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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

Crescendo schenkt geraniums 
aan ‘t Neie Punt en de Berkenhof
RUINEN - De leden van muziekvereniging Crescendo uit Ruinen hadden het zich heel 
anders voorgesteld. 100 jaar bestaat de vereniging dit jaar en in dit jubileumjaar stonden 
er allerlei concerten en activiteiten gepland. De aftrap was op 29 februari jl. met een groots 
maestroconcert en een goed gevulde sporthal waarbij Hennie Kuijer werd uitgeroepen 
tot winnaar. Zij schonk haar prijs t.w.v. € 100,- aan de Mariakerk in Ruinen, waar het goed 
gebruikt kan worden voor de restauratiewerkzaamheden.

En toen ging heel Nederland op slot. Ook de jaarlijkse huis-aan-huis geraniumactie kon 
niet plaatsvinden zoals de vereniging het gewend is. Toch waren er in september 2019 al 
3500 geraniums besteld die op de een of andere manier toch verkocht moesten worden. 
Gelukkig kwam de geraniumcommissie samen met het bestuur tot een oplossing. De 
geraniums konden telefonisch besteld worden en zouden dan bezorgd worden, maar 
wel op gepaste afstand.

Daarnaast konden de geraniums gekocht worden bij Hubo tuin & park, Kwekerij 
Ruunderdiek en bij Van Regteren in Ruinen. Door de inzet van alle leden, de genoemde 
bedrijven en de mensen uit Ruinen en omstreken die de geraniums gekocht hebben 
werd een mooi resultaat bereikt. Uiteindelijk bleken er meer dan 3300 geraniums te zijn 
verkocht. De geraniums die over waren heeft muziekvereniging Crescendo geschonken aan ’t Neie Punt in Ruinen en de Berkenhof in 
Ansen. 

‘We vonden dat de bewoners en medewerkers van deze instellingen wel wat konden worden opgefleurd in deze tijden’, aldus voorzitter 
Bertine Zegeren. Hoe de rest van het jubileumjaar er uit gaat zien weten de mensen van Crescendo nog niet. De hoop is dat het
reünie-orkest verplaatst kan worden naar het afsluitende concert van het jubileumjaar in maart 2021.

Hoog Rendement glas 
Duurzaam en Voordelig 



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

JUNIMAAND 

JURKENMAAND
 

20% 
korting 
op elke 
jurk en rok!

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

I.v.m. het Coronavirus worden kerkdiensten op een andere wijze 
aangeboden. Kijk op de website van de kerken voor informatie.

Mariakerk Ruinen | pkn-ruinen.nl
Op zondag 21 juni is er nog geen kerkdienst in de Mariakerk in Ruinen.
Vanaf zondag 28 juni willen wij weer diensten houden volgens het laatste 
protocol. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten 
houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar. Om ons hier aan 
te houden moet u van te voren een plaats reserveren. Wilt u een kerkdienst 
bijwonen op 28 juni of in juli, dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op 
tel. nr. 0522-471723 of 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 
20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden.

In de dienst van 28 juni is kerkelijk werker mevr. G. Bijl uit Uffelte de 
voorganger

Ontmoetingskerk Pesse | pknpesse.nl

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 1 juli 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 23 juni 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Alle bibliotheken in De Wolden 
zijn weer open 
vanaf 15 juni!
DE WOLDEN - De bibliotheken in De Wijk en Ruinen en 
Servicepunt Alteveer gaan ook weer open. Maandag 15 juni 
kunnen klanten weer terecht in Bibliotheek Ruinen en Servicepunt 
Alteveer. En vanaf dinsdag 16 juni is ook Bibliotheek De Wijk 
geopend. Hiermee zijn vanaf volgende week alle bibliotheken in 
De Wolden weer geopend.

Beide bibliotheken zijn gevestigd in een kindcentrum, hierdoor 
zijn de openingstijden aangepast en is ook de zomersluiting vast 
ingezet. De bibliotheken zijn geopend buiten de schooltijden. We 
adviseren klanten voor het bezoek goed op de website van de 
bibliotheek de openingstijden en actuele informatie te checken.

