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Triatleet Sione Jongstra geeft
zwemclinic in Zwembad Ruinen
RUINEN - Op zondag 8 juli a.s. verzorgt de succesvolle triatleet Sione Jongstra, geboren en
getogen in Ruinen, een speciale zwemclinic voor triatlon in Zwembad Ruinen. Deelnemers
zijn welkom vanaf 11.00 uur, en om 11.30 uur gaan we van start. De clinic duurt ongeveer
een uur. Na afloop is er tijd om na te praten en de kampioene vragen te stellen. Deelname
aan de clinic is gratis, geïnteresseerden betalen alleen de entreekosten voor het zwembad.

‘t Ruunder Waopen
online lezen
www.ruunderwaopen.nl

Sione Jongstra, tienvoudig Nederlands kampioen, is de oprichtster van en drijvende kracht achter de Vrouwentriatlon Nederland. Met haar
bedrijf Siosport organiseert ze (bedrijfs)clinics, workshops, trainingsstages en coaching voor atleten. In 2017 werd ze wereldkampioen
bij het WK Ironman Hawaii en wereldkampioen Olympic Distance in haar Age Group. In 2018 wil Sione Jongstra weer naar Hawaii
om haar titel te verdedigen. Via crowdfunding spant ze zich in om het daarvoor benodigde geld bijeen te krijgen. Deelname aan haar
zwemclinic in Zwembad Ruinen is gratis. Deelnemers betalen alleen de entreekosten voor het zwembad, maar een vrijwillige bijdrage
voor haar titelverdediging in Hawaii wordt zeer gewaardeerd. Meezwemmen op 8 juli? Geef je dan snel op via info@zwembadruinen.nl
Meer informatie over Sione Jongstra is te vinden op www.siosport.nl
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’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 11 juli 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 3 juli 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

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

KERKDIENSTEN

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

Zondag 1 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. H. Hoekstra
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. A.W. Estie

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Zondag 8 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. P. van Veen
Met vriendelijke groet,

Wij vallen niet uit bomen
Lekker naar buiten!
Let op teken en eikenprocessierupsen

Het voorjaar is begonnen en we zijn steeds vaker buiten. Als je
veel buiten bent, loop je kans op een tekenbeet of aanraking met
een eikenprocessierups. Deze zijn in de lente en zomer het meest
actief. Teken en eikenprocessierupsen kunnen ervoor zorgen dat
je last krijgt van je gezondheid. Daarom start GGD Drenthe elk jaar
een voorlichtingscampagne.
Niet uit bomen
Er zijn posters verspreid op scholen en in natuurgebieden om
inwoners en vakantiegangers in Drenthe te vertellen wat je kunt
doen om een tekenbeet te voorkomen. De poster verwijst naar
de website www.wijvallennietuitbomen.nl. Veel mensen denken
namelijk dat teken en eikenprocessierupsen uit bomen vallen. Dit
is niet zo. De website geeft informatie over hoe een tekenbeet kan
worden voorkomen en wat je moet doen als je wel gebeten bent.
Daarnaast heeft GGD Drenthe een geheugensteuntje gemaakt voor
kinderen tussen 10 tot 12 jaar. Hiermee worden zij eraan herinnerd
dat het belangrijk is om te controleren op tekenbeten na een
dagje buitenspelen. Dit jaar wordt bij een groep kinderen getest of
het geheugensteuntje goed werkt, zodat het volgend jaar in heel
Drenthe kan worden verspreid.
Teken
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen,
heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten
vooral in hoog gras, op struiken, varens of tussen bladeren. Van
daaruit stappen ze over op passerende dieren, maar ook op
mensen. Teken vallen niet uit bomen. Controleer altijd op teken
na een verblijf in natuur of tuin. Het is belangrijk om teken zo snel
mogelijk te verwijderen. Als de teek binnen 24 uur verwijderd
wordt, is de kans om ziek te worden vrijwel uitgesloten.
Heb je een teek? Verwijder deze dan direct en houd de plek van
de beet 3 maanden in de gaten. Neem contact op met de huisarts
als je een ring- of vlekvormige uitslag ziet, of als je last krijgt van
andere gezondheidsklachten.
Eikenprocessierupsen
Eikenprocessierupsen kruipen over de stam van de eikenboom
en hebben hun nesten vaak in de oksels van takken. Als het heel
warm is kunnen ze ook over de grond lopen aan de stam van de
boom. Als je met de brandharen van de rups in contact komt,
geven ze vervelende lichamelijke reacties zoals jeuk, een pijnlijke
huid en ademhalingsproblemen. In het algemeen verdwijnen de
klachten binnen 2 a 3 weken. Probeer contact met de brandharen
te voorkomen. BRON: GGD Drenthe

