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Volop wandelen in omgeving van Ruinen

RUINEN – Evenals vorig jaar kan er weer volop gewandeld worden in de omgeving van
Ruinen. Van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei wordt de Avondwandel4daagse
gehouden. Voorinschrijven voor dit evenement kan op woensdagavond 16 mei a.s. tussen
19.00- en 21.00 uur in ’t Neie Punt. Er zijn routes uitgezet van 5 en 10 km. De start is
telkens om 18.30 uur bij Buitencentrum de Poort. Bovendien is er de laatste avond een
rondje van 2,5 km te lopen vanaf ’t Neie Punt, de start is hier om 19.00 uur.
Op zaterdag 9 juni a.s. vindt de 8e Ruiner
Scheperswandeltocht plaats, in korte tijd
uitgegroeid tot een levendig evenement en
een must voor de echte wandelaar. Ook deze
keer gaat de tocht over heide, velden en door
het bos en kunt u genieten van de prachtige
natuur in en rondom Ruinen.
De startlocatie is bij Hotel Kuik, Brink 15 en
er kunnen verschillende afstanden worden
gewandeld: 25, 15, 10 en 5 km. Starten kan
tussen 8.00 en 11.00 uur, de wandelaars die
voor 25 km gaan, starten tussen 8.00 en 10.00
uur. Het startbureau sluit om 17.00 uur, dat is
de tevens de tijd dat er gefinisht moet zijn.

Opening kabelbaan aan de Zuides in Ruinen
RUINEN – Zaterdag 21 april jl. werd onder grote belangstelling van de toekomstige
gebruikers de nieuwe kabelbaan op de Zuides in Ruinen in gebruik genomen, dit is mede
mogelijk gemaakt door donateurs van Speeltuinstichting Ravotti, Rabobank, gemeente
De Wolden, Jantje Beton, Dorpsbelangen Rune en Autobedrijf Henk Kelly. De opening
werd verricht door afgevaardigden van de leerlingenraad die op de kabelbaan de
ballonnen lek prikten.

Veiling Voetbalvereniging Ruinen
RUINEN - Op zaterdag 23 juni 2018 organiseert Voetbalvereniging Ruinen een
spectaculaire veiling. De opbrengst van de veiling gaat naar het opknappen van de
sportaccommodatie, waaronder een nieuwe omheining langs het hoofdveld en het
moderniseren van de kleedkamers en kantine. Tijdens deze professionele veiling worden
vele mooie en ludieke kavels aangeboden!
Aansluitend aan de veiling wordt een groot feest georganiseerd. Dit feest is voor een ieder
toegankelijk. Plaats: Sportpark De Baete, Wolvenweg 10, Ruinen.
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’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 16 mei 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 8 mei 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl
Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930
Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk,
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746 | www.podoloogdrenthe.nl
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

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

112

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

0900–8844

Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl
RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernmerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291
Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

KERKDIENSTEN

Zondag 6 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H.S. Cohen Stuart
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
PKN-Mariakerk Ruinen 9.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Zijl
Zondag 13 mei
PKN-Mariakerk Ruinen10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Mw. K. Schoonveld
Zaterdag 19 mei
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber

Ter overname
“Tacx” ﬁetsendrager voor 2 ﬁetsen op kogel van
trekhaak. Weinig gebruikt, zo goed als nieuw.
Tegen een redelijke vergoeding.
Familie Smit, Hinkenkamp, Ruinen
Tel. 471296

Hallo lieve mensen,
Heel hartelijk bedankt voor het medeleven
tijdens mijn verblijf in Weidesteyn en na mijn
thuiskomst.
Het gaf mij een oppepper hoor!
Met hartelijke groeten van Wil Reynen

Onze oprechte dank voor het hartverwarmende
medeleven, de vele kaarten, bloemen, bezoekjes
etc. tijdens het ziek zijn en na het overlijden van
onze lieve dochter en lieve zus

Rina
Hendrik en Roelie Withaar
Lammy en Luuk
Astrid

Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting
De collecte van de Hartstichting heeft in Ruinen
€ 2.464,90 opgebracht.
Alle gevers en collectanten Hartelijk dank!
De collecte-organisatie

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
Bent u al
zomerproof?

