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Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen

Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

Nieuws van Zwembad Ruinen
RUINEN - Misschien nog wel meer dan anders staan we dit jaar te trappelen om te 
beginnen aan een zonnig en gezond zwemseizoen. Lekker naar buiten, actief in en om 
het water of gewoon heerlijk luieren na een sprong in het diepe. In de hoop dat het 
coronavirus ons tegen die tijd niet langer in de greep houdt bieden we vanaf zaterdag 25 
april a.s. weer een zomer lang zwemplezier aan jong en oud! 

Activiteiten
Zoals u van ons gewend bent biedt 
Zwembad Ruinen verschillende 
activiteiten aan: aqua-aerobics, 
wobble-lessen, zwemtraining, 
zeemeerminzwemmen en - nieuw 
dit jaar - Swim Fun. Swim Fun biedt 
sportactiviteiten in het water voor stoere 
jongens en meisjes. Van opduiken tot 
waterpolo, van spelletjes tot snorkelen: 
er komt van alles aan bod tijdens deze 
lessen. Ben jij een waterrat die niet bang 
is om iets nieuws te proberen? Dan is 

Swim Fun er voor jou! Inschrijven voor al onze activiteiten kan via de website. Voor 
deelname dien je in het bezit te zijn van een toegangsbewijs (of abonnement) en een 
activiteitenpas. Naast deze activiteiten verzorgen we net als ieder jaar ook zwemlessen 
voor de diploma’s A, B en C. In vier maanden tijd haalt uw kind bij ons zijn of haar 
diploma voor een vaste lage prijs. De aangename temperatuur van het water in ons 
zwembad maakt het voor de kinderen prettig om zelfs vroeg in het seizoen al buiten te 
zwemmen. Kijk voor de voorwaarden, tarieven en lesschema’s op onze website.

Evenementen
Op zaterdag 16 mei vieren we de opening van het nieuwe seizoen met een Open Dag: 
gratis toegang voor iedereen en feestelijke activiteiten in samenwerking met Young De 
Wolden. Zorg dat je erbij bent! Op 29 mei en op 31 juli organiseren we iets nieuws, 
namelijk een gezellige avond disco-zwemmen. Voor de vroege vogels onder ons is 
er op 30 mei – Hemelvaartsdag – natuurlijk het traditionele dauwzwemmen: baantjes 
trekken vanaf 7:00 uur en om 8:30 uur aanschuiven voor een gezamenlijk ontbijt. De 
Midzomernachtduik is dit jaar op 26 juni, en meedoen aan de Zwemvierdaagse kan van 22 
t/m 26 juni. In de maand augustus komt de brandweer langs voor waterspelletjes. Houd 
onze Facebookpagina en onze website in de gaten voor updates over alle evenementen 
en activiteiten!

Abonnement
Ook dit jaar kunt u uw abonnement en uw activiteitenpas online aanschaffen via onze 
website. U heeft uw pas van vorig jaar toch wel bewaard? Deze hoeft u namelijk alleen 
maar opnieuw te activeren om er een abonnement en eventueel een activiteitenpas voor 
seizoen 2020 aan te kunnen koppelen. Pas verloren? Dan moeten wij u administratiekosten 
in rekening brengen voor het maken van een nieuwe. 

Druppelactie
Zoals ieder jaar werken we samen met de ondernemers in Ruinen 
om u te laten sparen voor korting op uw abonnement. Nog tot en 
met 24 april kunt u bij alle deelnemende ondernemers (let op de 
posters en zie het overzicht op de spaarkaart) druppels sparen. 
Spaarkaarten zijn verkrijgbaar bij de Coop, die u tevens de eerste 
vijf druppels cadeau doet. Uw volle spaarkaart kunt u tot 1 juni 
2020 inleveren om (alsnog) korting te krijgen op uw abonnement.

Kijk voor alle informatie en voor uw abonnement 2020 op onze 
website: www.zwembadruinen.nl Tot ziens in Zwembad Ruinen!



