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RUINEN - De afgelopen weken hebben 
meerdere postleden van post Ruinen 
verteld over hun ervaringen bij de 
brandweer. Vandaag sluiten we af met 
Daniel Scholing.

‘De brandweer boeide mij altijd al en met 
een wervingsactie kwamen we aan de 
praat. Eigenlijk twijfelde ik al een paar 
jaar, maar het kwam er nooit van. Eind 
juni 2018 ben ik als aspirant begonnen bij 
brandweer Ruinen. De opleiding begon 
in september en was hartstikke leuk 
om te doen! Zeker het eerste onderdeel 
‘brand’, hierbij leer je om te gaan met vuur 
en rook op het oefencentrum in Wijster. 
Begin september heb ik de opleiding 
afgerond en sindsdien mag ik samen met 
nog twee nieuwe collega’s volledig mee 
op uitruk.

Als je als ‘nieuweling’ binnenkomt bij het 
korps, word je gelijk overal bij betrokken. 
De eerste paar uitrukken waren super 

spannend - ook omdat je niet goed weet 
wat je zult aantre� en. Direct word je aan 
het werk gezet; je gaat het echt met elkaar 
aan! Het is niet zo dat je het eerste jaar 
alleen maar slangen mag opruimen en 
glas mag vegen, integendeel zelfs. Aan 
het werk en met elkaar ervaring opdoen!

Twijfel je nog? Neem de stap! Dat heb 
ik ook gedaan en ik heb er zeker geen 
spijt van! Leuke collega’s die je normaal 
in het dorp misschien niet zo vaak 
tegenkomt, maar samen sta je in die 
brandweermodus! Gezellige, spannende 
en soms ook nare dingen kom je tegen. 
Maar we doen het samen en zijn trots dat 
de brandweer nog bestaat in Rune!’

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
‘We zijn trots dat de brandweer nog bestaat in Rune! ‘

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Brandweer Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van Sander
• Bedrijvigheid: Henk Schalen
• Kunst kijken in de Westerstraat
• Haantie door Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
10 maart 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
2 maart 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.

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

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

Maar we bezorgen ook nog steeds

Wij zijn open van 10.00 tot 16.00 uur

BEL & BESTEL
0522 - 47 32 40

OF
06 573 424 02

Wij zijn weer open voor afhaal!



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



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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

KIEK! JANS SCHULTING

T. 06 20 917 917

  voor uw

• belastingaangifte!
• voorlopige aanslagen en toeslagen

Henk Schalen
Dienstverlening

nagenieten van de heerlijke winter

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



ColumnVAN SANDER

DURF EENS
NIET NAAR JONGEREN TE LUISTEREN

Laatst druppelde bij mij het 
besef door dat het tien jaar 
geleden is dat ik 16 jaar werd. 
Dat het uit de hand gelopen 
tuinfeestje, waar ik voor het 
eerst legaal mocht ‘zuipen’, nu 
een decennium achter me ligt. 
Pijnlijk hoe snel dat gegaan is. 
En nog steeds gaat.

Ik werd van een puber een jongere. Nu worstel ik met de 
vraag of ik me nog een jongere mag noemen of dat ik nu toch 
ook echt een volwassene ben. Ik hoop op het eerste, maar ik 
vrees dat ik voor het tweede doorga.
Daarmee is het ook zo’n tien jaar geleden dat ik onder het 
systeemplafond van De Tump zat met Stichting 
Welzijn De Wolden. 
Voor lezers die denken: ‘Wat is De Tump?’ – Dat is waar vroeger 
de Soos en de Speel-O-Theek zat. Voor wie dan nog steeds 
denkt: ‘De wat?’ – Geniet ervan dat je nog zo lekker jong bent!
Maar alle gekheid op een stokje, ik zat in het oude dorpshuis 
om met Welzijn mee te denken over het ‘betrekken van 
de jeugd’. Want, zo was de gedachte, zij weten niet wat de 
jongeren willen en denken. Ik had kennelijk een wa� el die 
groot genoeg was, dus vond men mij wel geschikt om dat 
eens aan ze duidelijk te maken. Heel eerlijk: ik had géén idee.