T 06 273 285 79

Harsen met
15% korting

Cursus ‘Hoe benader ik de
overheid’ per computer

DREENTS

Amit is het stoer um dreents te lezen en te begriepen. Zo
ware wij lestdaags op pad mit een hielebulte dorpsgenoten;
een dag naor een grote scheepsbouwer vlak over de
Duutse greense. Mit menaar ien een grote dubbeldekker.
Het leek wel een schoolreize. En..daor muj de gruppe veur
over… grote stukken torte. Koffie mit zo’n schale vol mit
een dikke punte taorte. Zo’n halve maoltied. En toen waor
wij veur kwamen. Een bezundere rondleiding over een
bezunder bedrief. Wat wordt daor een geweldige grote
plezierschepen ebouwd; stee veur duuzenden meensen.
Nao een mooie dag mus er vanzölf s aoms ook nog middag
eten worden. Dan drink ie een glassie en kooj an de praot.
Het gunk over oonze moerstaol; het dreents. Det wij as
ienwoners van de previncie amit woorden gebruukt waor
de neej drenten gien raod mit weet. Neem het woord grei.
Kan van alle wezen. Wij zegt grei. “hej det grei now miteneumen?
Of aj een rauwe stee op elopen hebt “hej er wat van det
grei op edaone?
Of..as het argens niet zo hemmel is “Sjonge jonge wat een
grei daor.. .
Of..aj argens een bedrief bekeken hebt en het is oe niet
tegen evöllen dan zeg ie Sjonge jonge wat een mooi grei
daor. Grei is van alles waor wij de name niet van zegt mar
waor de meensen waor aj mit praot wel van begriept wat
aj bedoolt.
Zo bint er meer woorden en uutdrukkings waor een niet
Drent kats van ien de warre raakt.
Zo heurde ik een neej Drent zeggen: ik snap niet wat ze er
doet..maar mijn buurvrouw moet altijd nog op de gang:.
Nee meensen..de buurvrouwe giet eem op de gaank..eem
op pad. Det hef mit de gaank van een huus niks te maken.
Ja..ze löp er deurhen..det is alles.
Lest heurde ik ook een mooie. Die neeje jonge buurvrouwe
die uut Hilversum naor Rune verhuusd was har bij de
verbouwing de trappe naor boven deur de kamer hen
ekregen. “Een open trap”zee ze. Mooi roem. Och zeg de
oldere buurvrouw “det zöl ik niet willen; det geurt altied
zo..”
Mar de jonge vrouw reuk hielendal niks bezunders…
Zo is er ook het woord gloepens. Aj naor een bruulofte
ewest bint..en het was een gloepens mooie bruulofte dan
zeg ie tegen de buurvrouw Het was een gloepense mooie
bruulofte. Dan weej as Drent; eten en drinken genogt..een
bulte volk espreuken..de meziek niet te hard. Now..det
is een hiel aander feest dan aj zegt O, het was zo’n leuk
feestje gisteren..zo’n leuk feestje. Wij bint duudeluk niet
naor hetzölfde feest ewest. Want det was een hiel aander
feest as een gloepense mooie bruulofte.
En daorum bin ik groepens bliede det er nog gloepens
veule meensen bint die nog gloepens geern dreents proat.

