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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Molen de Zaandplatte Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Initiatiefrijk de Wolden
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit de Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
26 januari 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
18 januari 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

RUINEN –  De feestdagen liggen achter 
ons en velen hebben er ondanks de 
coronamaatregelen van genoten. En zo 
ook van het sfeervol verlichte Ruinen! 
Een nieuw jaar ligt weer voor ons. 
Blijven we in lockdown of is het virus 
‘omikron’ ons goed gezind en kunnen 
we na 14 januari op versoepelingen 
van de coronamaatregelen rekenen en 
de bedrijven die nu zijn gesloten hun 
deuren weer openen? Niets is zeker! 

Wat wel zeker is dat er midden in het 
veld aan de rand van Ruinen in Engeland 
een prachtige molen staat en waarvoor 
vrijwilligers zich al jaren inzetten om de 
korenmolen ‘De Zaandplatte’ genaamd te 
behouden voor de toekomst. 

Van de Stichting Vrienden van de Ruiner 
Molen de Zaandplatte ontving de redactie 

onderstaande foto van de verlichte molen 
in december. Gewoon, om zomaar even 
van te genieten. Ook de molen, die onder 
normale omstandigheden op bepaalde 
tijden is geopend voor het publiek, moet 
de deuren in deze tijd noodgedwongen 
gesloten houden. Dat betekent geen 
inkomsten uit de verkoop van meel, 
boeken of anderszins.

Maar de molen draait ‘gewoon’ door.
Bij vreugde en verdriet.  Zo stond De 
Zaandplatte onlangs in de rouwstand 
bij het overlijden van Pouwel Joosten, 
jarenlang trouwe vrijwilliger bij De 
Zaandplatte.

Achtergrondinformatie over de gebruiken 
die samengaan met deze bijzondere 
molen lees je verderop in deze uitgave.
www.zaandplatte.nl

Molen de Zaandplatte ● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

©Stichting Vrienden van de Ruiner Molen de Zaandplatte
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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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

De plek voor
gezelschapsdieren,
paarden en herkauwers

Waar goede zorg vanzelfsprekend is

Dierenartsenpraktijk
De Wolden

www.dapdewolden.nl ● info@dapzuidwolde.nl

Meppelerweg 35 ● 7963 RX Ruinen ● 0528 371 291

Om u en uw huisdier nog beter van dienst te zijn,
zijn wij tegenwoordig in Ruinen

iedere middag en twee ochtenden geopend

Voor het bestellen van 
voeding of medicatie 

vragen wij u 
minimaal 1 dag van 

tevoren te bellen

● Maandag     13.00 uur tot 17.00 uur
● Dinsdag        09.00 uur tot 17.00 uur - operatie-ochtend
● Woensdag   13.00 uur tot 17.00 uur
● Donderdag 13.00 uur tot 17.00 uur
● Vrijdag          09.00 uur tot 17.00 uur - operatie-ochtend

T.  0528 251 504

www.verschoma.nl | info@verschoma.nl

• Levering van geel zand & teelaarde

• Zeven van grond < 2cm

• Aanleg van

 bestratingen, tuinen,

 manegebakken, enz.

• Levering van bestratingsmaterialen, 

 nieuw & gebruikt

• Kraan- en shovelwerkzaamheden

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
(0522) 470 506  - (06) 558 686 16

Grondwerk          •          Bestrating          •          Infra

Uw adres voor

www.rluning.nl | info@rluning.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

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

Een gewonde ree gevonden?
Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

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
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 uur: 0528-447012.  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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

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 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

Koos Hulzebos Administraties
Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers, 
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys, Brink 19a - 7963 AA Ruinen
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More
Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl

Kracht van kunst
Expositie Atelier | Kloosterstraat 10  | Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door  Antoinette Cremers |
T. 06 538 919 78  | info@antoinette-art.nl

Grondsels Marke, winkel voor agro, kamperen en outdoor
Alles voor huis- en boerderijdieren, stal, tuin, elektrische accu-kruiwagens,
stalstrooisels, camper en kamperen, heel veel bordspellen, outdoor kleding,
werkkleding, schoenen, laarzen, klompen, ijzerwaren en nog veel meer.
Grondselweg 10 |9418 TP Wijster | tel. 06 229 03 449 | 06 4999 6314
www.grondsels.nl | info@grondsels.nl