En dat is precies het antwoord: jongeren weten in veel 
gevallen niet wat ze willen en denken. De ene week voelen ze 
zich zus, de andere week voelen ze zich zo. Dat is namelijk zo 
leuk aan jong zijn, dat je alles nog een beetje kan ontdekken. 
Daarna zet je de boel pas voor jezelf op een rij. 

Helaas is dat niet meer hoe de huidige tendens is. 
Gechargeerd gezegd: Een groep mensen vindt iets, dan moet 
daar naar gehandeld worden. Een andere groep reageert 
erop, dan moet ook dat zeker niet vergeten worden. Maar als 
we dit doen, pakt het weer slecht uit voor die. Een ge-heen-
en-weer om het iedereen naar de zin te maken. Want het is 
campagnetijd, corona of niet.

Ik ben de eerste die zegt dat jongeren hard geraakt 
worden door de crisis. Ik moet er niet aan denken dat mijn 
verjaardagsfeestje voor mijn 16e met maximaal één, twee of 
drie anderen gevierd mocht worden. Die goddelijke leeftijd 
heb je maar een keer, het doet extra zeer juist dan niets te 
mogen. Maar waar we mee moeten stoppen is alle jongeren 
op een hoop gooien voor politiek gewin.
Biedt ze gewoon een breed palet aan mogelijkheden en 
perspectieven. Tijdens corona en zeker als het allemaal 
achter de rug is. Laat ze lekker zelf uitvogelen wat voor hen 
werkt. Ze hebben genoeg aan hun hoofd. Niet bang zijn om 
te investeren in iets wat een keertje niet werkt: wie weet 
inspireer je net die ene jongen of dat ene meisje om een 
hobby op te pakken.

Als dit soort instanties alleen handelen naar wat een 
meerderheid roept, kunnen ze een minderheid tekortdoen. 
Tegenstrijdig, maar misschien juist waar: durf gewoon eens 
niet naar jongeren te luisteren. 
Groeten, een (jong)volwassene

UITNODIGING

EXTRA
ALGEMENE LEDENVERGADERING

In verband met het wijzigen van de statuten is een
extra ALV ingelast

Datum: donderdag 25 februari 2021
Locatie:  Online-ALV.nl 
Aanvang:  19:30 uur

AANMELDEN: Meld je vooraf aan via info@vvvoruinen.nl
Je ontvangt van ons dan een mail met de link naar de online ALV. 

AGENDA:
1. Opening
2. Statutenwijziging
 De voorgestelde wijzigingen zijn gepubliceerd op   
 www.vvvoruinen.nl/statuten/
 Ook zijn deze op te vragen per e-mail: info@vvvoruinen.nl
3. Sluiting

Waarom is een extra ALV nodig?
In de statuten is opgenomen dat besloten kan worden tot 
statutenwijziging als de helft van alle leden tijdens de ALV 
vertegenwoordigd is én daarvan 2/3e voor de wijziging stemt. 
Als niet de helft van de leden aanwezig is – zoals tijdens de ALV 
op 28 januari jl. het geval was – wordt binnen vier weken een 
tweede ALV georganiseerd. Het voorstel wordt dan opnieuw 
voorgelegd en ongeacht het aantal aanwezigen kan worden 
besloten tot de statutenwijziging, mits 2/3e van de aanwezigen 
voor de voorgestelde wijzigingen stemt.

Deze extra ALV is dus nodig om de statuten te kunnen wijzigen. 

Hou je van bellen of schrijven?
Word ‘PraatMaatje’!

DE WOLDEN -  Zoals we allemaal 
weten kunnen er veel dingen 
door de huidige corona-
maatregelen niet doorgaan. 
Activiteiten liggen stil én veel 
mensen zijn aan huis gebonden. 

Voor veel mensen komt hiermee een alledaags praatje te 
vervallen.

Maar hoe kun je dan toch een praatje maken zonder elkaar fysiek te 
zien? Door te bellen of te schrijven! Vind jij het leuk om af en toe eens 
met een onbekend iemand te bellen of te schrijven? 
Word dan ‘Praatmaatje’!

Als praatmaatje word je gekoppeld aan iemand die het ook leuk 
vindt om te bellen of te schrijven, iemand met dezelfde interesses.
En wat het wordt, bellen of schrijven, bepalen jullie zelf.

