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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

Luning’s Restaurant trouwe 
sponsor V.V. Ruinen
RUINEN -  Het bekende restaurant in Ruinen is al jarenlang sponsor van 
voetbalvereniging Ruinen. In de afgelopen jaren was Luning’s Restaurant sponsor van 
alle jeugdteams. Dat begon in 2004 toen de jeugdteams werden voorzien van nieuwe 
tenues. Daarna is het sponsorcontract meerdere keren verlengd tot en met 2020.

Zowel Luning’s Restaurant als VV Ruinen hebben in de afgelopen jaren een 
flinke ontwikkeling meegemaakt. Inmiddels heeft Luning naast een restaurant en 
pannenkoekenboerderij ook al vele jaren een tapascafé. VV Ruinen is ook meegegaan 
in de ontwikkelingen en heeft na een opknapbeurt van het sportpark in 2018 sinds dit 
voorjaar ook een eigen kunstgrasveld. 

Wat in al die jaren is gebleven, is de sponsoring van de jeugd. Tot aan nu. Na 16 jaar 
sponsoring van alle jeugdteams en daarnaast ook nog drie jaar sponsoring van het 1e 
elftal stopt Luning’s Restaurant met de sponsoring van de jeugd. Eigenaresse Patty 
zegt hierover: “Wij hebben na 16 jaar sponsoring besloten te stoppen. 

We dragen VV Ruinen nog steeds een 
warm hart toe en blijven ook bordsponsor. 

Voorzitter Bert Mulder en Jaap Smit van de 
sponsorcommissie zijn eensluidend: “Het 
is best bijzonder dat een bedrijf gedurende 
zo’n lange periode alle jeugdteams van 
onze vereniging heeft gesponsord. Wij 
waarderen dat enorm en kijken met 
een goed gevoel terug op deze mooie 
samenwerking”.

Na een tijdelijke sluiting door de 
coronacrisis is Luning’s Restaurant sinds 
1 juni weer alle dagen van de week 
geopend. Een flinke uitdaging om daarbij 
te voldoen aan alle corona-maatregelen. 
Patty zegt daarover: “We zijn er inmiddels 
aan gewend en zijn blij weer gasten te 
kunnen ontvangen in ons restaurant of 
op het terras voor lunch, diner, tapas of 
pannenkoeken “. 

Patty Nikkels van Luning’s Restaurant neemt 
bloemen in ontvangst van voorzitter Bert Mulder.
V.l.n.r. Bert Mulder (voorzitter VV Ruinen), Patty 
Nikkels en Bas Boverhof van Luning’s Restaurant, 
Jaap Smit (sponsorcommissie VV Ruinen).

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!

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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 

Drentse woningeigenaren 
ontvangen waardebon 
voor energiebesparende 
producten
DE WOLDEN - De komende weken valt er bij iedere Drentse 
woningeigenaar een bijzondere brief op de mat, met daarin 
een waardebon van € 50,-. Met deze waardebon kunnen 
energiebesparende producten worden aangeschaft, zoals 
ledlampen, tochtstrips, isolatiemateriaal en radiatorfolie. Vanaf 1 
september kunt u de waardebon verzilveren.

Haal de warmte in huis
De waardebon actie is een onderdeel van de campagne “Haal de 
warmte in huis”, waarin de 12 Drentse gemeenten samenwerken 
om woningeigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine 
energiebesparende maatregelen in huis. De campagne start op 1 
september – en zal in veel gemeenten op ludieke wijze worden 
afgetrapt.

De campagne loopt van september tot en met maart 2021 – en er 
zullen naast de waardebon nog veel andere acties plaatsvinden. 
Zo kunnen woningeigenaren hun cv-installatie voordelig laten 
optimaliseren, waarbij ze tot wel € 200,- kunnen terugkrijgen. In 
veel gemeenten krijgen inwoners ook de kans om mee te doen aan 
zogenaamde collectieve inkoopacties. 