RUINEN - In bibliotheek Ruinen wordt deze gratis cursus gegeven
op de woensdagmiddagen 9, 16, 23 en 30 mei van 14.15 uur tot
16.15 uur. Aanvragen van huurtoeslag, werk zoeken, doorgeven
van een verhuizing, informatie over de opbouw van uw AOW,
aanvragen en gebruiken van uw DigiD etc.
Om leren gaan met deze websites? Schrijf dan in voor de cursus:
Werken met de e-overheid. De cursus bestaat uit 4 dagdelen.
Tijdens de cursus is er ook aandacht voor het zoeken en vinden
van informatie op overheidswebsites, het (digitaal) maken van een
afspraak. En verder wordt er geleerd de persoonlijke omgevingen
van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en Mijn
Overheid) te gebruiken evenals Regelhulp. Voor deze cursus is
wel een basiskennis van computergebruik nodig.
Twee docenten geven les en er kan thuis geoefend worden. De
cursus werd eerder al met succes gegeven. Opgeven kan via de
website van de bibliotheek www.bibliotheekruinen.nl of aan de
balie in de bibliotheek.
Zie ook de advertentie elders in dit blad.

Avondtraining
‘Werken met Netwerken’
DE WOLDEN - De gemeenten De Wolden en Hoogeveen bieden,
in samenwerking met de welzijnsorganisaties, trainingen aan
op 8 mei, 22 mei en 5 juni. Trainingen, waarin u praktische
methoden leert om beter samen te werken in netwerken om
maatschappelijke doelen te bereiken. Meld u snel aan, want vol is
vol! De locatie is nog niet bekend.
Omdat de trainingen ‘Werken met Netwerken’ juist om
verbindingen gaat tussen inwoners, ondernemers, organisaties en
gemeente, bieden we deze gratis training aan iedereen die woont
of werkt in De Wolden of Hoogeveen.
Waarom ‘Werken met Netwerken’?
Samenwerken wordt steeds belangrijker. Inwoners, ondernemers,
organisaties en gemeenten samen maken De Wolden en
Hoogeveen. En dit gebeurt steeds vaker in netwerken. In een
netwerk spreek je met elkaar af wie wat doet om samen een doel
te bereiken. De gemeenten De Wolden en Hoogeveen vinden het
belangrijk dat iedereen deze nieuwe manier van samenwerken
kent.
De training
Goed samenwerken blijkt in de praktijk soms best een zoektocht
te zijn naar rollen, belangen, doelen en een passende houding.
Tijdens de training ‘Werken met Netwerken’ krijgt u handvatten
die u helpen een netwerk te vormen, op gang te helpen en vitaal
te houden. De handvatten zijn gericht op het scherp krijgen van
het maatschappelijk initiatief en de fase waarin het zich bevindt,
de samenstelling van het netwerk, de interactie tussen leden van
het netwerk en de verschillende rollen in een netwerk. Tijdens
de training kunt u deze handvatten gelijk op uw eigen initiatief
toepassen.
Meer weten of aanmelden?
Mail naar: SKIK@dewoldenhoogeveen.nl

• 19.30 uur
luiden van kerkklokken
• 19.40 uur
samenkomst bij de pomp
Westerstraat/Stoffersweg
• 19.50 uur
aanvang stille tocht
• 19.58 uur
aankomst stille tocht bij monumenten voor
de Mariakerk
• 19.59 uur
taptoesignaal (Crescendo)

CURSUS

‘HOE BENADER IK DE OVERHEID’
PER COMPUTER
WAARw: BIBLIOTHEEK RUINEN
WANNEER: woensdagmiddagen 9 mei, 16 mei,
23 mei en 30 mei
TIJD: 14.15 uur tot 16.15 uur
U LEERT: Aanvragen van huurtoeslag,
werk zoeken, doorgeven van een verhuizing,
informatie over de opbouw van uw AOW,
aanvragen en gebruiken van uw DigiD etc.

