bezienswaardigheden, openbare gebouwen of 
winkels niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend van 
10.00 – 17.00 uur.  1 november t/m 1 april woensdag t/m zondag 
10.00-17.00 uur Schoolvakanties: 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

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

Korenmolen de Zaandplatte 
Korenmolen de Zaandplatte is i.v.m. coronamaatregelen gesloten. 
Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl

Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen blijft tot nader te bepalen datum gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Tourist Info Ruinen
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.

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen en activiteiten in Drenthe vindt u 
op de website www.drenthe.nl of download de 
handige drenthe-app.

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

IN RUINEN
In Ruinen is het � jn om te wonen
Met op de brink Bram de Ram
En Lammechien niet te vergeten
Die daar ook haar plaatsje innam
In de Marse en ’t Neie Punt
Kom je voor sport en spel
In Ruinen is het � jn om te wonen
Hier is een ieder ‘in tel’.

In het voorjaar op de hei
Met geuren en kleurenpracht
Dartelende lammetjes
Michiel houdt trouw de wacht
Zomers kan je � etsen gaan
Over ’t Woldenpad
Zwembad Engeland is dichtbij
Voor een duik in het ‘nat’
Hoor je dan de klokken slaan
Dan is het tijd om naar huis te gaan

Loopt het jaar weer naar zijn eind
Luchten grauw en grijs
Dwarrelen de vlokken neer
Op de Aa ligt ijs
Uit de huizen komt de geur
Van oliebollen bruin van kleur
Voor het oudejaar
En de glazen staan al klaar
Om te proosten op het nieuwe jaar!

-Dinie van der Sleen-Strijker

HOU VOL!



PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

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

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


