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Wandeling langs de schaapskooi
RUINEN - Wie een wandeling maakt over het Dwingelderveld ziet met een beetje geluk
de Drentse Heideschapen grazen. Het Dwingelderveld telt twee schaapskuddes die
ieder een deel van het gebied begrazen.

Foto: Natuurmonumenten – Andries de la Lande
Zaterdag 15 september a.s. neemt een gids van Natuurmonumenten bezoekers
mee het gebied in. De gids laat onderweg prachtige natuurvondsten zien en vertelt
over de schapen, het potstalsysteem en de soortenrijkdom van het Dwingelderveld.
Ook schaapskooi Ruinen wordt tijdens deze wandeling bezocht. De schapen zijn
waarschijnlijk op de heide, maar de schaapskooi met uitkijktoren zijn de moeite waard
om te bekijken. De wandeling begint om 11.00 uur bij bezoekerscentrum Dwingelderveld
aan de Benderse 22 in Ruinen. Wie mee wil kan zich aanmelden via
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Trek stevige waterdichte schoenen of
laarzen aan en neem een verrekijker mee.

Wandel 21 september met burgemeester
Roger de Groot in Ruinen
RUINEN - Voor de negende keer op rij organiseert De Wolden, dit jaar met medewerking
van Dorpsbelangen Rune, de jaarlijkse wandeling met de burgemeester. De wandeling
start op vrijdag 21 september om 15.00 uur bij het dorpshuis ’t Neie Punt’ en laat u de
mooie plekken van Ruinen zien. Iedereen die nieuwsgierig is naar deze omgeving, of
vragen, tips en adviezen heeft voor burgemeester Roger de Groot, is van harte welkom.
Van gedachten wisselen
Burgemeester Roger de Groot: “Ieder jaar krijg ik tal van goede tips tijdens de wandeling.
Ook is de wandeling bij uitstek geschikt om samen over ideeën
na te denken. Ik merk dat steeds meer inwoners zelf het initiatief
nemen in hun eigen leefomgeving. Hier ben ik erg blij mee.”
Locatie en tijd
Wie in een informele sfeer met de burgemeester wil spreken en
wil genieten van een prachtige wandeling is welkom op vrijdag
21 september vanaf 15.00 uur bij het dorpshuis ’t Neie Punt’, Jan
Wierengaweg 109 in Ruinen. De wandeling start om 15.30 uur en
heeft een lengte van ongeveer 5 kilometer.
Aanmelden kan tot en met woensdag 12 september via
communicatie@dewolden.nl.

Bent u al
zomerproof?
Harsen met
15% korting

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 26 september 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 18 september 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
Thuiskapster Hennie
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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.)
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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

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Glas: in de glasbak		

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

0900–8844

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 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
Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947
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

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!
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
Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

KERKDIENSTEN

Zondag 16 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Zaterdag 22 september
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 23 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
School de Akker 10.00 uur Ds. T.H. Urgert

De Wolden bezorgt, als eerste gemeente in Drenthe,
reisdocumenten ook thuis
DE WOLDEN - “Een mooie nieuwe service die past bij de moderne tijd.” Zo noemt burgemeester Roger de Groot de mogelijkheid die
De Wolden vanaf 3 september biedt: het laten bezorgen van het paspoort en identiteitskaarten. Inwoners hoeven nog maar één keer
naar het gemeentehuis voor een nieuw reisdocument. Daarna wordt het aangevraagd(e) paspoort of identiteitskaart bezorgd: thuis of
op het werk.
Bij de aanvraag van een reisdocument kan iedere inwoner aangeven of hij/zij het paspoort of de identiteitskaart wil laten bezorgen.
Burgemeester Roger de Groot: “Dit kan op een adres naar keuze, mits in Nederland en met uitzondering van de Waddeneilanden.
Natuurlijk kunnen inwoners het document ook nog steeds ophalen op het gemeentehuis”.
Veilige bezorging
Voor de veiligheid worden de papieren bezorgd door een gespecialiseerde bezorgdienst. Het thuisbezorgen van een reisdocument is
mogelijk op maandag tot vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Voorwaarden
• Bij een spoedaanvraag is het thuisbezorgen van een reisdocument niet mogelijk.
• Bezorging op de Waddeneilanden en in het buitenland is niet mogelijk.
• De aanvrager moet zelf aanwezig zijn om het nieuwe reisdocument in ontvangst te nemen.
• De aanvrager moet het oude document altijd bij de hand hebben. Dit in verband met identificatie en het ongeldig maken van het
oude document.
• Bezorgkosten voor het laten bezorgen van één of meerdere reisdocumenten op hetzelfde adres zijn € 4,95.
Het reisdocument is de eerstvolgende werkdag geldig. Wordt uw reisdocument op zaterdag bezorgd, dan is deze op maandag
geldig.
Op dewolden.nl leest u meer over hoe het laten thuisbezorgen werkt.