* 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



KIEK! JANS SCHULTING

carbidschieten in ruinen en ansen
In Ruinen en Ansen hadden ze het maar mooi voor elkaar 
tijdens de jaarwisseling. Met carbid en borrels werd het 
oude jaar vaarwel geknald! Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Beste mensen,
Allen hartelijk bedankt voor de vele kaarten en de
prachtige bloemen en andere attenties.
De buren bedankt voor de boog en voor de serenade voor 
ons 60-jarig huwelijk. 
Ondanks corona hebben wij een � jne dag gehad.
Albert en Aaltje Withaar

Ook wensen wij u allen een gezond 2022

Wij willen alle mensen bedanken
voor de vele kaartjes,

telefoontjes en bezoekjes tijdens
de ziekenhuisopname van Alie 

Tevens voor iedereen
de beste wensen en een gezond 2022

Alie en Henk Biemold

Bedankt!

gevraagd
GEZOCHT

HULP IN DE HUISHOUDING

Wij zijn op zoek naar een
huishoudelijke hulp

voor 3 - 6 uurtjes per week.
Ben jij zelfstandig en betrouwbaar? 

Neem dan contact met ons op!

INFO: 06 549 21 684

De verlichting in Ruinen was tof!
Prijswinnaars versier je buurt, huis of tuin

1. ‘Wij haken nog even door’, Bos | Fam. Alblas
2. ’Aan tafel’, Esweg
3. ‘De Boodschap’, Hoekstraat | Oosterstraat



ColumnVAN SANDER

‘ZE’ PAKKEN ONS ALLES AF. EN TERECHT.

Het aangezicht van Ruinen op 
nieuwjaarsdag haat ik. 
Stil op de Brink, rotzooi op straat, 
verkeersborden krom geknald, 
vuilnisbakken opengeschoten. 

Het liefst kom ik mijn huis de dag 
na de jaarwisseling niet uit. Naast 
het aangezicht ook uit schaamte. 

Want je kunt de nieuwssites niet openen of het is wel ergens in 
Nederland misgegaan.

Elk jaar weer. In 2020 liep het onder andere in Hoogersmilde en 
Geesbrug � ink uit de hand, deze jaarwisseling in Bovensmilde 
en Elim. Buurgemeenten, weet u. Op vuurpijlafstand.
Daar moesten brandweerlieden onder begeleiding van de 
Mobiele Eenheid hun werk doen, waarna een groep jongeren 
ze bekogelde met zwaar vuurwerk en bier� essen.
Misdaden tegen de hulpverlening.

Maar omdat het nergens écht uit de hand liep, noemden de 
diensten het een ‘relatief rustig oud en nieuw’. Een gotspe. 
De capaciteit van onder andere de politie stond op standje 
maximaal om het binnen de perken te houden. En ondanks een 
verbod deze jaargang meer vuurwerkslachto� ers in de Drentse 
ziekenhuizen dan het jaar ervoor. Want de ziekenhuizen 
konden er nog wel wat mensen bij hebben, vindt u ook niet?

Goed, de argumenten zijn te dromen. Zo niet, verdiep u daar 
vooral eens in. Zo’n beetje elke hulpverlener of professional 
met een beetje kennis in z’n knikker zal zeggen dat het blijven 
verkopen van consumentenvuurwerk een knallende misser is. 
Wat mij betreft hebben we onze laatste jaarwisseling zonder 
vuurwerk al gehad, in 2019.

‘Ze pakken ons ook alles af’, hoor ik de liefhebbers denken.
En in dit geval is dat terecht. Want rotjes van het kaliber 
handgranaat worden eerder gewoonte dan uitzondering. 
Vrijheid om dingen te kunnen (blijven) doen komt met 
verantwoordelijkheid.
Onbeperkte vrijheid is niets anders dan losbandigheid. 

Al begrijp ik ook heus waarom vuurwerk donders gaaf is. 
Ik geniet ook van de verlichte skyline van ’t dorp als de klok 
twaalf heeft geslagen. En heel stiekem lach ik ook keihard om 
onnozele halzen die met vuurwerk stunten.
Nadeel is dat slachto� ers (te) vaak niet de afstekers zijn. 

Waar we naartoe moeten is dat gemeenten gecontroleerde 
vuurwerkevenementen mogelijk maken (en � nancieren, want 
voor wat, hoort wat). Centrale knalshows door mensen die er 
verstand van hebben. En mocht u denken: ‘Hoe kan ik dan nog 
vuurwerk afsteken?’ – Nou, zorg dat je zo’n ‘pyroprofessional’ 
wordt, zodat je de genieter wat moois kunt laten zien. Win-win. 

Diezelfde geschoolde knallers kunnen voorlichtingen geven 
op bijvoorbeeld scholen en in dorpshuizen, zodat de immer 
stugge liefhebbers van verboden sierexplosieven beter de 
gevaren doorkrijgen. 
Of beter nog: het a� eren. Win-win-win-win. 