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.

Onafhankelijk Advies! 
Hypotheken!

Verzekeringen!
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

0522 - 472528

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij 
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon 
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING

en vele anderen. 1e gesprek gratis!

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

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

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie kadowinkel workshops en touristinfo 
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen 



’t Ruunder Waopen
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

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 huidoneffenheden 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
Westerstraat 54 - 7963 BD 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 / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

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

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

TV-Kerkdienst van de PKN
PKN en EO zenden de komende zondagen speciale diensten uit in verband 
met het Coronavirus

PKN-Ruinen
Raadpleeg de website: pkn-ruinen.nl/kerkdiensten/preekrooster
Ontmoetingskerk Pesse
Raadpleeg de website: pknpesse.nl/diensten

Zondag 5 april Palmpasen
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. de Graaf
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.T.M. Paas-Feenstra

Belangrijke informatie / service

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

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier 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.: 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

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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 8 april 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 31 maart 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Alle diensten onder voorbehoud



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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Mededeling 
Apotheek Ruinen

Op woensdag 1 april 
is de praktijk 

gesloten!
Wij gaan over 
op een nieuw 

computersysteem.
Uitsluitend voor spoedgevallen zijn wij 
te bereiken op nummer: 0522-471212

Vraag tijdig uw herhaalmedicatie aan.

Huisartsenpraktijk 
Ruinen - Pesse Nieuwe collectie!

Laat het voorjaar maar komen!

De nieuwe voorjaarscollectie is binnen

COOP Wim van Dijk 
Café Hees/ Brinkzicht 
Autobedrijf de Jong 
Bestaria Ruinen 
Kapsalon Manon 
Boetiek de Smederije 
Autoservice Henk Kelly 
Tessage Massage op Locatie 
Snoeken Ruinen 
Steenbergen Brood & Banket 
Hubo Tuin & Park Ruinen 
’t Vershuus 
Marskramer 
Bloemrijk Ruinen 
Ruitersport Ruinen 
Optiek Ruinen 
De Burgemeester 
ARNT Bikeshop / Wheelworks 
Hofman uw Groene Vakwinkel 
De Woonmaat 
Galerie en Kadowinkel Femke-Anne 
Chinees Restaurant Ni Hao 
Kapsalon Jantine 
Buitencentrum de Poort 
Luning’s Restaurant Ruinen 
IJssalon La Dolce Ruinen 
Restaurant ’t Wapen van Ruinen
’t Ruunder Waopen

Succesvol seizoen hersengymnastiek Ruinen 
afgerond met spannende finaleavond

RUINEN - Donderdag 12 maart jl. is het seizoen 2019/2020 van 
de Hersengymnastiek Ruinen afgesloten met de finaleavond, 
waarbij de beste 6 teams van het afgelopen seizoen het tegen 
elkaar hebben opgenomen.Net zoals tijdens de reguliere 
competitie, deden de teams ook tijdens de finaleavond niet voor 
elkaar onder.
Uitslag finaleavond Hersengymnastiek Ruinen
1. Smitties 172 pnt.
2. Taxi Rudi 170 pnt.
3. Armweide 1 154 pnt.
4. JAR 138 pnt.
5. De Akkers 118 pnt.
6. Jordaan 112 pnt.

Publieksprijzen: Wim Nijland en Janine Smit.
Sponsors seizoen 2019/2020
Stichting Ruinen 1865, DB Rune, Regiobank, Univé Samen
Sponsors publieksprijs finaleavond
Coop Wim van Dijk en Hubo Gert Jan Flinkert



Samen zetten we de 
schouders eronder
DE WOLDEN - We hebben te maken met een uitzonderlijke 
situatie. Hierdoor moeten we onder andere wat meer omkijken 
naar onze naasten. Krijgen zij te maken met eenzaamheid of 
hebben ze bijvoorbeeld ondersteuning nodig voor praktische 
zaken, zoals boodschappen doen.