Wil jij af en toe eens gebeld worden of post ontvangen?
Of vind je het leuk om iemand een brief of kaart te sturen?
Geef je dan nu op en word ‘PraatMaatje’! Aanmelden kan bij Gerrie 
de Roo, gerriederoo@welzijndewolden.nl of Leonoor Colenbrander 
leo-noorcolenbrander@welzijndewolden.nl van Welzijn De Wolden. 
Via hen ontvang je dan verdere info en een inschrij� ormulier 
‘Praatmaatje’. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via 
bovenstaande mailadressen of per telefoon 0528 – 378686.



Jaargang 38 nr. 2 - 24 februari 2021
Eerstvolgende nummer verschijnt 24 maart 2021

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 maart 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Een wonderlijke bruiloft
 water wordt wijn

Door de jaren heen is het gevoel gegroeid, dat mensen alles 
kunnen bepalen. Ze plannen hun leven. Vaak komt de planning 
enigszins anders uit.
Als de planning niet verloopt zoals zij bedacht is, dan is Leiden in 
last!
Er wordt geklaagd. Er wordt beschuldigd. De ‘waarom’ vragen 
vloeien als grote stromen water over de aarde. 
God moet helpen. Hij moet fouten herstellen. Vooral, wanneer alles 
uit de hand dreigt te lopen. 

Nu komt het verhaal van het trouwfeest in beeld! 
De voorbereidingen zijn prima. Alles verloopt volgens planning.
Wat kan er nog misgaan?

Er gaat iets mis! Goed mis. De spirit, de warmte, het vertrouwen 
slinkt.
De voorraad wijn raakt op ………
Nog even en dan wordt het goed georganiseerd feest een chaos. 
Het valt in water.
Wie is hiervoor verantwoordelijk? Niemand weet een schuldige aan 
te wijzen. Zou het wel kunnen, dan heeft het geen nut! De misère is 
er of is in aantocht. De moeder van Jezus ziet het gevaar. Zij vraagt, 
zij smeekt om hulp, zoals velen in onze tijd om hulp bidden.
Jezus moet het doen!  God moet de moeilijkheden oplossen.
In het verhaal wordt niet direct gehoor gegeven aan het gebed. 
Er gebeurt even niks. Parallel met onze huidige situatie!

De moeder van Jezus blijft niet werkeloos toekijken. Zij doet 
voorwerk door de obers te instrueren. Er zit verandering in de 
lucht. Handen uit de mouwen! Het water wacht. Het water, dat een 
dubbele eigenschap heeft, moet het veld ruimen. Het water mag 
niet weer een chaos veroorzaken.

De obers scheppen het water, dat naar alle kanten kan stromen, in 
vaten. Het klinkt als  “het water krijgt een plek toegewezen” . 

Dit lijkt enigszins op het scheppingsverhaal waarin verteld wordt 
dat  het water en het land van elkaar gescheiden worden. Leven 
moet mogelijk zijn!
Terwijl zij bezig zijn weten de obers niet, dat zij werken aan een 
betere toekomst. 
Ze leven nog in de sfeer van: “Het komt nooit goed”.

Tijdens het werken in deze schijnbaar hopeloze situatie gebeurt er iets 
wat niemand had verwacht:

De negatieve macht wordt gebroken water wordt wijn

Ds. Gerard Venhuizen
Tip: Lees het water wordt wijn in de Bijbel: Johannes 2: 1 -11

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
De dienst van 28 februari wordt online uitgezonden via de website 
van de Mariakerk: www.pkn-ruinen.nl.
In deze dienst gaat ds. G. Venhuizen voor en zijn liederen van het 
kerkkoor te horen. In de Mariakerk worden verder in verband met 
de coronaregels geen diensten 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
In de maanden januari en februari is de kerkenraad niet bij elkaar 
geweest.
Onder voorbehoud van de Coronaregels worden In de dienst op
21 maart kerkenraadsleden bevestigd en herbevestigd.