Hierbij wordt het voor huiseigenaren aantrekkelijk om gezamenlijk, 
tegen een lager tarief, energiebesparende maatregelen in te kopen. 
Het gaat hierbij om grotere maatregelen, zoals zonnepanelen 

en isolatie. Rond oktober gaat ook de warmtetour van start. 
Het Drents Energieloket komt dan in verschillende wijken bij de 
mensen langs voor onafhankelijk energieadvies.

Waarom deze campagne?
77% van de Drenten is bereid om energie te besparen in en om 
het huis (Lexnova, 2019). Energie besparen in huis verlaagt niet 
alleen de energierekening, maar helpt ook bij het tegengaan 
van klimaatverandering én geeft meer wooncomfort. Zo werken 
we samen toe naar een duurzame provincie, waar het ook voor 
toekomstige generaties fijn wonen is. Haal de warmte in huis 
is onderdeel van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). 
Met de RRE zetten gemeenten verschillende producten op 
om woningeigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine 
energiebesparende maatregelen in huis. In Drenthe werken de 12 
Drentse gemeenten samen aan de RRE en het Drents Energieloket 
draagt zorg voor de uitvoering.

Meer informatie
Kijk op www.haaldewarmteinhuis.nl voor meer informatie over alle 
acties. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je 
zeker weet dat je geen acties mis zal lopen!



’t Ruunder Waopen
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amshoffweg | 1-4 | 7909 AA Hoogeveen
Tel spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-13.30 uur: 0528-286288
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.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

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

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

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 23 september 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 15 september 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via



Zondag 13 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Pastor Mevr. Drs. J.W. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J. van den Berg

Zondag 20 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. T. van der Wal
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

KERKDIENSTEN

Weet u dat er onafhankelijke cliëntondersteuning 
in De Wolden bestaat?
Wat is dat eigenlijk een cliëntondersteuner?
Cliëntondersteuners weten welke zorg, hulp of welke middelen u nodig heeft en waar u die kan vinden. Zij helpen u met het vinden van de 
weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Cliëntondersteuners 
kunnen meegaan naar (keukentafel)gesprekken en denken met u mee. Naast hun kennis en advies bieden ze een luisterend oor. Zelf 
verlenen ze geen zorg of langdurige hulp.
 
Gratis cliëntondersteuning
Iedere Nederlander heeft recht op cliëntondersteuning. Dit is in de wet geregeld. Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee (blijven) doen 
in de samenleving. Met cliëntondersteuning krijgt en houdt u regie over uw eigen leven en zorg. Iedere gemeente in Nederland heeft 
cliëntondersteuning op haar eigen manier ingericht. In De Wolden is sinds medio vorig jaar de onafhankelijke stichting: ‘Stichting OCO 
De Wolden’ opgericht, met een stichtingsbestuur die bestaat uit 5 inwoners uit de gemeente De Wolden. 
Voor Stichting OCO (Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning) zijn 4 cliëntondersteuners werkzaam en deze bieden onafhankelijke, 
vertrouwelijke, vrijblijvende en gratis ondersteuning voor álle inwoners van gemeente De Wolden.

Wat kan een cliëntondersteuner voor u betekenen?
- Voorziet u van onafhankelijke informatie en vrijblijvend advies over het zorgaanbod in uw regio.
- Helpt u bij vragen over wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, inkomen en financiën.
- Biedt ondersteuning, informatie en advies over Jeugdhulp, Wmo, Wlz, Participatiewet en Zorgverzekeringswet.
- Biedt hulp bij het vinden van een zorgaanbieder passend bij uw situatie.
- Bemiddelen tussen u en de betreffende zorgaanbieder. Ook wanneer u van zorg wenst te veranderen en er met uw huidige
 zorgaanbieder niet uitkomt.
- Helpt u bij het aanvragen van een herindicatie.
- Ondersteunt en adviseert bij klachten en geschillen.