We verheugen ons erop iedereen weer te zien en onze 
dienstverlening stap voor stap weer op te kunnen pakken!

Plantenwerkgroep 
Dwingelderveld en omgeving
REGIO - Wie doet er mee met een nieuwe groep: 
een plantenwerkgroep Dwingelderveld? Het is de bedoeling 
om met een groep van in planten geïnteresseerde mensen 
regelmatig het Dwingelderveld en directe omgeving te bezoeken 
en voorkomende plantensoorten te inventariseren. 

Wie? 
Elke in planten geïnteresseerde persoon, die net wat meer 
kennisverdieping wil dan alleen te weten van struikheide, 
dopheide, klokjesgentiaan, pijpenstrootje, zonnedauw en 
krentenboom. Het is fijn als er mensen met meer dan gemiddelde 
plantenkennis en met ervaring met werken met een flora, zich 
willen aansluiten. Maar mensen, die die kennis nog niet hebben, 
maar die wel willen krijgen zijn ook welkom. Dat betekent dat er 
ruimte is voor educatie en kennisoverdracht. 

Wat? 
De makkelijke soorten krijgen aandacht: algemeen voorkomende 
soorten en soorten met opvallende bloei. Maar ook het kleine 
grut proberen we op naam te krijgen. Vaak zullen we de flora’s 
raadplegen. Dat is ook iets wat we elkaar kunnen leren. Het kost 
tijd, maar gaat na verloop van tijd steeds sneller. We laten ook de 
grassen, zeggen, biezen, russen en varens niet ongemoeid. Vaak 
zijn die het moeilijkst van een naam te voorzien. 
We streven niet alleen naar lijsten van voorkomende soorten, 
maar willen ook meer aan de weet komen van de standplaatsen 
van die soorten, hun milieu-eisen. Ook hun relaties met bv. 
insecten kunnen aandacht krijgen. Boeken die daar veel 
informatie over geven zijn wel beschikbaar. 

Hoe gaan we het doen? 
In het groeiseizoen regelmatig ergens in het Dwingelderveld of 
directe omgeving een excursie houden op een avond door de 
week of op een zaterdagochtend of –middag. We noteren de 
voorkomende plantensoorten die we tegen komen. Als we de 
naam niet weten maken we foto’s en/of nemen wat materiaal 
mee. Met behulp van flora’s proberen we de plant op naam te 
krijgen (determineren). Dat determineren kunnen we misschien in 
het bezoekerscentrum doen of anders bij iemand thuis. Daarbij 
maken we het natuurlijk ook een beetje gezellig. 

Heb je interesse of heb je vragen? Stuur dan een mail naar Harro 
Kraal (kraallap@hotmail.com) of bel even 
(06 -33640153; 0522- 230184).

Foto: Harro Kraal

Foto: Harro Kraal



VLEERMOES

Partie meensen beleeft alle dagen wel wat, aanderen hebt een 
laankwielig (saai) leven. Wij heurt tut de eerste köppel. Wij woont 
butenof en dan is er veule te beleven; aj aordigheid hebt an de 
dingen uut de netuur. Zo hebbe wij al een paar keer drokte ehad 
um vleermoezen. Achter een reuster van oonze schure woont 
kleine vleermoessies; die koomt naor buten as het donker wordt 
en helpt oons van vleegen, torren en spinnen of. Det zeej niet; 
det heur ie van meensen die daor veur deur eleerd hebt..det ze 
det vreet bedool ik. As wij bij zomerdag een rokende barbeque 
op het terras bij die schure hebt staon dan wilt ze, eschrökken 
van de rook, wel ies overdag uutvleegen. Dan zeukt ze een stee 
ien de bomen of ien de schure tut het donker wordt want pas 
dan bint ze ien de weer. 