Een proefballon uit de losse pols.
Schiet hem vooral uit de lucht, als u denkt dat het nodig is. 
In ieder geval de beste wensen voor 2022. 

Vijf initiatieven gehonoreerd in 
vierde ronde 2021
Initiatiefrijk De Wolden
DE WOLDEN - Vijf projecten krijgen subsidie vanuit de regeling 
“Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021”. In totaal ontvangen zij
€ 79.172,-. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de 
gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente.
De totale kosten van deze vijf projecten bedragen ruim
€ 180.000,-. Dit betekent dat met € 56.772,- subsidie, naast de 
vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en 
subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die 
anders niet tot stand waren komen.

De initiatieven

Het repareren van de ijsbaan in Ruinen
De huidige ijsbaan is lek. Om de komende winters toch de 
mogelijkheid te kunnen bieden om te schaatsen in Ruinen is er 
een oplossing bedacht om een gedeelte van de ijsbaan te kunnen 
gebruiken.

Het aanscha� en van een (2de hands) toiletunit voor het 
faciliteren van evenementen in Ruinen en omgeving
Evenementen en activiteiten komen ten goede aan de sociale cohesie. 
Een belemmering om iets groters te organiseren zit vaak in de kosten. 
Een toiletunit beschikbaar hebben in het dorp verlaagt de kosten van 
de organisatie van het evenement. De Stichting Evenemententerrein 
Ruinen wil met het aanscha� en en opknappen van de unit ten dienste 
staan van de inwoners en verenigingen van De Wolden.

Het behouden en door ontwikkelen van de recreatieve 
functie van het Sultansmeer in Oosteinde; en behoud van de 
cultuurhistorische waarde van het gebied
De inwoners van Oosteinde hebben in de dorpsenquête 
(onderdeel dorpsvisie) aangegeven dat het prettig wonen in 
Oosteinde hoofdzakelijk te maken heeft met de ervaren rust 
en ruimte. Het Sultansmeer en tegenoverliggende terrein van 
Waterleidingmaatschappij Drenthe vormen van oudsher een 
populaire route vanwege de natuur- en de cultuurhistorische 
waarde hiervan. Het Sultansmeer is ontstaan in de laatste ijstijd, zo’n 
100.000 jaar geleden. Het is een pingo(ruïne), wat betekent dat een 
grote hoeveelheid ondergronds ijs met grof geweld uit de grond is 
gekomen en daarbij een randwal omheen een gat in de grond heeft 
gecreëerd. Ten oosten resulteerde dit in een berg, de Sultansberg. 
Smeltwater vormde aan de voet uiteindelijk een meer en de eeuwen 
daarna bouwde zich daarin een veenlaag op.

Overige intitiatieven
De andere initiatieven zijn ‘Disco zonder beperking’ in de omgeving 
van Ruinerwold en de restauratie van het kerkorgel in combinatie 
met het transformeren van de kerk tot een cultureel centrum in 
Blijdenstein in Ruinerwold.

Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op
dewolden.nl/initiatiefrijk. 
Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot 
mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, 
contact op te nemen met de dorpencontact-functionarissen van de 
gemeente. Dit zijn André Strijker en Riet Muller. Zij denken graag met 
u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. 
U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de e-mail: 
gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past 
binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes
Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. 
Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en 
activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies 
en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De 
Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden 
ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- 
kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en
1 november.
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Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 tel. 06-51901144
Scriba: mevr. B. Huizenga-Veld
 Oldenhave 4, tel. 0522-472631
Koster: Johan Platen, tel. 06-12878066
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 28 januari 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Als u dit leest zitten we in week 2 van 2022.  Wat is er een 
hoop gebeurd de afgelopen tijd en wat is er ook veel níet 
gebeurd. Afgelast, opgezegd, beëindigd. Wat dat betreft was 
het een kale kerst. Wel vond de geboorte van Jezus destijds 
ook plaats in verre van ideale omstandigheden. 
Wat zullen ze gebaald hebben, Maria en Jozef, van de timing 
en locatie bij de geboorte van het beloftekind.

De situatie van het moment doet me denken aan een 
beeld uit Jesaja 11: 1:  een boom die dicht bij de grond is 
afgezaagd. Er komt na verloop van tijd een nieuw zijtakje 
aan. Dat is een belofte: ‘Er zal een twijg uit de tronk van Jesse 
* opschieten, een scheut uit zijn wortels zal bloeien. Dat zal 
de nieuwe groei worden. 