Buurtteam De Wolden
Zeker in deze tijden kunt u beroep doen op het buurtteam. 
Hierin werken onder andere wijkagenten, buurtwerkers, 
wijkbeheerders, bewonersconsulenten van de woningcorporatie 
en de geestelijke gezondheidszorg samen. Heeft u 
ondersteuning nodig of heeft u concrete en acute vragen neem
direct contact op met het buurtteam via: 0528 – 37 86 86 of 
buurtteam@dewolden.nl.

In actie komen
In De Wolden wonen veel ouderen en kwetsbaren die nu 
vanwege het coronavirus minder bezoek krijgen. Terwijl dat 
bezoek vaak het hoogtepunt van de week is. Deze ouderen en 
kwetsbaren kunnen 
daardoor sociaal 
geïsoleerd raken of 
zich eenzaam gaan 
voelen, vooral als 
ze minder digitaal
vaardig zijn. Wat 
kunt u doen?

Bel vaker en langer
Hoe makkelijk is het om wat vaker te bellen of langer te bellen? 
Kijk bijvoorbeeld samen naar een televisieprogramma en zet 
uw telefoon dan op luidsprekerstand. Zo bent u op afstand toch
verbonden.

Schrijf kaarten en brieven
Veel mensen hebben nu minder reistijd en werken vanuit 
huis. Dat maakt het goed mogelijk om weer eens een brief te 
schrijven of een kaartje te posten.

Heeft u ideeën?
Maar er zijn natuurlijk genoeg andere ideeën. Deel deze en geef 
het door aan het buurtteam via 0528 – 37 86 86 of 
buurtteam@dewolden.nl

Hulp aanbieden
De inwoners van De Wolden zijn zeer begaan met de 
medemens. Je ziet allerlei initiatieven ontstaan op het gebied 
van naoberschap. Wilt u uw initiatief ook doorgeven aan het 
buurtteam. Het buurtteam verzamelt ze allemaal om er zo een 
sociale kaart Corona-crisis van te maken. Met als doel
aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. 
We kunnen op deze manier ook de mensen die hulp nodig 
hebben beter koppelen aan het aanbod om te ondersteunen. 
Dank voor uw medewerking!

HAMSTEREEEEEH
Al jaoren röp een bepaolde supermarkt het volk op um fl ink 
veule van bepaolde bosschoppen te kopen die dan ien de 
reclame bint. Hamsters roept dan daj fl ink mut hamstereeeeh. 
Het lek er op det het volk det now, nao veule jaoren, pas 
goed begrepen hef. Mit de komst van het coronavirus lek 
het er op det de meensen kasten vol spullen anschaft die ze 
deenkt later neudig te hebben. En det die bosschoppen er 
dan niet meer bint as ze an het winkelen gaot.

Kiek, het is niet niks. De wereld is ieneens aans; kuj zeen hoe 
kwetsbaar wij mit menare bint as er echt wat gebeurt waor 
aj niks an kunt doon. Overal make wij oons drok over; welke 
kleur er ien het neeje modebeeld komp. Of de brooken strak 
mut zitten of mit wiede piepen. Of de kiender heur huuswark 
wel emeuken hebt. En of ze dommiest wel over gaot. Of wij 
een neeje keuken laot ienstalleren of de olde opknapt. Of wij 
een neeej auto koopt of nog een jaor ien de olde deurjakkert. 
Of wij mit vekaansie gaot of ien huus blieft. Of wij vandage 
eerappels mit roje bieten en een speklappie eet of pasta. Of 
wij vandage grös meejt of morreng. Of wij vandage nog even 
naor de oldeleu gaot of zundag. Of wij Op1 kiekt of Jinek. 
Allemaole zaken waor aj oe drok over kunt maken.