Op de slaopkamer hadden wij ies een grote vleermoes; het was 
ien de tied det die dieren bekend stunden um de verspreiding 
van hondsdolheid. Bij het vangen van het beest har mien man 
een klein rauw steegie op elopen en umdet wij oonze katte vlak 
er nao wat op zagen vreten det wel een grote moes leek wij de 
veearts ebeld. Mit de vraoge of de katte ook een spuitie neudig 
har tegen hondsdolheid as die eterije een dolle vleermoes mug 
wezen... De veearts begunde uutgebreid vraogen te stellen; of 
wij zölf de vleermoes an eraakt hadden, of wij zere steegies 
op elopen hadden bij het vangen en zuks meer. Hij mus even 
argens raod vraogen en belde oons vlak ernao weer. Hondsdolle 
vleermoezen, zo zee hij, waren zo gevaorlijk det ie bij besmetting 
mit hondsdolheid binnen een paar dagen dood bint. Wij mussen 
metene naor Utrecht waor spuiten lagen tegen det maleur. 
Dikke spuiten ien de bille en een tasse vol spuiten mit die oonze 
dokter de komende maonden oons mus geven as vervolg van 
die eerste spuite ien Utrecht.

Wij hebt wat mit vleermoezen; gister vun ik op de grond naost 
de schure een heel klein dwargvleermoessie. Dudelijk een 
jonkie. Jaoren elene lagen er tweej van die kleine dierties naost 
de schure. Die waren bij t vleegen ien mekaar edreejd. Ongelok 
ien de locht..hoe is t meugeluk. Toen kwaamp er ene van de 
vleermoezenwarkgroep die jammer genogt allent kun zeen 
det de dierties even later deur de kolde dood egaone waren. 
Ik wusse van die keer det ie ze niet an mut pakken mit blote 
haanden dus wij het kleine bultie gister mit een klein schöppie 
op een leeg nustkassie ezet. Een paar uur later lag het weer op 
de grond; het bleus aordig dus leven zat er wel ien toen ik het 
weer van de grond opgaarde. De vleermoezenwarkgroep ebeld 
want wij zagen det de vleugel kepot was. De warkgroep stuurde 
de dierenambulance. Veur det kleine diertie, aanderhalve 
centimeter bij dreej of zo, kwamp een dreej man en vrouw 
stark team mit een koffertie um de zeeke op te halen. Die is 
deur die dreej vrijwilligers daorop naor de vleermoezenopvang 
ien Zwolle ebracht. De dreej helpers hadden het drok want ze 
mussen ook nog een ooievaarsnust leeg halen umdet één van 
de olden mit een gebreuken poote die middag op evungen was. 
Een eenoldergezin haalt het niet bij de ooievaars..zeeden ze. 
Dreej man, een dierenambulance en veule gejeugen kilometers 
naor de opvang; Wakker Dier kan gerust wezen, vleermoezen 
hebt het dizze weeke beter as nertsen. Ik zee al..partie meensen 
beleeft nooit wat....

Campings en vakantieparken 
mogen sanitaire 
voorzieningen weer openen 
REGIO – De sanitaire voorzieningen op de campings zijn 
maanden gesloten geweest. Gasten waren welkom, maar 
moesten ‘zelfvoorzienend’ zijn. Een verblijf op een camping 
of vakantiepark in een accommodatie met douche en toilet 
was ook mogelijk. Het waren allemaal maatregelen om de 
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. 

Minister de Jonge bracht vorige week goed nieuws: vanaf 
15 juni mogen gasten weer gebruik maken van de douches 
en toiletten. Volgens de planning van het kabinet zouden de 
toiletten en douches vanaf 1 juli weer opengaan, maar de 
minister maakte bekend dat dit twee weken werd vervroegd. 
Minister de Jonge: “We willen dat mensen hun vakantie een 
beetje spreiden en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk 
open zijn.” 

Vanaf 15 juni zijn buitenlandse toeristen weer welkom in 
ons land en dat is een logisch moment om ook de sanitaire 
voorzieningen weer te openen. De reisbranche drong al 
eerder aan op vervroeging.

Bezoekerscentrum open in 
de weekenden
RUINEN - Na een aantal maanden gesloten te zijn in verband 
met het coronavirus is het moment gekomen waarop de 
deuren van het Bezoekerscentrum weer voorzichtig open 
mogen. ‘Ieder weekend in juni heten we je van harte welkom 
in het mooie bezoekerscentrum in Ruinen. Wel hanteren we 
een zogenaamd coronaprotocol en zijn er richtlijnen waar je 
rekening mee moet houden. Zo mogen er maar 25 personen 
tegelijkertijd binnen zijn en is er een looproute uitgezet’, 
aldus de mededeling op de website.