• 20.00 uur
kerkklok slaat 8 keer
• 20.00 uur
2 minuten stilte
• 20.02 uur
Crescendo speelt 1e couplet Wilhelmus
• Aansluitend: woord, gesproken door
een vertegenwoordiger van de gemeente
en een vertegenwoordiger van de Stichting
Joods Monument
• Aansluitend kranslegging
- vertegenwoordiger gemeente
- vertegenwoordiger Joods Monument
- vertegenwoordiger DB Rune
- schoolkinderen
- aanwezigen

KOSTEN: geen

• Bezoek aan het monument van de heer
Roelfsema

OPGAVE: via www.bibliotheekruinen.nl
of aan de balie in de bibliotheek

• Gelegenheid voor een kop koffie bij HCR Kuik
(aangeboden door DB Rune)
Dorpsbelangen Rune

Meester Harm Smeengestraat 56 • 7963 BZ Ruinen
info@BibliotheekRuinen.nl • www.bibliotheekruinen.nl

De Wolden luidt noodklok:
Afkeur PMD-verpakkingen
gaat inwoner geld kosten
DE WOLDEN - Bijna wekelijks worden vrachtwagens vol PMDverpakkingen uit De Wolden afgekeurd. Ingezameld Plastic-,
Metaalverpakkingen en Drankkartons worden naar Suez in
Emmen gebracht, waar het gekeurd wordt.
Wethouder Jan van ’t Zand: “Daar wordt regelmatig
geconstateerd dat ons PMD zwaar vervuild is met verkeerd afval.
Het gebeurt ons te vaak dat vrachten gedeeltelijk of volledig
worden afgekeurd!” Gemeente De Wolden luidt nu de noodklok
voordat het de inwoners geld gaat kosten. “Dit moet stoppen;
het heeft ons vorig jaar € 150.000,- gekost.” De consequentie
is dat de gemeente het op termijn gaat doorberekenen in de
afvalstoffenheffing per huishouden.
Vervuild PMD-verpakkingsmateriaal
Voordat PMD-verpakkingsmateriaal het recycleproces in gaat,
wordt gekeurd op kwaliteit. In 2017 en ook het eerste kwartaal
van dit jaar bleek veel materiaal door vervuiling niet geschikt
voor sortering. Dit betekent dat het materiaal niet kan worden
gerecycled en als grondstof kan worden verkocht, maar dat de
gemeente juist moet betalen om het als afval te laten verbranden.
Sinds maart vorig jaar gaat het om, in totaal, 475.000 kilo
afgekeurd materiaal.
Duizend kilo recyclebaar PMD-materiaal levert de gemeente
gemiddeld zo’n € 675,- op (plastic € 800,-, drankkartons €
400,- en blik € 100,-). Hiervan worden alle kosten betaald en
dan blijft er een kleine opbrengst over. In De Wolden moest er
het afgelopen jaar juist geld bij, omdat het afgekeurde PMDmateriaal geen opbrengst had maar als restafval verbrand moest
worden.
Onderzoek
De Wolden heeft de afgelopen maanden onderzocht waar
het door komt dat het PMD-materiaal niet geschikt is voor
hergebruik. Bij de overslaglocatie van Suez in Emmen waar een
eerste keuring wordt uitgevoerd, is een paar weken lang het
afgekeurde materiaal met de hand na gesorteerd. Dit gebeurde
om meer goedgekeurd materiaal te krijgen en om te onderzoeken
wat er zoal aan verkeerd materiaal in zit. Er zit echt van alles
in, van huisvuil, gevulde verpakkingen, GFT, zand, stro, luiers,
touwen, stofzuigerslangen, landbouwfolie, tot bijvoorbeeld
medisch en chemisch afval. “Vooral die laatste categorie is
ontzettend fout en schadelijk”, vertelt Van ’t Zand. “We hebben
vorige week infuuszakken met allerlei toebehoren gevonden en