Op dit moment mak het niks uut; het enige waor wij oons 
mit 17 miljoen meensen drok over maakt is hoe wij het virus 
overleeft. Hoe de economie er dommiest uutzet as het weer 
beter is. En hoe het mit oonze eigen volkie giet ien dizze 
daogen.
Mar de onzekerheid mak det meensen an heur zölf deenkt; 
de kasten mut vol. Want de benauwdigheid det de winkels 
wel ies dichte kunt gaon slat bij partie meensen zo toe det 
ze het halve huus vol stopt mit pasta’s, sauzen, eerappels, 
potten greunte en veural mit pepier veur op het huussie. Het 
is niet an te slepen. Wat mut meensen toch mit van die grote 
pakken mit 40 rollen doon. Zöllen ze er ook de neuze ien 
snoeven. Zöllen ze het um het lief wikkelen tegen de kolde? 
Zöl het as zooltie veur ien de klompen mutten deenen? Zöllen 
ze het gebruuken veur kuunstwarken papier-maché? Zöllen 
ze deenken det er zoveule gebrek komp det het op de zwarte 
markt dommiest het dubbele weerd is? Want gebruuken kuj 
het nooit ien een paar weken daj niet naor de winkel wilt. Ook 
niet aj overal schijt an hebt. 

De olderen onder oons mut er umme lachen. Die weet daj oe 
ook zunder rollen wel redt; die kent nog de spieker waor de 
veerkaanties kraantepepier an hungen. Die knipte moeder de 
vrouwe op goeie maote. Aj um dan wat kneuterug maakten 
tussen de haanden wordde het wat zachter veur het gebruuk. 
En ie hadden wat te lezen ientied det ie daor zaten.

Amit koom t dingen mooi samen. Het olde pepier is gien driet 
meer weerd; de gemeenten mut er op toeleggen as ze het 
laot ophalen. Ik zee de oplössing veur de lege schappen...
moeder de vrouw hef wel een schere en va vaste wel een 
olde spieker. Kraanten...hamstereeeeeh...

JOS



Buurtteam De Wolden
Maakt u zich zorgen over iemand?
Ervaart u overlast? Of heeft u een probleem maar u weet niet bij wie u terecht kan? 

Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden.
Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij het buurtteam van De Wolden.
We gaan samen op zoek naar een oplossing!

Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsverband dat bestaat uit
Gemeente De Wolden | Welzijn De Wolden
Politie | Woningcorporatie Actium| Cosis | GGZ-Drenthe

Advertorial

Lezingen Stotijn notariaat over levenstestament
in Hoogeveen en Ruinerwold afgeblazen i.v.m. coronavirus
Steeds meer mensen vragen zich af waarom een levenstestament of algehele notariële volmacht ook voor hen van belang kan zijn. Stotijn 
notariaat & mediation hield hierover de laatste jaren regelmatig lezingen.  De belangstelling voor dit actuele onderwerp is hiermee dan 
ook gewekt en nog steeds groot. Vanwege COVID19 ofwel het coronavirus, neemt het notariskantoor echter haar verantwoordelijkheid. 
De geplande lezingen op maandag 23 maart in Hoogeveen en op woensdag 25 maart in Ruinerwold worden opgeschort. Mensen die 
zich hiervoor hadden aangemeld, worden voor een vrijblijvend gesprek uitgenodigd op hun kantoor. ‘Op die manier kunnen wij toch de 
materie van de lezing met hen bespreken en kan men vragen die men hierover heeft aan ons voorleggen’, laat Johan Stotijn weten. Op 
een later tijdstip zullen de lezingen weer voor publiek worden gehouden, maar op dit moment is het verstandig om geen onnodig risico 
te lopen. 

Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u zelf 
niet meer kunt handelen en u bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk 
– te regelen. Ook wanneer u bepaalde zaken niet zelf meer wílt 
regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet, 
biedt een Levenstestament uitkomst. Het is hierbij erg belangrijk 
om te weten wat uw wensen zijn. Met een levenstestament 
houdt u zelf de regie over uw eigen leven, zaken en fi nanciën, 
doordat u daarmee vastlegt wie voor uw zaken regelt wanneer u 
dat zelf niet (meer) kunt.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp en wilt u hierover 
persoonlijk en vrijblijvend worden geïnformeerd, neemt u dan 
contact met ons op via www.stotijnnotariaat.nl  of telefonisch 
op: 0522 – 440 473.



APRIL/MEI
Woensdag 8 april Volle maan huifkartocht
21.00-23.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 11 april Vroege Vogel Excursie
06.00-8.30 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zondag 12 april Lammetjesdag Natuurmonumenten
13.00-16.00 uur Schaapskooi Achter ’t Zaand, Lhee

Dinsdag 14 april ’t Neie Punt, muziekmiddag met
14.30 uur Hennie Kuier. Komt allen!
 

Vrijdag 17 april Nachtvlinders spotten
19.30-02.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zondag 19 april Verrekijker Demodag
14.00-16.00 uur Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
 Benderse 22 Ruinen

Zondag 19 april Voorjaarsconcert door mannenkoor
15.00 - 17.00 uur De Geuzingers
 m.m.v. gemengd koor Zanglust Dalfsen
 O.l.v. dirigent Svetla Kleijn-Anasrasova
 Zaal Hees

Vrijdag 24 april Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZ-licht pony’s
v.a. 17.00 uur en paarden
 L.R. & P.C. De Vrederuiters,
 Kloosterstraat 5 Ruinen

Zaterdag 25 april Dressuurwedstrijd klasse B t/m
v.a. 9.00 uur M2 pony’s
 L.R. & P.C. De Vrederuiters,
 Kloosterstraat 5 Ruinen

Zaterdag 25 april Bevrijdingsconcert
20.00 uur Meppeler Mannenkoor
 Mariakerk, Ruinen. Kerk open 19.30 uur

Zondag 26 april Dressuurwedstrijd klasse B t/m
v.a. 17.00 uur M2 paarden
 L.R. & P.C. De Vrederuiters,
 Kloosterstraat 5 Ruinen

Maandag 11 mei ’t Neie Punt, muziekmiddag met de
14.30 uur Keizangers uit Echten

Maandag 11 mei ’t Neie Punt, cursus biologisch tuinieren
20.00-22.00 uur info en aanmelden:
 info@dorpshuisruinen.nl

Dinsdag 12 mei Avond4Daagse Ruinen
t/m vrijdag 15 mei De start van de 5 en 10 kilometer is bij
 Buitencentrum De Poort aan de
 Kloosterstraat. Starten kan tussen
 18:00 - 18:30 uur m.u.v. de
 laatste avond. De 10 kilometer start deze
 avond tussen 17:30 = 18:00 uur en de 5
 kilometer om 18:30 uur. De laatste 2,5
 kilometer start om 19:00 uur bij
 ‘t Neie Punt.

LET OP!
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige 
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op 
www.nm.nl/bcdwingelerveld of 
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.
nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: 
ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Tja wat is er te doen in Ruinen?

Er is altijd heel veel te doen in Ruinen. Ruinen heeft een actief en 
bloeiend bedrijfs- en verenigingsleven voor ‘elk wat wils’. Maar nu niet! 
Want de wereld wordt in de greep gehouden door het Coronavirus 
Covid-19 genaamd en is zeer besmettelijk. Door het kabinet en RIVM 
zijn voorschriften opgesteld om Covid-19 zoveel mogelijk in te dammen. 
Iedereen, of je nu wilt of niet, wordt er mee geconfronteerd. Een situatie 
die we niet kennen, maar wel mee om moeten gaan. Op het moment 
van schrijven zijn de maatregelen die zijn genomen van kracht tot 6 april. 
Voor nu geldt dat de activiteiten na 6 april in deze agenda blijven staan, 
maar de redactie realiseert zich dat ze ook maar zo niet zullen doorgaan 
of worden uitgesteld. Raadpleeg daarom altijd de websites van een 
organiserende partij.