Bent u al
zomerproof?
Harsen met
15% korting

TE KOOP

VEKAANSIE

Diverse tuinartikelen:
handgrasmaaier, merk Gardena € 5
elektrische graskanten/border maaier, merk Bosch € 15
parasol ø 1.50 m € 2,50
netten voor bijv. vijver, moestuin of bessenstruiken € 1 p/stuk
Ruinen: 06 - 128 115 45

Bij oons begunt het alle jaor al op tied; het gezeur over ‘Waor zult
wij dit jaor mit vekaansie naor toe gaon’. Punt is...ik wil geern

vot..mien man wil het leefste ien huus blieven. Dan kreej ien huus
zo’n soort welles nietus spellegie det alle jaor van begun tut ende
uut espeuld wordt. Duzend redens umme ien huus te blieven
wordt an evoerd. Det het hier ook zo mooi is. Daj alle dagen wel

mit de fietsen achterop erop uut kunt trekken. Daj nargens zo
goed kunt fietsen as hier ien de pervincie. Det de slaot now net
groot genogt is umme te eten. Det de preiplaanten nog verpoot

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

mut worden. Det de boonties ook haoste groot genogt bint. Det
er ene evunden mut worden die op de schaopen past en de eier
uut mut halen van de veer kiepies. Det de bloemen water mut

hebben, de kraanten uut de busse en de beezen ien de weck
mut. t is allemaole waor. En t komp ieder jaor weer.

En de ervaring hef eleerd det daggies uutgaon betekent daj
deurgaot mit zeuren..want de dierentuun en het pretpark..det
kan morreng nog wel; eerst mar ies kieken hoe t weer wordt.

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Dan komp het moment daj krachtdaodig het veurtouw mut
nemen. Folders uutzeuken samen mit de kiender en as de

bestemming bekend is gewoon het campinggeld overboeken.

Want oen Drent wil wel op vekaansie..mar het lek of hij een soort
startmotertie neudig hef um vekaansiezin te kriegen. En as ie

dan mar zorgt det de bool eboekt en betaald is en onder het
eten tussen neuze en lippen zegt det alles rond is...dan komp
het wel good.

Aj dan mar zorgt det het smerige wasgoed det de kiender
troggebrachten van surfkamp, zeilkamp, voetbalhappening of

logeerpartij schone ien de koffers zit..dan kan er weinig meer

Kerk zonder drempel dienst

fluitend ien de auto, vermak um barre best op de camping,

RUINERWOLD - Op zondag 24 juni a.s. wordt in de Geref. kerk
van Berghuizen in Ruinerwold een ‘Kerk zonder drempel dienst’
gehouden

gebeuren. Dan is alles klaor en stapt oen honkvaste Drent
haalt smorrengs plezierug een stokbrood ien een fraans dorpie,

drinkt ontspannen een draankie op een zunovergeuten terras

en genöt. Broenverbraan en uut erust komp e weer thuus en
zet det de beesten hun niet emist hebt. Kröp s aoms tevrene
ien zien eigen bedde en verzucht; wat bin ik lekker uut erust.

Mooi det wij weg egaone bint. Dan is het een hiele grote kuunst

umme te zwiegen.... Um het te veulen as een daank veur het

folders kieken..reserveren..reddern van het hiele circus det ze

vekaansie neumt. Nao jaoren hef de ervaring eleerd det het de
gebruuksanwiezing is van een Dreentse man. En meensen..ie
weet..aj de gebruuksanwiezing mar kent van zölfs de moeilijkste

apperaten dan kuj mit alle apperatuur ummegaon. Dan kreej
zölfs een Drent tevrene op vekaansie.

Op 24 juni a.s. wordt er weer een mooie speciale dienst
georganiseerd met als thema “Storm” De kerkdienst start
om 9.30 uur met koffie/thee of fris. Aansluitend zal de dienst
plaatsvinden. Dominee J. Muis zal voorgaan in deze dienst, met
als muzikale medewerking “De Huisband” uit
Alteveer/Kerkenveld.