Neemt u bij vragen vooral vrijblijvend contact met ons op!
Namens de cliëntondersteuners van Stichting OCO,
Rowini, Annemiek, Willemien & Marielle

Onafhankelijke cliëntondersteuning Stichting OCO de Wolden
Tel.: 085 0013 157 - Mail: info@stichtingoco.nl - Website: www.stichtingoco.nl

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

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



VIES

Ik winkele sinds corona mit latex haansen an. Er bint 
meensen die daor umme mut lachen. Kan mij niks 
schelen. As ie het flessie mit desinfectie pakt kuj er zeker 
van wezen; de butenkaante van det flessie is deur veule 
haanden an epakt. Ie maakt de karre steriel..mar det 
flessie niet. Aj het trogge zet, bin ie dan nog virusvrij?  
Mar het is niet de karre waor ik huuverig veur binne. Het 
is ook zo det ie ien de winkel meensen zeet die warkelijk 
alles ien haanden pakt veur ze een produkt ien de karre 
legt. Alle appels wordt haandmaotig ekeurd en weer 
trogge legd. Een meloen beveuld of e riepe genogt is; as 
det niet het geval is pakt ze een aander.

Ien de supermarkt stun ik te wachten bij de greunte; deur 
de corona hebbe wij eleerd wat meer geduld te hebben. 
As er ene bij de bananen stiet en ie wilt ook bananen 
kopen dacht staoj even te wachten tut ie an de beurt bint. 
Veur mij stun nog een dorpsgenoot te wachten. Tussen 
oons de aanderhalve meter streep. Bij de bananen stunt 
een man een trosse uut te zeuken. Hij har gien maandtie 
of karre bij hum. Dee niet mit an al die malligheid van 
karrechies die ofstaand vereist. Hij pakte warkelijk alle 
trossen ien haanden. Keerde ze umme en legde ze weer 
vot. Een neeje trosse..veulde an alle bananen en legde 
ze weer vot. Wij, wachtenden, keken gramietrug naor 
het mannegie. Die har alweer een paar trossen beveuld, 
bekeken en ik zage det hij er ook aan reuk. Uuteindelijk 
trok hij van verschillende trossen éne banane en dee die 
losse bananen ien een pute. Daor har hij zeker 20 trossen 
veur ien haanden ehad.
Hij kwamp niet bij oons uut het dorp; nee, hij was een van 
die veule vekaansiegangers. Die hadden eheurd det ien 
oons gebied gien corona is dus trökken vekaansiegangers 
massaal naor oonze campings..huussies en hotellegies. 
Det is mooi want deurdet alles stille elegen hef valt er 
wel wat ien te halen. An toeristenbelasting komp zo veule 
binnen det de ozb misschien wel naor onder kan. Of zöl 
det te optimistisch wezen? Wij spraken tweej meensen 
uut België; die vunden het mooi bij oons. Aans gungen 
ze naor Kreta mar daor was het now minder veilig. Geliek 
hebt ze. En veur de neringdoonden was het een beste 
tied; drok drok drok. 

Mar ik vreuge mij wel of; wat hef het veur zin det wij mit 
het flessie ontsmettingsmiddel oonze karrechies schone 
poetst as wij ien de winkel van alles ien haanden kriegt 
waor al 30 man an hef zitten vingeren? Ik stappe van de 
fietse, doe mien haansen an en pas as ik ien huus alle 
bosschoppen ien de kaste ezet hebbe doe ik ze uut en 
was ik mien haanden. Mien pute van honderd haansen 
was leeg; nargens ien de winkels neejen te koop. De zorg 
giet véur. Mien kiend har ze via internet weten te scoren 
en now kan ik weer wieder. Honderd haansen..De krapte 
ien de winkels  gef wel an; ik bin niet de enige die van de 
zomer van 2020 een zomer mit alle dagen haansen an 
mak.