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

DROK

Een bulte meensen hebt het drok; kriegt het drok...hadden het
drok.. óf maakt heur drok. Drok drok drok; ook ien dizze warme
zomer. Want ie gaot wel op vekaansie, mar er bint ook dagen det
de kiender op de baank hangt. Mit tablet en tillefoon. Mit van die
veerkaantige oogies die oe wazig ankiekt as ie vraogt of ze oe
even helpen wilt mit een huusholdelijk klussie. Ze jaagt moe ien
de gedienen en jaagt de blooddruk van va op naor ongekende
heugten. Want blief mar ies rustig as er een komme van oen
mooie servies (ekregen op oen trouwdag) sneuvelt umdet ze
ruzie maakt wie de vaatwasser ien of uut mut pakken.
En as ie deenkt even rustig bosschoppen te kunnen doon dan
weet ie al rap det zuks ien de zomerweken een verkeerde gedachte
is. Vekaansiegangers ien een lange rij bij de supermarkt en ien
de aandere winkels. Drok drok drok. Normaal is det wachten niet
arg; ie praot over het weer, over wie er mit de ambulance naor t
zeekenhuus egaone is, waorumme de klokken eluud bint en wie
er weer opa en oma eworden bint.
Toen ik ien die drokke tied bij de bakker stun te wachten op
mien beurt raomde er een jonk wieffie de winkel binnen. De roje
blossen op heur wanegn meuken dudelijk; ze har het drok. Heur
ogen waren as de kiekers van een köppel schaopen die net deur
een grote hond deur de ofrastering ejeugen waren; groot en wild.
Er kwamp een hiel verhaal tegen een van oons wachtenden.
Over hoe drok ze t wel har; Det alles tegen leup vandage. Det
ze ook nog naor tOgevene mus; det heur moo zeek was en ze
die ook nog mus helpen. Det ze ook veur heur waste en zo. En
det ze de kiender even bij de buurvrouwe har umme stoete te
kunnen halen.. Ze keek zweterig en raomerig en opgefokt naor
de rij wachtenden. “Of ze misschien..ien dit speciale geval..op
dizze drokke dag..dit uutzunderingsgeval..véur mug gaon??
Umdet ze t zo drok har??
De rij wachtenden mompelde wat, bromde wat, mar gien ene
zee det het NIET mug. Dus gung ze veur. Zo kochte stoete en
een stokstoete en rekende of. Daaank allemaole..zee ze en vleug
de winkel uut. Ien heur haost raomde ze haoste een aandere
vrouwe ondersteboeven die de winkel ien wol. Wij heurden nog
net det kreten “ach Jannie..Goh..wat hek oe lange niet ezene..
woon ie nog ien Norg.. Och man..weej nog wel..” Wieder
kunden wij het niet volgen want het tweetal leup even wat
wieder bij de winkeldeur vot umme rustig bij te kunnen praoten.
De herinneringen zweefden deur de straote as een slierte nevel
over stil water. Het hele verhaal.. waor ze ewoond hadden..
over de kiender..hoe t mit de oldeleu was... Levens die nao de
schoelbaanken een eigen weg egaone waren. Ze wordden even
weer puper daor op de straote veur de drokke winkel.
Toen ik een half uurtie later ook nog naor de supermarkt ewest
waar en ik fietste daor veurbij stunden ze nog te praoten. An het
wieffie heur gezichte waren de roje vlekken vot; de blooddrukwas
dunk mij weer ezakt. Ze hadden schik umme de ondeugden
van vrogger; niks gien drokte meer. Wat kan winkelen, ien een
drokke tied..toch rustgevend uutpakken.

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

VVVo Ruinen bedankt alle
sponsoren, vrijwilligers, deelnemers en
bezoekers voor een fantastisch
Runerfeest 2018!

Tot volgend jaar!

Biljarten,
een sport voor iedereen
RUINEN - In Ruinen is al vele jaren een bloeiende biljartvereniging
actief. Werd eerst gespeeld in “De Tump” nu is al enige tijd gebouw
“De Poort” de speellocatie. Hier staan 4 prima biljarttafels, waarop
zowel puur recreatief, in onderlinge competities als ook regionaal
kan worden gespeeld. Die competities worden zo ingedeeld dat
iedereen van iedereen kan winnen.
Het ledenaantal bedraagt zo’n 80 personen. Zowel mannen als
vrouwen hebben we als leden. Er kan recreatief gespeeld worden
op het dagdeel (morgen, middag of avond) wat het beste schikt.
Er is maar een heel korte zomerpauze zodat vrijwel het hele jaar
kan worden gebiljart op het ingeroosterde dagdeel. Was de club
in het begin vooral bedoeld voor ouderen, momenteel kunnen
biljarters van alle leeftijden bij de club terecht.
Om de toegang tot het biljartspel laagdrempelig te houden
bieden we graag de gelegenheid om vrijblijvend een paar keer
een keu ter hand te nemen en te proberen of dit een leuke hobby
voor je kan worden. Wij zorgen voor een keu en ondersteunen
je waar nodig en waar gewenst. Ervaren biljarters zijn uiteraard
ook welkom.