Er is hard gesnoeid. Ook in de kerk. Maar er is een belofte 
van nieuwe groei. Er verschijnt nieuw leven. Niet precies 
hetzelfde en niet even groot als het vorige, maar wel uit 
dezelfde Bron.
We gaan voor groei. Laten we niet alleen denken aan 
grootte, maar om diepte en breedte. Misschien zetten we te 
veel in op het idee, dat kerk een uur op zondag is.
We willen verbreden. Elke dag een kans voor kerk. 
Ook in Ansen, Echten en Ruinen.

Het eerste weekend van maart vieren we het 
Muziekweekend met op vrijdag 4 maart een ‘Elvisdienst’ 
met mijn defensiecollega Fred Omvlee en een band uit 
eigen gelederen. Dat wordt de eerste editie van Vier Mee op 
Vrijdag. Op zondagochtend 6 maart staat het brassensemble 
Q-brass onder leiding van Chris te Hennepe (Munnekeweg) 
op het programma in en na de dienst. En wie weet nog meer 
programma begin maart. Lente. Een feestelijk vooruitzicht!
*Jesse of Isaï was de vader van David
Mark Boersma 

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag van 13.00–14.00 uur 
spreekuur in de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.
U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
In verband met de coronamaatregelen zijn de kerkdiensten 
online te volgen via de website www.pkn-ruinen.nl
Via de website houden we u op de hoogte wanneer we de 
mensen weer mogen ontvangen in de kerk.

Zondag 16 januari, 10.00 uur 
voorganger: ds. M. Boersma  
Zondag 23 januari, 10.00 uur 
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek 
Zondag 30 januari, 10.00 uur
voorganger: ds. B. Urgert uit Elp
Zondag 06 februari, 10.00 uur 
voorganger: ds. M. Boersma 
Zondag 06 februari, 16.00 uur 
Kerk op schoot met ds. Mark Boersma

Dienst in ‘t Neie Punt
12 februari, 19.00 uur
voorganger: mevr. A. Vermaas (onder voorbehoud)

MUZIEKWEEKEND
Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 maart 2022

COMMUNICATIECOMMISSIE
Nieuwsbrief
Elke maand sturen we de Nieuwsbrief waarin we o.a. 
feestelijke en verdrietige gebeurtenissen vermelden.
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet, maar wilt u hem wel 
ontvangen digitaal of op papier, laat het ons weten. 
Dat horen we graag van u via redactieodrt@pkn-ruinen.nl
of tel. 06-30422702 of  0522-472039.

VERNIEUWDE WEBSITE
De website van de Mariakerk Ruinen is, zoals sommigen 
misschien wel al hebben gezien, in zijn geheel vernieuwd: 
pkn-ruinen.nl
In principe zijn alle onderwerpen van de oude site ook op de 
nieuwe site verwerkt.
Twee vrijwilligers hebben hun best gedaan om er een 
zinvolle en overzichtelijke website van te maken maar 
zijn zich ervan bewust dat er altijd aanpassingen en 
verbeteringen mogelijk en/of nodig zijn. Twijfel niet en stuur 
een berichtje met uw opmerkingen en mening over de site. 
Deze kunt u sturen naar webmaster@pkn-ruinen.nl 

Spreuk van de maand

 “Er zijn twee soorten mensen die je zullen zeggen dat je geen 
verschil kunt maken in deze wereld: zij die bang zijn om het te 
proberen en zij die bang zijn dat jij zult slagen.” 
   
    -Ray Goforth
   

Redactie Om de Ruiner Toren



    

 * 16 maart 1950  † 25 november 2021

Op donderdag 25 november jl. kwam er een einde aan het 
aardse leven van Joyce Schaper- de Bruijn. Ze werd 71 jaar.

Joyce Schaper werd op 16 maart 1950 als tweede kind van 
haar ouders in Baarn geboren. Zij had een oudere  en  een 
jongere broer. Op heel jonge leeftijd verloor zij haar vader 
en werden de kinderen door de moeder opgevoed. Het 
was een gelukkige jeugd en het gezin groeide op als een 
hechte eenheid. Na de mulo ging ze werken bij Shell op het 
laboratorium in Amsterdam als chemisch analyste, werk dat 
zij met plezier en erg goed deed. In 1977 leerde zij daar Ben 
kennen en in 1978 werd het oliestelletje in de echt verbonden. 
Zij kregen twee kinderen, Richard in 1979 en Karin in 1982.