BoekStartuurtjes weer 
van start - dreumesen 
houden van lezen!
DE WOLDEN - Vanaf maandag 7 september zijn de 
BoekStartuurtjes weer gestart. In de bibliotheken van De Wolden 
kunnen ouders met hun dreumes naar het gezellige en interactieve 
voorleesuurtje. De meeste ouders vinden het leuk om contact te 
hebben met andere ouders van jonge kinderen. Dat kan tijdens 
het BoekStartuurtje! Iedere maand komen dreumesen van 1 tot 3 
jaar met hun vader, moeder, oppas, gastouder, oma of opa bijeen 
in de bibliotheek voor een gezellig voorleesuurtje.

Plezier in (voor)lezen staat voorop, want wat is er fijner dan luisteren 
naar een gek, leuk, spannend of mooi verhaal. Verhalen prikkelen 
de fantasie, ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en 
breiden hun woordenschat uit. Tijdens het BoekStartuurtje zingt 
de dreumesleidster liedjes, wordt er gespeeld en geknutseld. 
Onder de koffie is er tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen 
en aan het eind kunnen ouder en kind een (stevig) prentenboekje 
lenen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. In verband 
met de coronamaatregelen kan iedere (groot)ouder maximaal één 
kind meebrengen.

Het BoekStartuurtje is een activiteit van bibliotheken De Wolden 
in het kader van het leesbevorderingsprogramma BoekStart en 
wordt gefinancierd door gemeente De Wolden. 

Alle data en tijden staan op de websites van bibliotheken De Wijk, 
Ruinen en Ruinerwold en Zuidwolde en op de flyer, verkrijgbaar 
in de bibliotheken. De BoekStartuurtjes in Bibliotheek Ruinen 
komen dit najaar helaas te vervallen. Ouders en kinderen zijn 
uiteraard van harte welkom op de BoekStartuurtjes in de andere 
bibliotheken. Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met Jeanet Drent, Bibliotheek Zuidwolde, via 
info@bibliotheekzuidwolde.nl of 088-0128290.

Femke Anne 5 jaar 
op de Brink
RUINEN - “Alweer 5 jaar geleden verhuisde ik van het oude 
gemeentehuis in Ruinen naar het prachtige historische pand naast 
de Mariakerk, Brink 5. Ik las vanmorgen sombere berichten in de 
krant voor de ‘stenen’ winkels, maar ík zie de toekomst positief. 
Dank aan iedereen die mijn Galerie Atelier Winkel Workshops 
Touris Info een warm hart toedraagt. 

Op naar de volgende 5 mooie jaren!”, aldus Femke Anne:
De openingstijden zijn inmiddels veranderd: ma., wo. do. vr. za. 
van 9.30 tot 17.00 uur, di. en zo. van 13.00 tot 17.00 uur



Repair Café Ruinen gaat weer open
RUINEN - Het Repair Café Ruinen gaat weer open. Vanwege de coronaregels kan er dit jaar geen gebruik meer worden gemaakt van 
de ruimte in ‘t Neie Punt. Daarom is er gezocht naar een nieuwe locatie en kun je in ieder geval tot 31 december terecht in gebouw De 
Bron, Kloosterstraat 2 in Ruinen. 

Afgelopen maandag was de eerste Repair Café en vervolgens staan de vrijwilligers elke eerste maandag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur klaar voor reparaties van kleine apparaten of andere voorwerpen. De reparaties zijn gratis; een vrijwillige bijdrage - voor de 
huur van de ruimte- wordt op prijs gesteld. Uiteraard zorgt het team er voor dat de bekende coronaregels worden nageleefd.

Open Monumentendag 
gaat digitaal
DE WODEN - De Wolden heeft dit jaar een bijzondere editie van 
Open Monumentendag. Videomaker Martijn van Hese neemt de 
kijker mee in het verhaal van tien monumenten. De korte video’s 
geven een bijzonder inkijkje in de gebouwen. En daar hoef je je 
huis niet voor uit. “Twee dagen flink aanpoten,” zo omschrijft 
Martijn van Hese de opnamedagen van de video’s. Met een strak 
tijdschema in de hand gaat hij de monumenten langs. Over ieder 
gebouw valt genoeg interessants te vertellen. Het is een kunst om 
alles te laten zien binnen de twee minuten die de video’s duren.