ook jerrycans waar een bijtende chemische stof in heeft gezeten.
Het gaat hier om medisch en/of bedrijfsafval. Je maakt mij niet
wijs dat mensen dit per ongeluk in hun PMD-container stoppen.”
Zijn uw buren wel zo duurzaam bezig?
In De Wolden zijn ongeveer 9.500 PMD-containers in gebruik.
Allemaal inwoners die hun best doen om bewust met afval om te
gaan, door voor de inzameling hun afval goed te scheiden. “Juist
voor die grote groep mensen is het zuur; je bent goed bezig,
helpt het milieu een handje en dat wordt in één klap, door een
handjevol mensen, teniet gedaan”, verzucht wethouder Van ’t
Zand.
Financiële consequenties
Naast het feit dat de afvalstoffenheffing eventueel omhoog
moet om alle extra kosten te dekken, onderzoekt de gemeente
ook of het mogelijk is om boetes uit te delen. Boetes voor die
inwoners, van wie achterhaald en bewezen kan worden dat zij
hun PMD-containerdoelbewust gebruiken om ander materiaal
te verwijderen. Jan van ‘t Zand: “Doelbewust, omdat we vaak
materiaal vinden waarvan ieder mens weet dat het niet in de
oranje container thuishoort.” Daarnaast wordt onderzocht of het
mogelijk is om kosten van afgekeurde vrachten te verhalen en of
er mogelijkheden zijn om milieuvergunningen van bedrijven in te
trekken die via de PMD-container bedrijfsafval afvoeren. Hiervoor
gaat de gemeente PMD-containers controleren op wat er in zit.
Woldense doelstelling afvalscheiding met gemak gehaald?
Niet zo lang geleden berichtte de gemeente nog over het
behalen van de doelstelling om 75% van het afval in De Wolden
te scheiden. Wethouder Van ’t Zand: “Ik kan me voorstellen dat
onze inwoners vinden dat dit nieuws haaks staat op onze eerdere
berichtgeving. Maar over het totaal doen we het niet slecht; in het
‘Afvalbeleidsplan De Wolden 2015-2020’ heeft de gemeenteraad
75% afvalscheiding als doelstelling voor 2020 vastgesteld. En
die doelstelling hebben we nu al gehaald, maar zonder de afkeur
doen we het natuurlijk nog beter.”
Wat is ook alweer PMD-materiaal?
Leeg verpakkingsmateriaal kan in de PMD container:
verpakkingsmateriaal van producten die je in de supermarkt
koopt. Dus geen verpakkingen van producten met chemische
inhoud zoals make-up, terpentineflessen en kitkokers, geen
piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes
en verpakkingsvulmateriaal. Maar ook geen papier, karton
en foliemix, zoals chipsverpakkingen en doordrukstrips
van pillen of kauwgum of andere plastic producten en
gebruiksvoorwerpen, zoals tuinstoelen en speelgoed. En al
helemaal geen landbouwfolie, afdekzeil, medisch en chemisch
verpakkingsmateriaal.

Roger de Groot herbenoemd als
burgemeester van De Wolden
DE WOLDEN - Tijdens de buitengewone raadsvergadering
op maandag 23 april jl., is Roger de Groot herbenoemd als
burgemeester van gemeente De Wolden. Hij werd beëdigd door
de commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw J. Klijnsma.
Roger de Groot werd vervolgens namens de raad toegesproken
door vicevoorzitter Pieter Groot. Hij feliciteerde Roger de Groot
en blikte terug op de afgelopen periode. Daarna hield Jan ten
Kate namens het college een toespraak en tot slot droeg Ria
Westerhuis een speciaal gedicht voor aan de burgemeester.
Roger de Groot sloot deze buitengewone raadsvergadering
af met een dankwoord. Wilt u de vergadering nog eens
terugkijken? Dat kan!
Bekijk het videoverslag via de website: www.dewolden.nl.
Foto: Jennet Haar

Voetballers, Volleyballers, Badmintonners
en overige sporters uit Ruinen en omgeving opgelet!!!

ZOMERABONNEMENT TENNIS VOOR SPORTERS UIT RUINEN EN OMGEVING

TC RUNA biedt deze zomer tennis voor voetballers, volleyballers, badmintonners en andere teamspelers die
een zomerstop hebben van hun eigen sport. Ook sporters die veel binnen sporten en in de zomer naar buiten
willen kunnen gebruik maken van dit zomerabonnement. Het zomerabonnement is een compact lidmaatschap
in de maanden juni, juli en augustus. Kosten van dit abonnement zijn € 25,00. Dus heeft jouw sportclub een
zomerstop? Dan bieden we jou nu de gelegenheid om kennis te maken met tennis op ons gezellige tennispark
aan de Neuzendijk in Ruinen. Heb je belangstelling, meld je dan aan via tcruna@hotmail.com

TC RUNA tennistoernooien – noteer ze alvast!