Dus: Wat let je en kom eens langs. Er is vrijwel altijd wel iemand
aanwezig om je te ontvangen, maar als je een berichtje doet aan
Geert Weide, 0522-472502, g.weide@ziggo.nl dan kom je zeker
niet voor een dichte deur. Poolbiljarten is in opkomst. Mensen
die interesse hebben voor deze vorm van biljarten kunnen zich
bij Geert Weide melden. Bij voldoende animo willen hiermee
gaan starten.

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

Paddenstoelenwandeling Dwingelderveld
RUINEN - In de herfst schieten de paddenstoelen de grond uit!
De herfst is bij uitstek het jaargetijde dat paddenstoelen in groten getale te vinden zijn. Maar dan het op naam brengen van deze
paddenstoelen, de vliegenzwam, die gaat nog wel. Maar wat dacht je van een Valse Hanekam, een Kleverig Koraalzwammetje of een
Grote Sponszwam. De gids van Natuurmonumenten kan je hierbij helpen.
Tip:
- Trek stevige, waterdichte schoenen of laarzen aan Vergeet uw regenkleding niet
- Neem een loupe mee
- Controleer uzelf op teken na een bezoek aan de natuur
Zaterdag 22 september van 11.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 29 september van 11.00 tot 13.00 uur
Start wandeling: Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen.
Lengte wandeling: ca. 3km
Aanmelden: www.natuurmonumenten.nl

Foto: Natuurmonumenten

Tuin- en Smaakmarkt Dwingelderveld
RUINEN - Natuurmonumenten organiseert op zondag 30 september een Tuin- en Smaakmarkt op het Dwingelderveld.
Achter Bezoekerscentrum Dwingelderveld ligt een prachtige vlindertuin. Naast dat de bloemenpracht een lust is voor het oog, is het een
oase voor vlinders en insecten. Rondom deze tuin vindt de tuin- en smaakmarkt plaats. Naast eigen zaden en planten zijn er ook kramen,
waar uit de streek (h)eerlijke producten van eigen tuin, zoals fruit, pompoenen en groente of bijvoorbeeld eigengemaakte jam te koop
worden aangeboden.Ook zijn er onder andere tuindecoraties, producten van wol en rieten manden te koop.
Entree is gratis en je kunt het bezoek aan deze markt goed combineren met een wandeling over het Dwingelderveld
Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven in de speelnatuur, de waterspeelplaats en het wilgenhuttendorp.

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 is voor publiek toegankelijk.
De toegang is gratis. De molen is iedere zaterdag open van
9.30 tot 13.00 uur en in juli en augustus ook op dinsdag- en
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 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:
16 september
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden september:
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 16.30
uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

SEPTEMBER/OKTOBER

Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees
TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
t/m 1 oktober: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 9.3017.00 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
’t Neie Punt
Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 13.0016.00 uur
Art-to-Go Ruinen
Kunstexpositie en – verkoop van kunstenaars uit Ruinen en
omgeving in het voormalige gemeentehuis van Ruinen van 8
augustus t/m 30 september. Openingstijden: woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag 28 september
19.00 – 21.30 uur

’t Neie punt, De Jonge Onderzoeker
Kids-quiz voor kinderen uit
groep 5 t/m 8 i.s.m met het
“team” van de Hersengymnastiek
Opgave voor 25 september bij
geahooijer@planet.nl

Maandag 1 oktober
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Inloopmiddag denksporten. Kinderen
kunnen kennismaken met dammen,
schaken en kaarten, deelname gratis.
Met deskundige begeleiding. Bij
genoeg animo komt er een vervolg.

Woensdag 19 september ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur
Timmerclub
opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 3 oktober
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Timmerclub
opgave: geahooijer@planet.nl

Zondag 16 september
13.30-21.00 uur

Brummelfestival, Neuzendijk Ruinen
Gezellig festival met muziek, theater
en kindervertier
13.00 uur terrein open

Vrijdag 5 oktober
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Filmmiddag
opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 22 september

De Wolden Estafette Estafetteloop
voor het goede doel.
start 1e groep vanaf Visio Huis te
Echten | www.woldenestafette.nl

Zaterdag 15 september
14.30 uur

11.00 uur
Zaterdag 22 september
14.00-22.00 uur
Zondag 23 september
11.30-20.00 uur
Zondag 23 september
15.30 uur

TOUR DE WOLDEN
Muzikale rondreis door De Wolden
Gezamenlijk concert door Crescendo,
Sempre Sereno en Apollo op de Brink
i.v.m.120-jarig jubileum van de
Koninklijke Muziekvereniging Apollo
uit De Wijk (bij slecht weer wordt het
concert verplaatst naar een
binnenlocatie)

Smaakmakersfestival
Julianaweg de Wijk
www.smaakmakersfestival.nl
Smaakmakersfestival
Julianaweg de Wijk
www.smaakmakersfestival.nl
Optreden van het celloduo
“Two of a Kind”
Organisatie: muziek in de Mariakerk.
Mariakerk Ruinen

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

MODESHOW
VA N O N Z E N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E

Gratis
entree!

DINSDAG VOL!

DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018
19.30 UUR

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340
Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