Beperkt aanbod
Bij het Bezoekerscentrum geven we je informatie over het 
gebied, de verschillende wandel- en fietsroutes en kun 
je genieten van de vlindertuin. De begeleide activiteiten zijn 
tot in ieder geval 1 juli afgelast. Wel kun je als gezin een 
speurtocht doen en mogen de kinderen spelen in de 
speelnatuur. In het centrum is koffie-to-go verkrijgbaar en 
mag je gebruik maken van het toilet tegen een vergoeding 
van €1,- die je vooraf betaalt per pin aan de kassa.

Vaker open vanaf 1 juli
Naar verwachting gaat het Bezoekerscentrum vanaf 1 juli 
ook op doordeweekse dagen open. Houd daarvoor de 
openingstijden op de website in de gaten.
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
nationaal-park-dwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen



Halfweg
De man knipte zuchtend zijn bedlampje aan. Een nacht vol draaien 
en keren en niet kunnen slapen. Kwart voor vier in de ochtend. De 
man zuchtte. Wat mankeerde hem toch? Maar ja, zelfs de man 
begreep, dat het steeds maar roepen dat ie zo slim en daadkrachtig 
en “great” is, zich een keer tegen hem zou kunnen keren. En hij 
wilde straks toch graag wel weer herkozen worden! Kreunend ging 
de man op de bedrand zitten en nam nog maar een slokje water 
uit het glaasje dat hij een uurtje daarvoor uit de badkamer in zijn 
mooie grote witte huis had meegenomen. Hoe zou hij de slaap 
toch moeten vatten? 

Zijn blik viel op zijn nachtkastje met daarop de laatste nieuwsbrief 
van Gemeentebelangen De Wolden. Zijn meest pientere 
medewerker, welke hij nog net niet had ontslagen, had hem deze 
vanmiddag bezorgd met de boodschap, dat de man hier wellicht 
nog wel eens wat van zou kunnen leren. Daar in De Wolden 
zaten ze “mid-term”, halverwege de raadsperiode van vier jaren. 
Gebruikelijk was het, om even kort terug te blikken op wat er 
inmiddels al gebeurd was. 
Vol verbazing had de man gelezen van de acht raadsleden die, 
buiten de “normale” raadsvergaderingen, avond na avond op 
allerlei plekken te vinden waren. Op zoek naar informatie en in 
gesprek met de inwoners van de gemeente. En hij dacht, dat hij 
het soms druk had.! 

Hij las over georganiseerde dialoogbijeenkomsten met 
onderwerpen zoals sport, afvalinzameling en grondstoff enbeleid 
en ook dienstverlening. Avonden waarin inwoners hun zegje 
kunnen doen over het te voeren beleid waarover raadsleden dan 
weer een besluit moesten nemen. Avonden waarbij de raadsleden 
van Gemeentebelangen ook vaak betrokken zijn geweest, 
bijvoorbeeld in de rol van gespreksleider. 
En als het dan op besluiten aankomt, schuwden de raadsleden 
het niet om op hun initiatief een wijziging aan te brengen in de 
voorgestelde plannen. Een amendement, heet dat. Een goed 
voorbeeld was het “nee-nee” van Gemeentebelangen tegen de 
“ja-ja”-sticker voor het al dan niet willen ontvangen van drukwerk 
in de brievenbus. Daar waar de inwoners in De Wolden dat heus 
zelf wel kunnen bepalen. Of de wijziging in het voorstel over 
de inzameling van oud papier. Zelfs de man begreep, dat het 
inzamelen door scholen en verenigingen heel veel voordelen had 
(en heeft) voor de Wolder samenleving! 