Wij wensen een ieder veel sterkte en blijf gezond!
Namens de redactie van ’t Ruunder Waopen
Annetta Dekker

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend van 
10.00 – 17.00 uur. Door de huidige situatie i.v.m. Covid-19 kunnen 
de openingstijden afwijken. Activiteiten Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld: voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf 
noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld of 
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

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 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum 
NP Dwingelderveld, Benderse 22

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.

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Groepen kunnen op afspraak altijd het Pasmans Huus bezichtigen. Bel 
voor het maken van een afspraak: 0522-472631 of 0522-472485.

Klaverjassen 
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

TIP Toeristisch Info Punt/Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-17.00 uur.

’t Neie Punt 
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 uur. Neem 
uw eigen tablet, telefoon of laptop mee.

’t Neie Punt Repair Café
Iedere laatste maandag van de maand van 14.00-16.00 uur. Ook tijdens 
het Repair café kunt u hulp krijgen bij internetten.

’t Neie Punt
Mocht u, om welke reden dan ook het kwartaalblad ‘Neie Punten’ niet 
ontvangen, dan kunt u altijd een exemplaar ophalen bij ’t Neie Punt, 
Galerie Femke Anne of Marskramer Luten.



Hoe werkt het?
Ook dit jaar kunt u uw seizoenabonnement voor Zwembad Ruinen online aanvragen via www.zwembadruinen.nl
Hier kunt u snel en makkelijk uw gegevens invullen, een foto uploaden vanaf uw computer of maken met de webcam, en 
veilig betalen via iDeal. Ook de activiteitenpas of zwemlessen die u toevoegt aan uw abonnement komen op dezelfde pas. 
Had u vorig jaar ook een abonnement? Dan kunt u dezelfde pas online opnieuw activeren om er een abonnement en 
eventueel een activiteitenpas voor 2020 aan te koppelen. Pas verloren? Dan moeten wij u administratiekosten in rekening 
brengen voor het maken van een nieuwe. Bewaar uw pas dus altijd goed na a� oop van het zwemseizoen!   

Eerste hulp bij aanvragen
Hulp nodig bij het online aanvragen van uw abonnement? Tijdens de ophaalavonden in de kiosk helpen we u graag verder 
bij het aanvragen van uw abonnement. Let op: van alle gezinsleden voor wie het abonnement bestemd is dient u een digita-
le foto mee te nemen, of ze moeten zelf meekomen zodat we de foto’s ter plekke kunnen maken. 

Afhalen abonnementen
Op onderstaande data ligt uw online aangevraagde abonnement voor u klaar bij de kassa van het zwembad: 
Dinsdag 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 23 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

Korting druppelactie
Levert u bij het afhalen van uw abonnement een volle spaarkaart van de druppelactie 2020 in, dan krijgt u bij het ophalen de 
gespaarde korting retour. Ook de korting voor onze Vrienden wordt bij het ophalen van het abonnement verrekend. 

Tarieven abonnementen 2020

                                                                                                                                                    Voorverkoop (t/m 24 april 2020) Seizoenverkoop
Hoofdaanvrager gezinsabonnement (alle leden wonend op hetzelfde adres) € 117,00 € 137,00
Supplement per extra gezinslid gezinsabonnement (partner en kinderen tot 18 jr.) €     9,00 €    11,00
Persoonlijk abonnement 3 t/m 17 jaar en 65+ €   55,00 €   65,00
Persoonlijk abonnement 18+ €   69,50 €   79,50

Online aanvragen of opnieuw activeren seizoenabonnementen voor Zwembad Ruinen 2020
Oude Benderseweg 9 - 7963 PX Ruinen - info@zwembadruinen.nl - 0522-471529

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl

Met het abonnement van Zwembad Ruinen heeft u ook toegang tot de 
zwembaden in Zuidwolde en De Wijk