* Invitatietoernooi: zondag 17 juni, voor leden en niet-leden
* DE JONGE GEUZE clubkampioenschappen enkel - 2 t/m 13 juli (voor leden)
* OUTDOOR OPEN -TC RUNA KNLTB toernooi - 24 t/m 30 juli (voor KNLTB leden)
* UNIVÉ Clubkampioenschappen dubbel - 3 t/m 14 september (voor leden)
* RUUD SMIT INTERIM EN ADVIES Wintercompetitie – op de woensdagavonden start eind oktober (voor leden)

D.I.O. drogisterij de Brink
Brink 19 Dwingeloo
0521-591887

D.I.O. drogisterij Zuidwolde
Hoofdstraat 72 Zuidwolde
0528-356989

MEIMAAND BROEKENMAAND

20%

Geldig t/m 31 mei 2018

Nationale Herdenking op
vrijdag 4 mei 2018
DE WOLDEN - Op vrijdag 4 mei vindt de Nationale Herdenking
plaats. De gemeente verzoekt u hiermee rekening te
houden. Op verschillende locaties in De Wolden vinden
herdenkingsbijeenkomsten plaats. Belangstellenden zijn van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Herdenkingsbijeenkomst in Ruinerwold
In Ruinerwold vindt om 19.25 uur een herdenkingsbijeenkomst
plaats in de Nederlands Hervormde Kerk. Na de bijeenkomst in
de kerk is er om 19.50 uur een stille tocht naar het grafmonument
op de begraafplaats. Na de ‘The last post’ door muziekvereniging
Sempre Sereno, volgen twee minuten stilte en vervolgens het
Wilhelmus. Hierna vinden de kransleggingen plaats en is er
gelegenheid tot het leggen van bloemen. Ook het vorig jaar
onthulde monument voor de bemanning van de Halifax Mk
II JD314 bommenwerper wordt bij de herdenking betrokken.
Wethouder Mirjam Pauwels is hierbij aanwezig.
Herdenkingsbijeenkomst in Koekange
In Koekange start om 19.30 uur een herdenkingsbijeenkomst
in Dorpshuis De Schakel. Aansluitend om 19.45 uur is er een
stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Dorpsstraat.
Muziekvereniging De Bergklanken speelt ‘The last post’. Om
20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Hierna
klinkt het Wilhelmus, en vindt de kranslegging plaats. Raadslid
Jaap Wiechers is hierbij, namens de gemeente, aanwezig.
Herdenkingsbijeenkomst in de Wijk
Om 19.30 uur vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de
Wijk. Belangstellenden verzamelen zich voor de molen van de

korting
op alle
broeken!