Jaloers slaat de man met een diepe zucht de pagina om. Kon 
hij de pragmatische werkwijze van de grootste fractie in De 
Wolden maar toepassen in zijn eigen land. Zoals het standpunt 
van Gemeentebelangen over de te realiseren multifunctionele 
accommodatie in Zuidwolde. Natuurlijk begreep de man dat ze 
voorstander zijn van dit fantastische plan, maar vanzelfsprekend 
snapt de man de kritische houding ten aanzien van de noodzaak 
van het behouden van fi nanciële ruimte voor andere investeringen. 
Of de beraadslagingen over de fi etspaden in De Wolden. Als 
de man vervolgens leest over de bij drie clubs in De Wolden 
inmiddels aangelegde kunstgrasvelden, proeft hij de trots 
van Gemeentebelangen, die zich daar vele jaren vastberaden 
voor heeft ingezet! En dan het belangrijke onderwerp “zorg”. 
Natuurlijk was de werkgroep Sociaal Domein in De Wolden 
uniek te noemen in Nederland. Duidelijk afgesproken was ook, 
om deze werkgroep op te heff en en verdere gesprekken, of 
het nu over informatievoorziening of over besluitvorming ging, 

in het openbaar te voeren. Gemeentebelangen was blij met 
de sociale ombudsvrouw en is nu blij met de onafhankelijke 
clientondersteuner, die langzaam steeds meer bekendheid geniet 
en onafhankelijk van de gemeente haar werk doet. Binnenkort 
zelfs met een eigen website. 

Nog mooier vond de man de acties van Gemeentebelangen 
tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. Kritische vragen over 
bijvoorbeeld de positie van de vrijwillige brandweer bij het nieuwe 
Europese beleid. Of zelfs de beleidsvoorstellen, die in Nederland 
moties heten, waarin gevraagd werd naar ondersteuning van 
kleine sportverenigingen. Of die motie waarin duidelijk standpunt 
werd ingenomen tegen het door de minister aangewezen Reestdal 
als Natura-2000 gebied. Erg onverstandig om dit soort overhaaste 
besluiten te nemen, om maar krampachtig iets aan de stikstof-
uitstoot te willen doen. 

Daar zat de man dan. Nog steeds op de rand van zijn bed. Onder 
de indruk van de gele brigade van Gemeentebelangen in De 
Wolden. Een partij van doeners en niet van praters. Met twee 
wethouders in een College van drie ook voldoende armslag om 
belangrijke beslissingen te nemen. Met acht raadsleden en een 
goede fractieondersteuner die week in week uit opkomen voor de 
belangen van de inwoners in deze gemeente. En deze inwoners 
ook opzoeken in hun eigen omgeving en niet alleen die pluche 
raadszetels warmhouden. Omdat dat nu eenmaal in het DNA van 
deze club zit. De man nam het laatste slokje uit zijn glas, keek op 
de klok en staarde peinzend voor zich uit. 

Hij wist ook wel, dat de kans om herkozen te worden door al zijn 
fratsen en vreemde uitspraken zoals die over te bouwen muren 
en zijn uitglijders in de recente Corona-crisis vrijwel nihil was. Hij 
moest iets verzinnen. Een list. Iets waardoor hij weer wat respect 
zou krijgen in de wereld. Iets waardoor hij misschien toch nog 
kon blijven wonen in zijn mooie huis op Pennsylvania Avenue. 
En vlak voordat de klok 04.30 uur aanwees, wist hij het. Morgen 
zou hij contact zoeken met fractievoorzitter Petra Haanstra van 
Gemeentebelangen. Zij kon hem vast verlossen van zijn boze 
droom en hem richting geven in zijn toekomstige werkwijze. 
3DeWolden was vast wel in zijn taal te formuleren. 
Enigszins gerustgesteld knipte de man om net iets na half vijf het 
lichtje weer uit. In zijn hoofd borrelde een goed plan en hij wist dat 
hij zeker nog wel een paar uurtjes zou kunnen slapen. Hij ging de 
website “gbdewolden.nl” morgenochtend direct in zijn favorieten 
zetten!



BLIJF OP DE HOOGTE
RUINEN - Evenementen en activiteiten zijn door het Coronavirus Covid-19 in ieder geval tot 1 september 
a.s. verboden, daarom komt de pagina ‘Wat is er te doen in Ruinen’ tot nader bericht te vervallen.