Na de geboorte van Richard stopte ze met haar werk bij Shell 
om zich aan haar gezin te wijden. Desondanks vond ze de tijd 
om in de kerk activiteiten te ontplooien, waarbij vooral de 
ouderen altijd een warme plaats in haar hart hadden. Zij legde 
makkelijk contacten en haar warmte en echte belangstelling in 
mensen werden overal waar zij gewoond heeft, gewaardeerd. 
Zowel in Nederland, Leusden, Borger, Castricum en Pesse, als 
in Engeland, Send en Pyrford.

In 2006 liet ze met haar man een nieuw huis in Ruinen 
bouwen. De natuur en de dieren waren haar passie, maar 
belangrijker nog waren haar kinderen en kleinkinderen, 
waarmee ze kon lezen en schrijven. Ook in Ruinen trok haar de 
kerk. Joyce is jarenlang ouderling geweest, met veel passie en 
toewijding. Ze was verantwoordelijk voor de Priensenije, en 
later ’t Neie Punt. Ze had veel aandacht voor de bewoners en 
bereidde de maandelijkse gebedsdiensten met veel zorg voor. 
Daarnaast zette ze zich ook in de kerkenraad  in. 

Laat in 2018 werd bij haar een ernstige, ongeneeslijke ziekte 
geconstateerd en kreeg ze te horen dat ze nog maar een paar 
maanden te leven had. Maar met nieuwe medicijnen leek 
twee jaar lang de ziekte tot staan gebracht en kon zij van haar 
kinderen en kleinkinderen blijven genieten. Het laatste jaar 
werd voor haar veel moeilijker. Maar zij bleef tot het laatst 
moedig, genoot van de goede momenten en dacht nooit aan 
zichzelf, maar altijd aan anderen.
Op 25 november is ze vredig ingeslapen.

Haar geloof en leven werden bepaald door de liefde en door 
praktische toewijding. 
Dat de Liefde het Geheim van alle dingen is - de liefde die 
sterker is dan de dood (Hooglied 8: 6) en die nooit vergaat 
(1 Kor 13: 8) - daarvan heeft ze altijd willen getuigen, als 
echtgenote, als moeder en oma, als bewoner van ons dorp en 
als gelovige.

Zo hebben we op woensdag 1 december  in de Mariakerk haar 
leven gevierd en afscheid genomen van de mogelijkheid als 
haar naasten soms even haar hand vast te kunnen houden of 
haar mening te vragen. Wij leven met Ben en de familie mee 
en wensen hen veel sterkte en de nabijheid 
van de Eeuwige toe.

IN MEMORIAM 

Joyce Schaper-de Bruijn

De gebruiken bij rouw en vreugde
van Molen de Zaandplatte
RUINEN - Onlangs overleed Pouwel Joosten en lazen we dit 
bericht op de website van De Zaandplatte: ‘Op de laatste dag van 
het jaar hebben we de molen tot ons verdriet in de rouwstand 
moeten zetten vanwege het overlijden van Pouwel Joosten. 
Pouwel is jarenlang een trouwe vrijwilliger geweest bij De 
Zaandplatte. Zijn vriendelijkheid, humor en opgewekte manier 
van doen zullen wij niet vergeten’.

De molen symboliseert dus een verdrietig bericht. Maar welke 
gebruiken ‘hangen’ er nog meer aan de molen? Net zoals bij veel 
kerken in Nederland kun je bij het uitluiden van een overledene 
horen aan het klokgelui of een vrouw, man of kind betreft. Zo heeft 
de molen ook dergelijke functies. Wij zagen De Zaandplatte in de 
‘rouwstand’ staan, maar hoe kun je dat zien?

Normaal gesproken staat de onderste wiek in de laagste stand.
De laagste wiek staat dan vrijwel in het laagste punt.
Als de molen in de rouw staat, staat de onderste wiek ongeveer een 
meter voorbij de laagste stand. Hij is dus van het laagste punt weg 
aan het gaan. Dit symboliseert dat er iemand van ons is heengegaan.

Wanneer wordt de molen in de rouwstand gezet ?
Als een van de molenaars of vrijwilligers is overleden of als een 
naast familielid (partner, kind ouder, broer of zus) van een molenaar 
of vrijwilliger is overleden. Bij bijzondere situaties, zoals na het 
overlijden van een lid van het koninklijk huis dat als beschermeling 
van de molens fungeerde (prins Claus) of van iemand die van groot 
belang geweest is voor de molenwereld. Tijdens dagen van nationale 
rouw, zoals bij de ramp met de NH-17.
De molen staat in de rouw vanaf het moment dat we het nieuws 
gehoord hebben tot en met de dag van de begrafenis of crematie. 