Elke donderdag van 11.00 tot 18.00 uur!
op de Brink in Ruinen
(ijs en weder dienende)

met heerlijke aanbiedingen
ASSORTIPAKKET

€ 5,00 kibbeling + € 5,00 visfriet + 2 lekkerbekken

NIEUWE HARING 2018!!
€ 2,00 per stuk

€ 12,50

4 voor € 7,50
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DÉ NIEUWE GENERATIE ‘GLAS-GLAS’ ZONNEPANELEN!

GroenOpgewekt 5.0 uit Meppel levert en installeert sinds 2012 GLASGLAS zonnepanelen, want alleen dát levert je het hoogste rendement op!
Ze zijn zeer geschikt voor het Nederlandse klimaat, laten absoluut geen
vocht door en zijn ook niet vatbaar voor microcracks of grote hagelstenen
(dit in tegenstelling tot Glas-Folie zonnepanelen, aangeboden door ca.
95% van de markt). Wij leggen je graag de verschillen uit.

HÈT ZONNESTROOM SYSYEEM VAN MORGEN!

Met deze GLAS-GLAS zonnepanelen haal je ‘hét zonnestroom systeem
van morgen’ in huis! Je eigen zonnestroom produceren, managen en
opslaan. Alles komt rechtstreeks uit Duitsland, uit één fabriek.
GLAS-GLAS zonnepanelen hebben 30 jaar garantie op het product en
vermogen. Alle door ons gebruikte componenten zijn zorgvuldig op
elkaar afgestemd, voorbereid op de toekomst en uiteraard zeer geschikt
voor de ‘lange termijn’ en het Nederlandse klimaat.

WAT KOST HET EN WAT LEVERT HET OP?

Wij brengen je transparant en scherp in kaart wat het kost en
wat het oplevert. Wij leveren en installeren bij particulieren (ook
groepsaankopen), agrariërs, woning- en energie coöperaties en het
MKB-bedrijf.

ZONNESTROOM SPECIALIST VAN HET NOORDEN!

GroenOpgewekt 5.0 is de ‘zonnestroom specialist’ van het Noorden
met jarenlange ervaring, dáár kunt u op vertrouwen! Neem gerust eens
contact met ons op voor een vrijblijvend advies.
Blankenstein 110 | 7943 PE Meppel | Tel. 0522 853513
www.groenopgewekt.nl | info@groenopgewekt.nl

Zwiggelte - kapschuur

Hulshorst - Primeur in Nederland

Jelsum - Friesland

Deelnemers voor Kar Ga Door Zuidwolde gevraagd
ZUIDWOLDE - De inschrijving voor deelname aan Kar Ga Door Zuidwolde op 14 juli a.s. is geopend. Al diverse oldtimerliefhebbers
schreven zich in voor het jaarlijkse historische voertuigenevenement in en rondom Zuidwolde. De organisatie hoopt dat zich in de
komende maand nog meer bezitters van klassieke auto’s, vrachtauto’s, bromfietsen, tractoren, maar ook paardenrijtuigen gaan
inschrijven. Ook verkopers voor op de gevarieerde waren- en oude ambachtenmarkt zijn welkom.

De variatie in soorten voertuigen maakt het evenement bijzonder. Voorzitter Rutger Wemmenhove: ‘’Meestal loopt het aantal
deelnemers tot vlak voor de grote dag nog behoorlijk op. Momenteel zitten we rond de 100 inschrijvingen met voertuigen en zo’n 60
voor de markt. Dat komt altijd goed, maar we mikken ook op bijzondere elementen. Zo hebben we ook kleurrijke woonwagens, een
groep fietsers uit grootmoederstijd, kinderwagens met prachtig geklede dames en heren erachter en natuurlijk de unieke collectie
handkarren uit
De Wemme.’’
Foto’s: Jaap Slot en Joke van der Mars

De klassieke paardenrijtuigen zijn een ander onderdeel waar veel publiek op afkomt. De deelnemers kunnen ’s ochtends meedoen aan
een jurybeoordeling, daarna een uitgezette rondrit maken en ’s middags zijn ze ook te bewonderen in het centrum met onder andere
een ritje over het terrein van het Tonckenshuys. Het programma staat al vermeld op de website en volgt in de week voor Kar Ga Door
ook via het huis-aan-huis verspreide programmaboekje.
Aanmelden voor deelnemen met een voertuig, voor de markt of als vrijwilliger, kan via de website www.kargadoorzuidwolde.nl.