Wijk. Van hieruit is er een tocht naar de begraafplaats. Om 19.59
uur volgt het ‘Taptoesignaal’. Om 20.00 uur wordt twee minuten
stilte in acht genomen. Aansluitend spelen de
muzikanten van Apollo het Wilhelmus. Hierna
volgen kransleggingen bij het graf van piloot
Latham, bij het graf van verzetsheld Fernim,
verzetsheld Hazelaar en verzetsheld Donker.
Tevens is er gelegenheid tot het leggen van
bloemen. Raadslid Gerrie Hempen is hierbij,
namens de gemeente, aanwezig.
Herdenkingsbijeenkomst in Ruinen
In Ruinen luiden om 19.30 uur de kerkklokken.
Daarna wordt een ‘stille tocht’ gehouden naar
de herdenkingsmonumenten voor de Mariakerk. De stille tocht
start om 19.50 uur, de aankomst bij de Mariakerk is om 19.58
uur. Wie mee wil lopen, wordt verzocht zich te verzamelen bij
de pomp, hoek Westerstraat-Stoffersweg. Om 19.59 uur volgt
het ‘Taptoesignaal’ en aansluitend wordt twee minuten stilte in
acht genomen. Muziekvereniging Crescendo speelt vervolgens
het Wilhelmus. Hierna is er gelegenheid tot het leggen van
bloemen en het monument van de heer Roelfsema en het Joods
Monument te bezoeken. Wethouder Jan van ‘t Zand is hierbij
aanwezig.
Herdenkingsbijeenkomst in Zuidwolde
De herdenkingsbijeenkomst in Zuidwolde start om 19.30 uur
met een optreden bij de Olthof. Daarna start vanaf het Kerkplein
om 19.45 uur een stille tocht naar het monument voor het
gemeentehuis. Om 19.59 uur volgt het ‘Taptoesignaal’. Om 20.00
uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend
spelen de muzikanten van De Woudklank het Wilhelmus. Na het
Wilhelmus volgen de kransleggingen en is er gelegenheid tot
het leggen van bloemen. Burgemeester Roger de Groot is hierbij
aanwezig.

Dauwtrappen Echten
ECHTEN - Hemelvaartsdag donderdag 10 mei a.s. heeft u de
kans om samen met de natuur te ontwaken. ’s Morgens om 6
uur vertrekt u samen met een dorpsgids vanaf de Brink voor een
mooie wandeling in de omgeving van Echten.
De wandeling zal ongeveer 10-15 km zijn en onderweg vertelt de
dorpsgids allerlei dingen over het dorp en de omgeving. Rond 9
uur bent u weer terug in Echten waar een heerlijk ontbijt klaar zal
staan in d’ Olde Karke. Wilt u info of heeft u zin om mee te gaan
dan kunt u zich t/m 8 mei opgeven door een mailtje te sturen naar
huus141@hetnet.nl of tijdens de openingstijden te bellen met het
Huus met de Belle 0528-250806.

Van alles te doen bij
Bezoekerscentrum
Dwingelderveld
REGIO - In de vakantieperiode t/m 6 mei bruist het bij
bezoekerscentrum Dwingelderveld. Jong en oud kunnen zich
vermaken met verschillende activiteiten en excursies.

Foto: Natuurmonumenten - Albert Kerssies
Zo zijn er huifkarritten, vleermuisexcursies, reeëntochten en
wandelingen met de boswachter. Speciaal voor kinderen zijn er
knutselactiviteiten, wildwandelingen en natuurontdektochten.
Het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in Ruinen is dagelijks
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden voor de
excursies en activiteiten is nodig en kan via
www.natuurmonumenten.nl/dwingelderveld. Hier staat ook een
volledig overzicht van alle activiteiten en actuele informatie over
tijden en prijzen.

Ingmar Hut 06 15563048
info@carcleaninghut.nl
www.carcleaninghut.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten
is aanmelding vooraf noodzakelijk:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelderveld
Schaapskudde Ruinen
kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte,
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden in mei en juni: dinsdag, woensdag en
donderdag (m.u.v. Hemelvaartsdag) van 14.00 tot 16.30 uur.
Groepen op afspraak: telefoon: 0522-472631/ 0522-472485.
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

MEI

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond van 1 mei tot en
met 28 augustus van 19.45 tot 23.00 uur. Entree € 1.50 per persoon.
Aanmelden vóór 15.00 uur op de speeldag via tel. 06-30244004.
Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de gids
van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en laarzen aan
en een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de natuurontwikkeling
in het gebied en natuurlijk komen de seizoenen aan bod, met de planten
en dieren die daarbij horen.14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP
Dwingelderveld, Benderse 22
‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen
Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet om een
app te installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd kunt u terecht
bij de vrijwilligers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen.
Elke maandagavond van 19.00 – 20.00 uur helpen zij u graag verder
met bovenstaande, óf andere kleine, vragen rondom het gebruik van uw
tablet, smartphone of laptop. Het inlooppunt is kosteloos.

