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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

Werkzaamheden entree 
bezoekerscentrum Dwingelderveld
RUINEN - Na 15 jaar was de heide bij de entree van het bezoekerscentrum uitgeput. 
Grassen en bramen namen het over. Nu wordt de voedselrijke bovenste grondlaag 
weggehaald en in plaats daarvan zand opgebracht. Het ven, waar in de zomermaanden 
talloze kinderen zoeken naar waterdiertjes, wordt weer opener gemaakt en verdiept.

De entree van het bezoekerscentrum geeft je straks een voorproefje van wat je 
verderop in het Dwingelderveld ook kunt zien: hogere delen met struikheide en kruiden als zandblauwtje en tormentil. Op de lagere 
delen groeit een mengsel van dop- en struikheide, met daarbij beenbreek en pinksterbloem. De jeneverbessen die er stonden waren 
ziek. Er worden nieuwe aangeplant. Ook gagelstruiken en koningsvarens horen erbij.

Het ven was in de loop van de jaren behoorlijk dichtgegroeid. Door water- en oeverplanten weg te halen ontstaat er weer licht en 
ruimte. Ook wordt het ven deels verdiept. Daardoor biedt het weer een goed onderdak aan kikkers, padden, salamanders en tal 
van waterinsecten die hier leven.

Kijk uit voor stoorstoffen!
DE WOLDEN - In de pmd-container mogen plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen (blik) en drankpakken. Denk aan: lege 
yoghurtpakken, flacons van wasmiddelen, conservenblikken en 
frisdrankblikjes. Als je deze verpakkingen gescheiden inzamelt, 
kunnen er nieuwe verpakkingen van worden gemaakt.

Stoorstoffen
Helaas belanden er veel zogenoemde stoorstoffen tussen 
het pmd-afval. Dit zijn stoffen die niet hergebruikt kunnen 
worden en die dus het recycleproces verstoren. Het kost veel 
moeite om ze tussen het afval uit te halen en ze kunnen zelfs 
de afvalwerkingsinstallaties beschadigen. Voorbeelden van 
stoorstoffen die vaak tussen het pmd-afval belanden, zijn hard 
kunststof, plastic speelgoed, chipszakken en piepschuim (dit is 
allemaal restafval).

Alleen verpakkingen
Houd voor jezelf als stelregel aan dat er in de pmd-container 
alleen verpakkingen mogen. Twijfel je of iets er wel of niet 
in mag? Kijk dan op doemeemetpmd.nl. De verpakkingen 
hoeven niet brandschoon te zijn, maar mogen ook niet te veel 
etensresten bevatten. De afvalverwerker controleert of er niet te 
veel stoorstoffen tussen het afval zitten, daarom is het belangrijk 
dat je de verpakkingen los of in een transparante zak in de 
container doet.

Foto: NP Dwingelderveld

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

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 

Kleindierententoonstelling van 
RKC gaat niet door
RUINEN – De jaarlijkse kleindierententoonstelling van RKC 
(Ruiner Kleindierenclub) gaat helaas niet door. 

‘Traditioneel wordt de tentoonstelling jaarlijks gehouden in het 
tweede weekend van november, maar door de maatregelen 
rond het Covid-19 virus is besloten dit jaar over te slaan en het 
programma naar 2021 te verschuiven’, zo meldt voorzitter van 
de club Meine Jan Zegeren.



’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

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  -  e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.nl

René Stout | Computer en smartphonehulp
Tel.: 0655 122 483 - Mail: rwstout@gmail.com
Websites: rwstout.nl en overchromebooks.nl 
Zolang ‘t Neie Punt gesloten is, houd ik geen spreekuur.
Voor ‘spreekuurvragen’ reken ik in die periode geen kosten.

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 18 november 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 10 november 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via



KERKDIENSTEN

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met COVID-19 

volgen wij de richtlijnen 

van het RIVM.

Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij 

ons terecht voor een 

bespreking en kunnen 

akten op ons kantoor 

worden ondertekend. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: donderdag 26 november 2020
Locatie: n.t.b. (afhankelijk van situatie m.b.t. COVID-19 is
 de ALV online of op locatie) 
Aanvang: 20:30 uur

LET OP: In verband met de maatregelen rondom COVID-19 
vragen wij u zich vooraf aan te melden per e-mail:
info@vvvoruinen.nl U ontvangt van ons bericht over de locatie
(al dan niet online) van de ALV. 