T-SHIRT 10-DAAGSE
€ 10,- KORTING OP ALLE T-SHIRTS

Wegens succes is de t-shirt 10-daagse verlengd t/m 30 juni 2018
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ZONNEBRIL OP STERKTE:

montuur €

+

Enkelvoudige glazen
Zelfkleurend
Zichtbaar leesdeel
Onzichtbaar leesdeel

€ 25.€ 99.€ 85.€ 125.-

KIES VOOR: MODE, KWALITEIT en AANDACHT in Ruinen

Enjoy
S’questo
ar
Dreamst
woman
Another
a
Dolce Vit
Geldig tot 30 juni 2018
Per 1 juli start de voorjaarsopruiming!

Open op
Di., do en vr. van 09.00-12.00 uur en 13.15-17.30 | Woe. en zat. 09.00-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522473328

Oosterstraat 2 Ruinen tel. 0522 473328

Stuur De Woldense bijdrage in
voor Drentse scheurkalender

Open house procedure
Wmo begeleiding 2019

DE WOLDEN - Eind dit jaar verschijnt voor het eerst de
Drentse Scheurkalender 2019. De uitgever doet via de website
drentsescheurkalender.nl een oproep om een gedichtje, verhaaltje
of foto in te sturen. De kalender moet het resultaat zijn van
spontane inzendingen uit alle hoeken van de provincie en van alle
leeftijden.

DE WOLDEN - De huidige contracten voor Wmo
begeleiding van de gemeenten Staphorst, Meppel,
Hoogeveen en De Wolden lopen per 31 december 2018
af. De gemeenten hebben gekozen voor een Open house
inkoopprocedure.

Doe mee!
Laat zien hoe mooi De Wolden is. Kijk voor de voorwaarden en
werkwijze op drentsescheurkalender.nl. U kunt nu uploaden voor
de kalender van 2019. Dit kan tot en met 15 augustus. Daarna
worden de inzendingen beoordeeld door een jury. Tijdens de
officiële presentatie in oktober kunt u zien of uw foto, verhaal of
gedicht in de kalender staat.
Te koop
De Drentse Scheurkalender is vanaf dit najaar te koop bij diverse
boekhandels en kost ongeveer € 15,00.

Daarbij mogen alle aanbieders inschrijven. De gemeenten
gunnen de opdracht aan alle inschrijvers die voldoen
aan alle gestelde eisen en voorwaarden van het
aanmeldingsdocument.
De Open house inkoopprocedure Wmo begeleiding is
op 13 juni jl. gestart en verloopt digitaal via het platform
TenderNed. De betreffende documenten vindt u ook op
TenderNed.
Alle contacten verlopen via TenderNed. Ook inschrijven
dient via TenderNed plaats te vinden.
Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbesteding
met behulp van TenderNed, moet u een bedrijfsprofiel
aanmaken; verder moet u beschikken over een
eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau
2. Vraag daarom tijdig een persoonsgebonden
eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier
(doorlooptijd 1-5 werkdagen).

Acht projecten ontvangen
subsidie via
Initiatiefrijk De Wolden
DE WOLDEN - Acht nieuwe initiatieven krijgen subsidie uit
Initiatiefrijk De Wolden. Het college zet daarmee een bedrag in
van € 151.156,-. Met de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden
ondersteunt de gemeenteraad initiatieven die een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in de gemeente.
Doordat leefbaarheid een breed thema is, zijn de initiatieven
zoals altijd heel verschillend. “De inzet van Initiatiefrijk De
Wolden is een succes. We steunen ideeën van inwoners: er is
zo al veel gerealiseerd in onze gemeente”, aldus een tevreden
burgemeester Roger de Groot. Hij heeft nog wel een aanvullende
wens: “We zien graag meer voorstellen van jongeren. Ook zij
kunnen geld vragen voor zaken die zij belangrijk vinden”.
Nieuwe projecten
Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen ontvangt subsidie
voor een goede duurzame straatverlichting. Dit is een vervolg
van het project Ansen veilig, da’s mooi en daarmee wordt de
renovatie van de dorpskern Ansen voltooid. In het vijf sterrendorp
Echten gaat De Olde Karke een kunstexpositie organiseren in
het weekend van 5, 6 en 7 oktober. Tijdens de expositie kunnen
bezoekers zich ook aanmelden voor workshops. Het derde
initiatief heeft ook kunst als thema. Stichting Kunstroute de
Wijk-IJhorst organiseert dit jaar voor het eerst een
‘tussenevenement’. Dit evenement is op
21 september en onder andere wordt de film The Last Chair
vertoond over de Ruiner Egbert Stellink. In 2019 kunt u weer
deelnemen aan de kunstroute. Jeugdclubwerk in Koekange
krijgt een nieuw onderkomen. Het Platdakkie, oorspronkelijk een
noodgebouw, wordt gesloopt en op dezelfde plek wordt een
nieuw gebouw geplaatst. In het Platdakkie kunnen de kinderen
van Koekange aan verschillende clubs deelnemen, zoals een
kookclub of een knutselclub.