Hoe kun je zien dat de molen in de vreugdestand staat?
De molen staat dan in de komende stand. Dit betekent dat de 
onderste wiek ongeveer een meter vóór de laagste stand staat.
Hij moet dus nog in de laagste stand komen. Het symboliseert dat 
er iemand bij ons is gekomen: een kind of partner. Wanneer zetten 
we  de molen in de vreugd? Als een van de molenaars of vrijwilligers 
trouwt, als een van de molenaars of vrijwilligers een kind gekregen 
heeft en bij een huwelijksjubileum van een van de molenaars 
of vrijwilligers. De molen staat dan een week van het feest of de 
geboorte in de vreugdstand. www.zaandplatte.nl

De Zaandplatte in rouwstand | ©Jans Schulting



Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur  |  Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

Langedijk 2  7958 PJ  KOEKANGE

tussentijds toch iets nodig?
bel & bestel!

06 573 424 02

beste klant
Wij hopen u binnenkort Weer te
kunnen begroeten in de Winkel!



Gezond leven in Drenthe:
Wij doen mee met ‘Een Frisse Start’
Gezond leven in Drenthe, dat willen wij voor onze inwoners.
Samen met GGD Drenthe en de partners van Drenthe gezond 
beginnen we in 2022 met de campagne ‘Een Frisse Start’.

Campagnes als IkPas en JOGG-campagnes als Drink Water, Gratis 
Bewegen en Slaap Lekker passen allemaal moeiteloos in onze 
campagne ‘Gezond Leven in Drenthe’. Gemeente De Wolden doet mee 
in deze Drentse manier van campagnevoeren: één boodschap, één 
naam om gezond leven in Drenthe te promoten.

Een nieuw begin
Kijk je uit naar wat komt of vind je het afscheid moeilijk? Soms heb je 
er zin in en soms ontkom je er niet aan. Ook dan kun je er maar beter 
het beste van maken. Want herken je dat? Eenmaal fris en uitgerust 
ziet de wereld er vaak weer beter uit. En kun je je misschien zelfs wel 
verheugen op wat komt. Hoe maak jij een frisse start?

De campagne geeft antwoord op deze vraag door 
gezondheidsboodschappen te communiceren die gericht zijn op 
voldoende slapen, pauze in alcoholgebruik en bewegen. Gemeente 
De Wolden vindt het enorm belangrijk dat wij onze inwoners op 
weg helpen naar een gezond en gelukkig leven. Deze weg kan voor 
iedereen anders zijn. Met de campagne ‘Gezond Leven in Drenthe’ 
hopen we dat jullie inspiratie opdoen om jouw weg te vinden. 

Ook meedoen met ‘Gezond Leven in Drenthe’? 
Alle organisaties in Drenthe zijn welkom om mee te 
doen. Kijk op op de site van de GGD Drenthe:

ggddrenthe.nl 

Maak De Wolden toegankelijk 
Gemeente De Wolden wil een toegankelijke gemeente zijn voor 
al haar inwoners, ongeacht beperking, ziekte, afkomst, seksuele 
voorkeur of iets anders.

Maar hoe staat het in De Wolden ervoor? Dat willen we graag van 
u horen. We zijn daarom opzoek naar inwoners die zich hiervoor 
in willen zetten. Met name inwoners (of ouders van kinderen) met 
een fysieke, visuele, auditieve beperking of psychische of mentale 
problematiek. We zoeken dus mensen die weten hoe het is om tegen 
fysieke, sociale of mentale drempels te botsen.

Waarom op zoek naar ervaringsdeskundigen?
We zoeken ervaringsdeskundigen omdat u ons kunt vertellen welke 
problemen u in De Wolden ervaart, waardoor u niet op dezelfde 
manier mee kan doen als ieder ander. Met deze ervaringsdeskundigen 
willen we een kerngroep vormen die met ons de Lokale Inclusie 
Agenda gaat maken.

Lokale Inclusie Agenda: wat is dat?
Een Lokale Inclusie Agenda is een document waarin omschreven staat 
hoe de gemeente gaat werken om een meer inclusieve gemeente te 
worden. Dat betekent dat iedereen na eigen kunnen mee kan doen 
en overal kan komen waar hij of zij wil. De Lokale Inclusie Agenda 
moet eind 2022 klaar zijn. Dat betekent niet dat De Wolden in 2022 
toegankelijk is. De Lokale Inclusie Agenda helpt ons om van De 
Wolden een meer toegankelijke gemeente te maken.  