Margriet Middelbrink- diaken, Johan Platen-kerkrentmeester en 
Dick Kamper-ouderling, worden herbevestigd in hun ambt. 
De kerkenraad stelt voor Bertha Huizinga-Veld te bevestigen als 
ouderling-scriba en Henk en Nel Booij-de Vries- als ouderling.
Bert van Zanten treedt af, maar blijft onafhankelijk voorzitter van 
de kerkenraad.
Kerkenraad PKN Ruinen

KERKRENTMEESTERS
In de vorige ORT hebben wij al aangegeven dat in de maand 
februari de envelop wordt bezorgd voor de jaarlijkse actie 
Kerkbalans. 
Het is altijd gebruikelijk dat de envelop met uw toezegging wordt 
opgehaald. Helaas door “Corona” is dat nu niet mogelijk. Wij willen 
de contactmomenten beperken en vragen u daarom de envelop 
zelf naar de brievenbus bij de Bron aan de Kloosterstraat 4 te 
brengen of af te leveren bij de vrijwilliger die de Kerkbalans heeft 
bezorgd.
Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en hieraan wilt meewerken. 

COMMISSIE COMMUNICATIE
Hebt u zich al opgegeven voor de digitale Nieuwsbrieven?
Geef uw emailadres door aan: info@pkn-ruinen.nl



IN MEMORIAM 

In Memoriam
Hendrik Evert Spoelder
* 3 december 1939   † 17 januari 2021
Henk werd op een boerderij in Fluitenberg geboren. Hij groeide op in een gezin 
met 9 kinderen. Als kind - dat was in die tijd gebruikelijk – hielp hij mee op de 
boerderij. Voor spelen werd geen tijd ingeruimd.
Na de Middelbare Landbouw School wilde hij graag naar de Hogere Landbouw 
School. Aan deze wens kon niet worden voldaan. Zijn vader had hem nodig. 
Op jonge leeftijd – hij was 22 jaar – stierf zijn vader. Hierdoor werd hij jong 
zelfstandig boer. Gelukkig kon zijn moeder hem met raad en daad bij staan. Op 
een goede dag ontmoette hij  Everdina. Het was liefde op het eerste gezicht. 
Door het overlijden van zijn vader zijn ze eerder getrouwd om de boerderij te 
kunnen runnen.  Hun huwelijk werd gezegend met drie dochters: Hennie, Annie 
en Evelien. Tijdens hun huwelijk kochten ze een andere boerderij. Met zijn inzicht 
en vakmanschap werd de boerderij aangepast aan de eisen van die tijd. Maar 
tijden veranderen ………Via een regeling kon hij stoppen met het houden van 
melkvee. De vrijgekomen tijd besteedden ze samen aan � etsen, reizen, spelen 
met de kleinkinderen. Echt genieten. Op 5 juni 2014 stierf zijn geliefde Everdina. 
Hij moest verder. Met zijn wilskracht zocht hij positieve ervaringen, zoals buiten 
zijn: � etsen. Hij bleef � etsen. De tweewieler werd ingeruild voor een driewieler. 
Tijdens de uitvaartplechtigheid in het crematorium te Fluitenberg is zijn leven 
herdacht. Dankbare herinneringen zijn voor de kinderen en kleinkinderen lichten 
van hoop en troost.
Ds. Gerard Venhuizen

In Memoriam
 Katharina Smit-Benning
* 27 maart 1923   † 18 januari 2021
Op de rouwkaart staat geschreven:  ‘Het is goed zo’ 
Na een voltooid leven is op 97-jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder Katharina Smit-Benning’.
Op 27 maart 1923 werd ze geboren op de Kamp in Echten. Ze was het 
vierde kind van Hendrik Benning en Albertje Pinxterhuis. Ze had vele goede 
herinneringen aan haar jeugd.
In de oorlogsjaren ontmoette ze Hendrik Smit en in januari 1947 traden ze in 
het huwelijk en zijn samen gaan wonen in Fluitenberg, op de boerderij van haar 
schoonouders. Ze hebben veertig jaar samen geboerd. Ze kregen twee dochters, 
Grietje en Annie, en hoewel er altijd veel werk was op de boerderij was er tijd 
voor het gezin. Later kregen ze tijd om op vakantie te gaan. Ze genoten van 
verschillende reizen en stedentrips. 
De gastvrijheid was vanzelfsprekend voor Ka(tharina), veel mensen voelden 
zich thuis bij haar. In december 2008 overleed haar man Hendrik, een groot 
gemis. Ze vereenzaamde op de Zwederaweg en kwam toen te wonen in een 
aanleunwoning van de Prinsenije. Van lieverlee zwakte haar gezondheid af. 
In de gesprekken die ik met haar had gaf ze aan dat ze een mooi leven had 
gehad en dat ze zeer dankbaar was dat ze de klein- en achterkleinkinderen 
had zien opgroeien. In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij de spreuk 
die ze meegekregen had toen ze lidmaat van de kerk werd: ‘ Ik ben Wijsheid. 
Ik heb iedereen lief die mij liefheeft. Iedereen die mij zoekt zal mij vinden’ 
(Spreuken 8:17). Na een voltooid leven is haar adem van het leven aan het Licht 
teruggegeven.
Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas

In Memoriam
Hillechien Luning-Lensen
* 21 maart 1927   † 22 januari 2021
Op vrijdagochtend 22 januari is rustig ingeslapen Hillechien Luning-Lensen, op 
de gezegende leeftijd van 93 jaar. 
In maart 1927 werd ze geboren op de boerderij aan de Oldenhave 10. De 
tweede dochter van Hendrik Lensen en Griet Veld. In en rond die boerderij is ze 
opgegroeid samen met haar twee jaar oudere zus Jent. 
In 1953 trouwde ze met Arend Luning en het jonge stel trok in bij de boerderij 
van haar ouders.
Al snel kondigde zich de eerste zoon aan, Frens. Later gevolgd door Henk, 
Luchien en Grietje. Er kwamen ook zorgen op de boerderij, moeder Lensen 
kreeg een ernstige hersenbloeding, raakte halfzijdig verlamd en verloor haar 
spraakvermogen. Om het gezin te ontlasten namen oom Luchien en tante 
Jantina kleine Luchien regelmatig mee. De band tussen de twee gezinnen werd 
steeds hechter en zo ontstond de situatie dat Luchien in Ansen opgroeide. 
Luchien heeft daar een liefdevolle jeugd gehad. 
Toen Henk en Aaf de boerderij overnamen verhuisden zij naar de Smeengestraat 
en genoten van de logeerpartijen van de kleinkinderen, de gezamenlijke 
� etstochten, het lezen van boeken. In 2012 kwamen ze in de Prienseijne te 
wonen vanwege de zorg die ze nodig hadden. Arend overleed in april 2014, 
een groot, intens verdriet. Van lieverlee werd het verlangen naar de dood van 
Hillechien groter, ze geloofde dat ze verenigd werd met haar man.
Ze was een heel tevreden vrouw, zeer zorgzaam voor de kinderen, kleinkinderen 
en de mensen om haar heen en dankbaar voor het leven dat ze gehad had. 
Het Licht stond symbool in haar leven.  Licht van haar kracht, haar liefde, haar 
zorgzaamheid, haar vriendschap. We mogen vertrouwen dat het Licht met ieder 
mens is.
Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas

In Memoriam
Hennie Zegeren-Broekman 
* 30 september 1931   † 26 januari 2021
Hennie groeide op in Ruinen, ze was de jongste van het gezin van drie kinderen.
Ze maakte de oorlog mee, ging naar school en doorliep de huishoudschool met 
het cum laude Meester Harm Smeenge diploma! Ze ging daarna werken als 
naaister en was goed in haar vak.
Al vroeg in haar leven kreeg ze verkering met Bartus Zegeren, zoon van een 
bakker. Zij is op jonge leeftijd getrouwd, omdat haar schoonmoeder kwam te 
overlijden en ze werd de vrouw van bakker Zegeren.
Ze kregen drie gezonde kinderen: Marry, Geja en Jan. In de jaren ’60 moesten 
ze verhuizen naar de overkant van de Brink en hebben het toenmalige 
gemeentehuis verbouwd tot bakkerijwinkel. 
Het was hard werken in de bakkerij, er werden lange dagen gemaakt. Ze stonden 
voor iedereen klaar en waren geliefd in het dorp.
In 1996 zijn ze gestopt met de bakkerij, ze vulden hun vrije tijd in met 
vrijwilligerswerk. Henny  met naaiwerk, werk bij de Historie, bezoeken en 
organiseren van activiteiten voor de ouderen in het woonzorgcentrum en werk 
in de kerk.
In juli 2012 kwam Bartus te overlijden na een kort ziekbed van zes weken. Een 
heel grote klap voor haar, een groot, intens verdriet. Ze had alles voor hem over 
en nu moest ze alleen verder. Maar ze zette door, ze pakte het leven weer op en 
ze wilde graag iets betekenen voor de mensen.
Ze vertelde dat voor haar ‘lief zijn voor elkaar’  heel belangrijk was. 
In de afscheidsdienst stond dan ook de liefde en de dankbaarheid centraal.
We hebben stil gestaan bij het pelgrimslied:
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest,
die je van angst zal bevrijden.
Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas

In Memoriam
Arendje de Vries-Gritter
* 30 maart 1939   † 1 februari 2021
Op maandag 1 februari overleed Arendje de Vries-Gritter op de leeftijd van 
eenentachtig jaar. 
Arendje Gritter, zoals ze voor haar trouwen heette, werd geboren op de kleine 
boerderij van haar ouders, in U� elte. Ze groeide er op, samen met haar moeder, 
haar grootouders van moeders kant, en met haar broer Geert en haar zus Jantje. 
Ze bezocht de lagere school in U� elte en de huishoudschool in Meppel en 
kwam vervolgens in dienst als werkster bij Witteveen, bij café Luning in Ruinen 
en intern bij de Molenhof in Havelte. Begin van de jaren zestig leerde ze Klaas 
de Vries uit Wapserveen kennen. Ze trouwden met elkaar in 1963 en werden de 
ouders van twee zonen, Jan Hanne en Jantinus. Zevenenvijftig jaar zijn ze met 
elkaar getrouwd geweest, lief en leed delende. Begin van de zeventiger jaren 
verhuisden ze naar de Bremkamp in Ruinen waar ze een goede veertig jaar met 
veel plezier hebben gewoond. Vervolgens woonden ze op twee adressen aan de 
Jan Wierengaweg in Ruinen.
Arendje, of zoals zij ook wel werd genoemd: Aorentie de Vries was een vrou
w die altijd graag mensen om zich heen had. Ze hield zeer van gezelligheid. 
Mensen waren altijd welkom bij haar thuis, ze was heel gastvrij. Ze hield er ook 
van om zelf op visite te gaan. In de jaren dat ze aan de Jan Wierengaweg woonde 
nam ze graag deel aan de activiteiten die met name door ’t Neie Punt werden 
georganiseerd. Ze hield van breien. En luisterde graag naar radio Drenthe. Op de 
televisie genoot ze van de spelshows van de postcodeloterij en van Lingo. En ze 
hield intens van haar kinderen en kleinkinderen. Een bijzondere plek in haar hart 
had haar oudste zoon Jan Hanne die vanaf jongs af aan door zijn meervoudige 
handicap in een zorginstelling woonde. Elke zondagmiddag gingen Klaas 
en zij trouw bij Jan op bezoek. In de laatste jaren van haar leven werd zij qua 
gezondheid steeds brozer en kwetsbaarder. Aan de Jan Wiergengaweg kwam zij 
op een bepaald moment alleen te wonen, op een afdeling die haar meer zorg 
kon bieden. Kwetsbaar en dapper tegelijk ging ze door met leven en nam nog 
lange tijd zoveel mogelijk deel aan de activiteiten in ’t Neie Punt.. Intens kon ze 
genieten van de contacten die ze daarnaast dagelijks onderhield met Klaas, met 
zoon Jantinus en zijn vrouw Gerda en met de kleinkinderen Latoya en Swennia. 
In de afscheidsdienst op zaterdag 6 februari vertrouwden wij haar leven en 
sterven toe aan haar Schepper, met enkele woorden van Paulus uit zijn brief aan 
Korinte (2 Kor. 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.” Wij wensen Klaas en de 
familie veel sterkte toe in de komende tijd.

Spreuk van de maand:

“Vergeet dit nooit.
                             Er is maar weinig nodig om gelukkig te kunnen leven.”  
    -Marcus Aurelius

Redactie Om de Ruiner Toren



BRANDWEER RUINEN
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Henk Schalen: 
administratief van alle 
markten thuis
RUINEN – Henk Schalen, in Ruinen voor velen een bekende 
o.a. omdat zijn naam tot aan vorig jaar was verbonden 
aan de Veldsink-De Wolden/Regiobank, met sinds 2011 
een vestiging in Ruinen. Maar Henk is de 60 gepasseerd 
en na een lange periode van ruim 40 jaar werkzaam te zijn 
geweest in de � nanciële dienstverlening besloot hij het 
vorig jaar wat rustiger aan te gaan doen.