Bijzondere raadsavond
Christelijke Basisschool De Wegwijzer was donderdagavond 7
juni jl. gastheer voor de raad tijdens een bijzondere raadavond
over initiatiefrijk De Wolden. Samen met vertegenwoordigers van
eerder gehonoreerde initiatieven, vertelden zij over de betekenis
van Initiatiefrijk voor hen als vrijwilligers en initiatiefnemers. Na
afloop van de presentatie over de veilige oversteek, maakte het
college direct bekend dat de school kon rekenen op subsidie.
Afgewezen en aangehouden projecten
Om subsidie te ontvangen moet een project, initiatief of activiteit
vernieuwend zijn voor het dorp, er moet aantoonbaar draagvlak
zijn en het initiatief behoort duurzaam te zijn. Het initiatief moet
bijdragen aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale
infrastructuur van het dorp.
Initiatiefrijk De Wolden subsidieert maximaal 50% van een
project tot een maximaal bedrag van € 100.000,-. Soms worden
projecten aangehouden om initiatiefnemers te helpen te voldoen
aan de voorwaarden. De gemeente kan in een vroeg stadium
meedenken.
Zelf aan de slag?
Een aanvraag kan ingediend worden via dewolden.nl/initiatiefrijk.
Op deze webpagina vindt u ook meer informatie. Heeft u nog
vragen of wilt u een schriftelijk aanvraagformulier dan kunt u
bellen met telefoonnummer 14 0528 of een e-mail sturen naar
gemeente@dewolden.nl. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het
indienen van een aanvraag of niet zeker weet of uw project past
binnen deze subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen.
Ruimte voor initiatief
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting
voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van
inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan
de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar
aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners
financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.

DeWoldenvervoert breidt haar vervoersaanbod uit met de
aanschaf van een rolstoelbus. WTC Ruinen gaat in samenwerking
en overleg met diverse partijen, zoals horeca, Regiegroep Ruinen
en Recreatieschap Drenthe, een MTB-route aanleggen. De route
wordt een verbinding tussen Zuidwolde en het Dwingelderveld,
via Echten en Ruinen. Een Verrijdbare V.V.V.o Voorziening wordt
aangekocht en ingericht in Ansen. De verschillende evenementen
in Ansen vinden plaats op diverse locatie en de nieuwe eigen
VVVO-kar maakt het werk voor de vrijwilligers een stuk lichter.

Aankondiging inloopavond Beleeﬃetspad
U bent uitgenodigd voor de inloopavond op woensdag 4 juli a.s. van 18.00 tot 20.00 uur
over het Beleeffietspad van Echten naar Ruinen.
De inloopavond is in de voormalige boswachterij van Staatsbosbeheer, Ruinerweg 7,
Echten.
Hou voor meer informatie de site van www.dewolden.nl en/of
De Wolder Courant van woensdag 27 juni 2018 de gaten.