Wat wordt er verwacht van de ervaringsdeskundigen?
Dat is afhankelijk van wat u wilt We zijn op zoek naar maximaal tien 
mensen die met regelmaat (1 tot 2 keer in de maand) met ons willen 
vergaderen over de algemene problemen u tegenkomt en hoe we 
dit kunnen oplossen. Voorlopig vergaderen we via Microsoft Teams. 
Is dit teveel of past dit niet bij u? We zijn ook opzoek naar mensen die 
op een speci� ek onderwerp een of een enkele keer mee wil denken, 
iets kan beoordelen of kan testen. Denk bijvoorbeeld aan de stoepen 
in uw dorp, de winkels, de website, formulieren of brieven van de 
gemeente. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of u aanmelden?
Neem dan contact op met Lisette Pronk-Tijmens via 14 0528 of 
l.tijmens@dewoldenhoogeveen.nl

Kappen en snoeien van bomen
Bomen staan overal. En een mooie boom is een sieraad voor het 
landschap en iedere tuin. Bomen zijn een belangrijk onderdeel 
van het kenmerkende groene karakter van De Wolden.

Ze zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving en zijn 
beeldbepalend voor de openbare ruimte. Ze zijn van levensbelang 
voor diverse dieren zoals vogels, vleermuizen en insecten. Naast het 
belang van bomen, worden soms ook problemen met bomen ervaren. 
U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging 
van uw bomen. Het kan zijn dat een waardevolle boom in conditie 
achteruitgaat of onderhoud nodig heeft. Om nu aan de slag te kunnen 
is er soms een vergunning nodig om te kappen of te snoeien. Kijk voor 
meer informatie hierover op deze website.

Aan de slag met het landschap en biodiversiteit?
Er zijn veel mogelijkheden om bij te dragen aan het aan het behoud 
van ons landschap en verbetering van de biodiversiteit waar 
Landschapsbeheer Drenthe ondersteuning bij kan bieden. 

Denk hierbij aan om samen met buurt en dorpsbewoners aan de slag 
te gaan met het vergroenen van de woonomgeving, inrichten van een 
multifunctioneel dorpsbosje, pluktuin, dorpsboomgaard, bloemrijke 
stroken, ophangen van nestkasten en bijvoorbeeld het plaatsten 
van en insectenhotel. Maar ook op uw erf en in het boerenland zijn 
mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen en het landschap 
te verfraaien. Het (her)planten of opknappen van houtsingels, 
bosjes, bomenrijen of denk aan het graven van een poel. Op het erf 
terugbrengen van typisch Drenthe elementen als een boomgaard 
met oude fruitrassen, het planten van een meidoornhaag, bomenrij 
of knotlindes. Maar u kunt zich ook inzetten voor het behoud van 
kwetsbare planten of dieren, zoals de steenuil of kamsalamander 
of onderhoud uitvoeren op natuurterrein. Heeft u als bewoner, 
grondeigenaar, agrariër, bedrijf of organisatie interesse om aan de slag 
te gaan laat u zich informeren bij Landschapsbeheer Drenthe en vraag 
naar de mogelijkheden. Voor meer informatie: lbdrenthe.nl.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 26 januari 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 18 januari 2022, 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

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl

Redactie &
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 16 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma  
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 23 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 30 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. B. Urgert uit Elp
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. A.P. Heiner

Zondag 6 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Mariakerk 16.00 uur Kerk op schoot met ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

12 februari 
‘t Neie Punt 19.00 uur mevr. A. Vermaas (onder voorbehoud)

Mariakerk
In verband met de coronamaatregelen zijn de kerkdiensten 
online te volgen via de website www.pkn-ruinen.nl. Via de 
website houden we u op de hoogte wanneer we de mensen 
weer mogen ontvangen in de kerk.

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

OLDJAORSAOVUND
Knieperties en rollegies
Rozienestoet en sukelao
Euliekrappen, appel� appen
De familie bij mekaor

Even achterumme kieken
Wat ’t oldejaor oens bracht
Hier en daor met weemoed
An een groot verlies edacht

Dan slat de klok twaalf slagen
Schieten heur ie hier en daor
Zo iniens stao’j met zien allen
Op de drempel van ’t neijaor

Beste wènsen, handen geven
Mènsen uut de naoberschop
Borrelties, een hartig happie
Jonkvolk giet de diek ies op

Veul heil en zegen
Wij hoopt er almaol op
Mar ok de kop er veur holden
As ’t in ’t leven aanders löp.