De protestantse kerk in Koekange is het eerste monument waar 
het statief met camera neergezet wordt. Omwonenden worden 
vroeg op de ochtend opgeschrikt door het luiden van de kerkklok. 
Dit geluid mag in het filmpje namelijk niet ontbreken. Binnen krijgt 
Martijn de zilveren avondmaalsbeker te zien. Deze is speciaal voor 
de opnames uit de kluis gehaald. De beker dateert uit 1763 en er 
zijn er maar twee van in Nederland.

Bij de molen De Zaandplatte in Ruinen is het later op de middag 
druk. Het is zonnig weer en door de sterke wind draait de molen 
hard. Veel toeristen stappen van de fiets om de molenaars 
enthousiast te horen vertellen over hun ambacht. Gelukkig geven 
ze Martijn alle ruimte om te filmen. Het levert mooie beelden op.

Dat muziek verbindt, is te horen in Alteveer, waar de organist 
van de Protestantse kerk al op Martijn zit te wachten. Het orgel 
werd in 1918 gebouwd door Dekker uit Goes. Pas geleden is het 
orgel vernieuwd en is er een tweede klavier in aangebracht. Voor 
de opnames moet de organist het muziekstuk een aantal keer 
opnieuw spelen. Het orgel op de achtergrond geeft een bijzondere 
sfeer aan de video over de karakteristieke dorpskerk.

Het filmen wordt afgesloten bij Huize Echten. Het is een monument 
met een lange geschiedenis, ooit het centrum van een groot bezit 
behorende tot de heren van Coevorden. Hier moeten harde keuzes 
gemaakt worden, want er is gewoonweg te veel om te filmen. 
Bijzonder is een kleine klok aan de oostgevel uit 1677. Deze 
werd vroeger door de familie gebruikt om bedienden te roepen. 
Natuurlijk wil Martijn weten of de klok het nog steeds doet. Je 
kan het zien in het filmpje. Na twee lange dagen kijkt Martijn moe, 
maar tevreden terug op het filmen. “Het is een leuke opdracht om 
de verhalen over de monumenten op beeld te krijgen. En het leuke 
is dat ik er zelf ook een hoop van geleerd heb”, aldus Martijn.

De video´s zijn tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 
september te bekijken via www.dewolden.nl/OMD. Kom ook 
kijken!

Al het gft-afval in de 
gft-container
DE WOLDEN - Helaas belandt er regelmatig gft-afval in de grijze 
container. Zonde, want zo gaan er waardevolle grondstoffen 
verloren.

Er mag meer in de groene container dan je misschien zou denken. 
Alle etensresten, voedsel dat niet meer geschikt is om op te eten, 
fijn tuinafval en hooi en stro uit het hok van kleine knaagdieren 
bijvoorbeeld. Gooi je regelmatig iets in de grijze container omdat 
je groencontainer vol is? Dan kun je op dewolden.nl een extra 
gft-container aanvragen. Een extra GFT-container kost € 44,40. 
Tuinafval kun je ook naar de milieustraat brengen.



Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend 
van 10.00 – 17.00 uur. 
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor 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. Aanmelden vooraf is nodig.

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 de maanden 
juli en augustus ook op dinsdag- en donderdagmiddag van 
14.00-16.00 uur. Het kan ook zijn dat de molenaars op andere 
tijdstippen buiten de openingstijden aanwezig zijn. Als er dan een 
vlag buiten hangt, kunt u gerust binnenkomen.
Groepen voor een rondleiding op afspraak mogelijk. Kijk voor 
meer info op www.zaandplatte.nl

Pasmans Huus Ruinen, 
Oosterstraat 16, Ruinen blijft het gehele seizoen 2020 gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

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, dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.