Er worden ook in Ruinen misschien mooie initiatieven genomen die een plaatsje verdienen in ’t Ruunder 
Waopen. Denkt u iets bijzonders te doen in deze tijd, laat het de redactie weten. Wij schenken hier 
graag aandacht aan in ’t Ruunder Waopen. Heeft u een mooi gedicht geschreven, wilt u iemand in ’t 
zonnetje zetten? Schrijf uw ervaringen op en mail ze naar de redactie:
ruunderwaopen@hotmail.com

Voor informatie over Ruinen kunt u ook terecht op de websites of fb-pagina’s van 
www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Al meer dan 400 kinderen liepen de alternatieve Avond4daagse

Drenthe gezond nam het initiatief voor de corona proof Avond4daagse in Drenthe. Al meer dan 400 kinderen liepen 
de alternatieve Avond4daagse. Vanuit Drenthe gezond ontvangen alle kinderen een persoonlijk diploma en vanuit de 
samenwerking met lokale Avond4daagse organisaties kunnen ze een ze een offi  ciële medaille toegestuurd krijgen. 
Meedoen kan nog tot 1 juli.

Drenthe gezond lanceerde in samenwerking met KWBN de alternatieve Avond4daagse. Normaal gesproken wordt in 
de maanden mei en juni in de hele provincie de wandelvierdaagse (of Avond4daagse) georganiseerd, helaas werden ze 
dit jaar allemaal afgelast. “In deze coronatijd is een Avond4daagse organiseren natuurlijk geen optie.”, vertelt Dorien. 
“Tijdens de Avond4daagse zijn er honderden kinderen met hun ouders bij elkaar om samen te lopen, dat kan nooit op een 
verantwoorde manier. Maar wij dachten: we kunnen natuurlijk wel een alternatief aanbieden, want buiten wandelen in een 
klein groepje is natuurlijk prima te doen. Iedereen kan de voordeur uitstappen en 4 dagen verschillende mooie routes van 
5 of 10 kilometer lopen. We lanceerden het initiatief in de meivakantie, toen duidelijk was dat buitensporten voor kinderen 
vanaf 11 mei ook weer bij de clubs mocht. Het werd breed opgepakt in de media en zelfs het jeugdjournaal had er 
aandacht voor. In de eerste week hadden we dan ook al meer dan 100 aanmeldingen! Inmiddels hebben we 383 diploma’s 
verstuurd en staan er weer 53 aanmeldingen in de lijst voor deze week. Dat het zo’n groot succes zou zijn hadden we niet 
direct verwacht, de reacties van de lopers zijn superleuk om te lezen.”

“Naast de gevraagde screenshots van de gelopen routes kregen we leuke foto’s en fi lmpjes toegestuurd. En ouders 
gaven in de opmerkingen aan dat het initiatief erg gewaardeerd wordt: ‘Daan is 9 jaar en we hebben met veel plezier 4 
dagen 5 km gelopen! Leuk initiatief!!’, ‘Onze dochter heeft met drie vriendjes gelopen deze week. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Vanavond was er ook de heuse intocht. Met familie langs de kant van de weg. Leuk dat dit zo kan.’, 
‘Wat superleuk dat we op deze manier toch de laatste avondvierdaagse konden lopen, aangezien onze dochter Mirthe in 
groep 8 zit. Bedankt!’, ‘We vonden het leuk om te doen. Onderweg verschillende speeltuinen geprobeerd. En op plekken 
geweest waar we nog nooit eerder zijn geweest.’, ‘Wat een mooie actie is dit! De kinderen waren heel blij.’ ‘We hebben op 
Schiermonnikoog gewandeld. Hartstikke leuk was het! Mooi alternatief’. Hier doen we het voor en zo zie je maar: bewegen 
is leuk en zorgt dat je op plekken komt waar je anders niet komt.”

Meedoen kan nog tot 1 juli: meld je aan op: drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse.

Initiatief van Drenthe gezond in samenwerking met lokale Avond4daagse organisaties en de Koninklijke 
Nederlandse Wandelbond groot succes