Woensdag 16 mei
19.00-21.00 uur

‘t Neie Punt
Voorinschrijving Avond4daagse Ruinen

Donderdag 17 mei
19.00 uur
Donderdag 17 mei
19.30 uur

’t Neie Punt
Vakantiecursus Engels
’t Neie Punt
Themabijeenkomst
‘Omgaan met Dementie als naaste’
Opgave voor 10 mei bij m.feddema@zzwd.nl
of in ’t Neie Punt

Vrijdag 18 mei
19.30 uur

’t Neie Punt
Disco voor groep 8

Woensdag 2 mei
11.00 en 14.00 uur

Gezinshuifkartocht bos en es
Nationaal Park Dwingelderveld

Donderdag 3 mei
11.00 uur

Kleurrijke wandeling langs vennen
Nationaal Park Dwingelderveld

Donderdag 3 mei
13.00 uur

Lente in de wereld van OERR
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22

Donderdag 3 mei
19.00 uur

’t Neie Punt
Vakantiecursus Engels

Vrijdag 4 mei

Dodenherdenking

Zaterdag 18 mei
18.30 uur

’t Neie Punt
Kerkdienst

Maandag 7 mei
20.00 – 22.00 uur

’t Neie Punt
Bridgeles. Inl.: info@dorpshuisruinen.nl

Woensdag 23 mei
14.30 – 15.45 uur

Dinsdag 8 mei
14.15 uur

’t Neie Punt
Historische Vereniging

’t Neie Punt
De Jonge Onderzoeker, Graffiti
Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 9 mei
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt
De Jonge Onderzoeker. Timmerclub.
Opgave: geahooijer@planet.nl
Zang: Optreden van De Broeker Sirenen
Voor iedereen!! U bent van harte welkom.

Maandag 28 mei
13.00 – 16.00 uur

’t Neie Punt
Repair Café

Maandag 28 mei
20.00 – 22.00 uur

’t Neie Punt
Bridgeles. Inl.: info@dorpshuisruinen.nl

Maandag 28 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 5 en 10 km Buitencentrum de Poort
tussen 18.00-18.30 uur

Dinsdag 29 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 5 en 10 km Buitencentrum de Poort
tussen 18.00-18.30 uur

Woensdag 30 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 5 en 10 km Buitencentrum de Poort
tussen 18.00-18.30 uur

Woensdag 30 mei
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Timmerclub | Opgave: geahooijer@planet.nl

Donderdag 31 mei
10.00-12.00 uur

’t Neie Punt
Bekkema Mode Kledingverkoop

Donderdag 31 mei

Avond4daagse Ruinen
Start 10 km 17.30 uur, 5 km 18.30 uur
Buitencentrum de Poort en 2,5 km 19.00 uur
bij ’t Neie Punt

14.30 uur
Donderdag 10 mei
12.30 uur
13.00 uur

Fiets-oriëntatietocht VVVo
Inschrijven bij Café Hees
Start

Vrijdag 11 mei
13.00 uur

’t Neie Punt
De Jonge Onderzoeker –
High Tea Hapjes klaarmaken
Opgave: geahooijer@planet.nl
High Tea in een mooi aangeklede zaal met
eigengemaakte etagères en prachtig servies.
Geef u op voor deze mooie en lekkere activiteit.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden:
info@dorpshuisruinen.nl

14.30

Zaterdag 12 mei
15.00-00.30 uur

Pinkenpop Ansen
Festival met diverse bands, kunst en cultuur
Ruinerdijk 21, Ansen

Zaterdag 12 mei
Vanaf 18.45 uur

’t Neie Punt
Internationaal Eetcafé

Maandag 14 mei
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
Knutselmiddag | Opgave: geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl
en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

DESKUNDIG , TREFZEKER
EN VOORDELIG:
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