SEPTEMBER
Vrijdag 11 september RPD Ruiner Paarden Dagen –
 springconcours op zandbodem
 Paarden klasse L t/m ZZ, B + L
 Locatie: Kloosterstraat 5,
 Ruinen (achter brandweerkazerne)
 www.vrederuiters.nl

Zondag 13 september ‘Daar pluk je de vruchten van
13.30-16.00 uur ’Excursie door IVN Westerveld
 Buiten zijn is gezond. Maar de
 natuur aan de rand van het nationaal park
 heeft veel meer te bieden. Braam, vuilbes,
 genezende kruiden, een vroege eikel en een
 mooie paddenstoel. In de natuur is veel te
 plukken, gezond voor geest en lichaam of toch
 niet ..…?
 Start: Havezate Oldengaerde,
 Westeinde 57 Dwingeloo
 Vooraf aanmelden nodig

Zaterdag 12 september RPD Ruiner Paarden Dagen –
 springconcours op zandbodem
 Pony’s BB t/m ZZ, Paarden klasse BB t/m L
 Locatie: Kloosterstraat 5, Ruinen
 (achter brandweerkazerne)
 www.vrederuiters.nl

Zaterdag 12 september Open Monumentendag

Zondag 13 september RPD Ruiner Paarden Dagen –
 springconcours op zandbodem
 Paarden BB t/m Z
 Locatie: Kloosterstraat 5, Ruinen
 (achter brandweerkazerne)
 www.vrederuiters.nl

Zaterdag 19 september Westerbergen Nazomerfair 2020
11.00-17.00 uur Standhouders met leuke producten,
 activiteiten, theater etc.
 Locatie Vakantiepark De Westerbergen, Echten

Zondag 20 september Westerbergen Nazomerfair 2020
11.00-17.00 uur Standhouders met leuke producten,
 activiteiten, theater etc.
 Locatie Vakantiepark De Westerbergen, Echten

LET OP!
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk:
kijk op 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.

September Sportmaand
Meer dan ooit is het belangrijk om potentiële sporters en sporters die 
door corona afgehaakt zijn, weer aan het sporten en bewegen te krijgen. 
De sportfunctionarissen willen daarom verenigingen de kans geven hun 
club onder de aandacht te brengen. September 2020 wordt sportmaand 
met als thema ‘Sport doet iets met je!’

Aanbod sportverenigingen                                                                                                                                
Verenigingen kunnen in de maand september zich openstellen voor 
kennismakingslessen. Dit kan gedurende gewone trainingsuren. Er is 
aanbod voor jong en oud! 

De volgende verenigingen doen al mee met ‘September Sportmaand’: 
•    DOS Zuidwolde
•    ZKC’19 Zuidwolde
•    VCZ Zuidwolde
•    DOO Ruinen
•    Badmintonvereniging Ruinen
•    VIOS Ruinen 
•    Jigoro Kano Ruinen 
•    KIOS Ruinerwold
•    Vitesse’63 Koekange 
•    TDG Alteveer Kerkenveld

Actief na schooltijd                                                                                                                                       
De kennismakingsmogelijkheden kunnen door verenigingen kosteloos op 
de website www.actiefnaschooltijd.nl worden geplaatst. Aanmelden kan 
nog, maar in verband met de promotie is het wenselijk dit voor september 
te doen.  

Aanmelden voor trainingen                                                                                                                                       
Inwoners die graag kosteloos gebruik willen maken van het aanbod van 
de verenigingen, kunnen zich ook aanmelden voor de trainingen via de 
website www.actiefnaschooltijd.nl                        
Hier is ook alle informatie over de trainingen te vinden.       



Nieuwe Collectie!
De nieuwe 
herfstcollectie is binnen!

Enjoy
Dreamstar
Soquesto
Angels
Zerres
Anotherwoman

PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