D.I.O. drogisterij de Brink | Brink 19 Dwingeloo | 0521-591887
D.I.O. drogisterij Zuidwolde | Hoofdstraat 72 Zuidwolde | 0528-356989

Reeënwisselexcursie in ‘t
Dwingelderveld
RUINEN - IVN Westerveld organiseert weer een serie reeënwisselexcursies. Het
Lheebroekerzand is een prachtig natuurgebied. Zwervend door bos en heide, langs
veentjes en weilanden ontdekken we overal sporen van reeën en andere dieren. Er zijn
wissels, de paadjes, die dieren vaak gebruiken, maar ook andere sporen als prenten,
vraatsporen en keutels. In de schemering komen ook de reeën zelf tevoorschijn. Als we
heel stil zijn kunnen we vast een paar betrappen. Draag donkere, niet-ritselende kleding
en trek stevige wandelschoenen aan en neem een verrekijker mee. Honden kunnen
vanzelfsprekend niet mee. De eerste excursie is 29 juni, vervolgens 6 juli en 13 juli.
De activiteit is van 19:30 tot 22:00 uur en start op de parkeerplaats kamp Taribush-de
Marke, Lheebroek 30A, Dwingeloo. Aan de deekname zijn geen kosten verbonden en
aanmelden vooraf is niet nodig.
Voor info bel: 0521-598332

Reeënwandeling Dwingelderveld
RUINEN - Ook deze zomer organiseert Natuurmonumenten een serie reeënwandelingen
in het Nationaal Park Dwingelderveld . De schemer geeft veel dieren dekking bij het
zoeken naar voedsel. De reeën durven zich nu te laten zien. Ga mee op zoek naar deze
prachtige, sierlijke dieren. De gids neemt u mee naar plekken waar vaak reeën worden
gezien. De activiteit is op 30 juni, 14 juli, 21 juli en 28 juli van 20:30 tot 23:00 uur en start
bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen. De publicatie van de
deze activiteit in de maand augustus volg in de volgende uitgave.
Deelname is toegankelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Leden van
Natuurmonumenten betalen € 7,00. De kosten voor niet-leden zijn € 10,00. Vooraf
aanmelden is noodzakelijk en kan via de site of bij het Bezoekerscentrum.

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/bcdwingelerveld
Mariakerk geopend voor bezichtiging.
T/m 19 september elke dinsdag, woensdag en donderdag van
14.00 – 16.00 uur.
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte
Iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Fietstocht van mei t/m september
Iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf de Brink
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink:
22 juli, 12 augustus, 16 september
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden juni: dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00
tot 16.30 uur. Openingstijden juli: dinsdag, woensdag, donderdag
en zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

JUNI/JULI
Vrijdag 29 juni
15.45-17.00 uur

Mudrun Camping De Westerbergen, Echten
Nationale Modderdag wordt gevierd op de
camping met een Mudrun
Meedoen of info? www.actiefnaschooltijd.nl

Woensdag 4 juli
14.30-15.45

’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
We sluiten het seizoen af met een ZOMERBINGO
voor jong/oud. U bent van harte welkom
Wel even opgeven bij:geahooijer@planet.nl

Zaterdag 14 juli

‘Dahlia’s en winterwortels’, première.
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

20.30 uur
Dinsdag 17 juli
20.30 uur
Woensdag 18 juli
14.00-21.00 uur

Donderdag 19 juli
20.30 uur
Zaterdag 21 juli
20.30 uur

‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.
Brinkfestijn
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek,
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!
‘Dahlia’s en winterwortels’.
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.
‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond 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
TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
t/m 1 oktober: maandag, woensdag, donderdag,
vrijdag 9.30-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur
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
Brinkfestijn Ruinen elke woensdag in de zomervakantie (vanaf
18 juli - 22 aug.) is er volop gezelligheid op de Brink in het dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek, hapjes en drankjes,
activiteiten voor kinderen en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in boerenklederdracht!
’t Neie Punt
Eerste hulp bij internet heeft zomerstop van juni t/m augustus.

Dinsdag 24 juli
20.30 uur

‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

Woensdag 25 juli
14.00-21.00 uur

Brinkfestijn
Volop gezelligheid op de Brink in ons dorp.
Naast een grote braderie, is er live muziek,
hapjes en drankjes, activiteiten voor kinderen
en vanaf 18.30 u een theateruitvoering.
Bovendien kun je op de foto in
boerenklederdracht!

Donderdag 26 juli

Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.

20.30 uur
Zaterdag 28 juli
20.30 uur
Zondag 29 juli
13.00—17.00 uur

‘Dahlia’s en winterwortels’,
Stichting Openluchtspel Ruinen
Openluchttheater De Baete, Wolvenweg.
Montmartre Ruinen, speciale editie met kunst,
vinyl en boeken.
Entree gratis. Locatie: Brink in Ruinen.		
Info: www.femke-anne.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

TESTAMENT MAKEN?

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