                             -Janny Kok Wolbers

Zet een boompje op!
In de kersteditie van 2021 kon je m.b.v. je Ruunder Waopen een 
boompje opzetten. O.a. Patricia Hut sloeg aan het knutselen en 
stuurde onderstaande foto van haar ‘boompje’ en wenstekst in:
-Aangezien we nu weer in lockdown zitten is er veel weer gecanceld, 

maar LOVE is never cancelled- 
‘ Dat wilde ik als positieve boodschap bij dit boompje meegeven’,  
aldus Patricia die hiermee een ‘lekkere bon’ t.w.v. € 25,00 van 
Steenbergen brood & banket wint. Gefeliciteerd met deze prijs!



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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

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

Doen in Zuidwest Drenthe
Er is heel veel te doen in onze omgeving. 
Scan de QR-code en je bent snel op de hoogte van de 
activiteiten- en evenementenagenda in 
Zuidwest Drenthe. 

En dan is er de handige app die je een overzicht
geeft van alles wat er in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.  1 november t/m 31 
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
In de 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 
Gesloten voor publiek i.v.m. coronamaatregelen.Producten 
(deels) verkrijgbaar bij Steenbergen brood & banket,
 ‘t Vershuus, Bezoekerscentrum Dwingelderveld en
‘t Huus met de Belle in Echten.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen, gesloten, ook voor groepen.
T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
Openingstijden en info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag 11.00-17.00 uur, dinsdag  13.00-17.00 uur
zondag gesloten

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op � etsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé 14.00-16.00
Dinsdagavond bridge   19.15-22.15
Dinsdagavond fotoclub   19.30-22.30
Woensdagochtend acrylclub   10.00-11.30
Woensdagavond Popkoor    20.00-22.30
Donderdagochtend yoga   10.30-11.45
Donderdagavond yoga   19.30-21.00

De gratis computercursus weer 
van start in bibliotheek Ruinen
RUINEN - Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, 
maar niet goed weet hoe het werkt, is er Klik & Tik. Klik & Tik is een 
computercursus waar beginners in kleine groepen geleerd wordt ge-
bruik te maken van de mogelijkheden van de computer, zoals typen, 
e-mailen, websites bekijken en hoe je bestanden kunt downloaden. 
Cursisten ontvangen een werkboek. In de bibliotheek wordt les gege-
ven en er kan thuis geoefend worden.

Wanneer
Klik & Tik op vijf achtereenvolgende dinsdagmiddagen van 14.15 tot 
16.15 uur. De start is op dinsdag 25 januari. Informatie en aanmel-
ding voor de cursus: info@bibliotheekruinen.nl, 088-0128444 of in 
de bibliotheek. De cursustijden zijn onder voorbehoud van de dan 
geldende coronamaatregelen.

Optreden van het 
Saxofoonkwartet VLAM in 
Mariakerk
RUINEN - Op 23 januari  a.s. om 14.00 uur en 15.30 uur.  zal het 
Saxofoonkwartet VLAM spelen in de Mariakerk in Ruinen. Dit kwartet 
bestaat uit vier jonge vrouwen: Lutke Visser - sopraansaxofoon, 
Mathilde Buiten-Leemhuis - altsaxofoon, Astrid Boekel - tenorsaxofoon 
en Myrthe Poelstra - baritonsaxofoon. Zij brengen muziek van o.m. 
Händel, Bach, Gershwin en Guillermo. 

De kerk is open om 13.30 uur.  Plaatsen van tevoren te reserveren via 
e-mail muziekindemariakerk@gmail.com of tel. 0522 452003 tussen 
17 en 18 uur.  Aan de ingang zal het QR-bewijs worden gecontroleerd.

Mochten de organisatie door de maatregelen van de overheid in 
verband met de corona-epidemie gedwongen zijn om veranderingen 
in de planning aan te brengen dan krijgt u, als u zich hebt opgegeven, 
hiervan bericht. 



Veelzijdig in verhuur
Voordelig & uitgebreide service

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27
wemmenhoveautos.nl

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease

Naast de gebruikelijke diensten die u van een allround autobedrijf mag 
verwachten, zijn wij ook al jarenlang een veelzijdige partner op het 
gebied van verhuur van auto’s en bedrijfswagens.

Ook bieden wij mogelijkheden om uw vervoersbehoefte voor een langere periode 
op te lossen. Wij hanteren voordelige tarieven en we kunnen u zelfs 
op (short)lease basis een auto aanbieden.

9-PERSOONS BUSSEN

PERSONENAUTO’S

KLEINE EN MIDDELGROTE 

BESTELWAGENS

Gaat u op vakantie?
Pro� teer van scherpe all-in prijzen inclusief alle kilometers 
vrij, allriskverzekering, inzittendenverzekering, pechhulp 
voor binnen- en buitenland en eventueel winterbanden 
met sneeuwkettingen.