Ja, rustiger aan, maar wel met een ‘slag om de arm’ want een 
stilzitter is Henk bepaald niet. Begin 2020 stapte Henk naar de 
Kamer van Koophandel om zich daar te laten registreren als 
ondernemer onder de naam Henk Schalen Dienstverlening. 
Maar wat is die dienstverlening dan eigenlijk?

Henk vertelt: ‘In de periode dat ik voor de Regiobank werkte, 
verzorgde ik al voor veel klanten de belastingaangifte. Omdat 
dit geen onderdeel is van de werkzaamheden bij de bank, 
kan ik deze dienstverlening voor mijn klanten blijven doen. 
Als ondernemer kan ik ook helpen bij het ordenen van de 
administratie of formulieren invullen voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van toeslagen zoals huur of zorg etc.’ 

Kortom, Henk Schalen ontzorgt en ordent alles netjes waar dat 
kan als het om de ‘papieren’ gaat. Wil je ook gebruikmaken van 
de diensten van Henk Schalen of wil je meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact met hem op.
Henk Schalen Dienstverlening, Ruinen. Tel. 06 20 917 917

BEdrijvigheid

WIL JIj JouW BEDRIJF of dienst 
OOK presenteren in deze rubriek?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

Uitbreiding industrieterrein in 
Ruinen krijgt vorm
RUINEN - Na vele jaren van onderzoeken, enquêtes en gesprekken 
met gemeente en provincie vanuit de werkgroep , wordt het 
industrieterrein Voor de Blanken uitgebreid.

Destijds is er vanuit Ondernemend Ruinen een werkgroep 
samengesteld om de behoefte van deze uitbreiding aan te tonen voor 
gemeente en provincie. Deze resultaten hebben ertoe geleid dat  nu 
een groot aantal stappen gezet zijn en dat de realisatie dichtbij komt. 
Ondernemend Ruinen bedankt de werkgroep voor dit resultaat. 
Interesse om hier te ondernemen: vraag een formulier aan d.m.v. een 
mail naar secretariaat@ondernemendruinen.nl

Henk Schalen

Uitbreidingslocatie Industrieterrein
Voor de Blanken



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 10 maart 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 2 maart 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 28 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds.G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 7 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. T. Veenstra
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.

Kunst kijken in de Westerstraat
RUINEN - Door de huidige coronaregels is het nu onmogelijk om 
naar een expositie of museumte gaan of om op een andere manier 
van kunst te genieten. In de leegstaande, voormalige Regiobank 
aan de Westerstraat is momenteel werk te zien van vier beeldend 
kunstenaars uit De Wolden.

Dit is natuurlijk veel leuker dan een lege etalage en een mooi doel om 
tijdens een ommetje eens te gaan kijken.
De mini-expositie kwam tot stand in samenwerking met Hulst 
Makelaardij en Bert Bremer.

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert 
wederom een oud ijzer en recycle-actie.  Deze actie vindt plaats 
op de laatste zaterdag van de maanden: januari, maart, mei, juli, 
september en november vanaf 9.00 tot 12.00 uur. 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. 

• 27 maart
• 29 mei
• 31 juli

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. 

• 25 september
• 27 november



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

HAANTIE OP DE RUNER TOREN
As ie ies praoten kunnen
wat zuj oens veul vertellen
over kinder en over paarties
mar ok over vrijgezellen

Geluk, mar ok verdriet
dreit vake um oe toe
en met het Runerfeest
ko’w bij mekaar bij oe!

Wil wij graag weten
hoe ’t met de wind esteld is
kiek naor ’t haantie op de toren
die hef ’t vanzelf nooit mis

‘k Heb wille van oe haantie
van uut mien keukenglas
met mist mis ik oe da’lijk
weet hoe wies ik met oe was

Aj glienstern in de zunne
ie liekt dan wal van gold
ik denk dat veule Runers
net as ik van oe hold!

-Janny Kok-Wolbers

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