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen 2019
5. Jaarverslag secretaris
6. IJsbaan
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Pauze
11. Contributie
12.  Bestuursverkiezing: 
 Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw G. Slager
 Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor:
 de heer S. Dekker. Tegenkandidaten kunnen zich schrift
 lijk aanmelden voor aanvang van de vergadering, mits deze
 kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste vijf leden.
13. Evenementen voor het jaar 2021
14. Rondvraag
15. Sluiting

UITNODIGING

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen | T. 0522 473 328

Open op
Dinsdag, donderdag en vrijdag 

09.30-12.00 en 13.15-17.00 
Woensdag en zaterdag 

09.30-12.00

15% KORTING 
OP EEN NIEUWE BRIL

actie geldig tot 21-11-2020

e.e.a. onder voorbehoud en met inachtneming van de 
coronamaatregelen

Woensdag 4 november - Dankdag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. P. de Vries

Zondag 8 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. R. van Dijk-Veenstra
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 15 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Dienst van gedenken
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Ds. Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dhr. M. de Vries

Ontmoetingskerk Pesse
Alle activiteiten die t/m 12 november gepland staan in de 
Ontmoetingskerk worden/zijn afgezegd i.v.m. de nieuwe 
maatregelen en volgens de richtlijnen van het RIVM. De 
erediensten gaan wel door met een maximaal aantal van 30 
personen. Ook zal de expositie van de familie Timmerman 
doorgaan onder bepaalde voorwaarden, zoals het dragen van 
een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand.



WAOPENTIES

Na 3 maanden in Reggersoord wil ik iedereen 
bedanken voor bezoek, kaarten, bloemen of in 
welke vorm dan ook.

Mijn nieuwe adres is:
Jan Wierengaweg 19
7963 CN  Ruinen

Hennie Zegeren-Broekman

TE KOOP
Set winterbanden op velg
Michelin Alpine 5 195/65/R15
Profiel 2x7mm/2x5mm € 125,00 | Tel. 06 201 479 30

TE KOOP
2-Pers.bed 140x200cm, wit metaal z.g.a.n.
met spiraal in 2 delen, merk Dico € 100,00
Tel. 06 201 479 30

TE KOOP
Nachtkastjes(2x) wit metaal met glasplaat
h.70cm/b.45cm, merk Dico € 70,00 | Tel. 06 201 479 30

TE KOOP
Pop – Gluurder, met kerstkleding € 15,00 | Tel. 06 201 479 30

SCHAOP/HELD
Bij oons kwamp een jonge vrouwe an de belle van de 
veurdeure; dan is er wat bezunders want meestal komp 
volk hier achterumme. Det was ook zo; ze zee det er ien 
oonze laand een schaop op de rogge lag. En kenners weet; 
die muj onmiddelijk ummedreejen aans giet e dood. Het 
schient det de mage of de iengewaanden dan de aodem 
ofsluut. Dapper teugen wij over de draod en gelokkig was 
het op tied; het dier was nog wat versuft mar stunt even 
later weer grös te vreten. Gevaorlijke tied was het um zo te 
liggen want de dieren waren drachtig.

De tied van laompies kwamp weer an. Het dartele gespring 
ien de weilaanden is elk jaor een feest umme even naor te 
kieken.  Mit de karstdagen hebt de meeste schaopskuddes 
al de eerste laompies. Een mooie dekram wordt dan 
bij een stok of wat schaopen edaone ien de hope det 
het een paar vrogge geboorten op mag leveren.  Ien de 
verwachting det de eerste laompies veule meensen naor 
de karstwandelingen toe magt trekken. En meestentieds is 
det ook het geval. As er heel veule laomer bint dan kreej de 
laomerknuffeldag; honderden, ja amit duuzenden bezeukers 
koomt dan kraomschudden ofwel op kraomveziete. Det is 
de drokste dag bij de schaopskudde. En mit name now 
er zoveule verspiekerd is an de kooi is het ook de meujte 
weerd daor rond te lopen. Veural de kooi waor een looppad 
an het hokke langes emeuken is stiet dan vol volk want wat 
is er now mooier dan mit kiende kleinkiender of femilie even 
naor det feest te gaon.

Zölf hebt wij ook een stukkie greun en daor leupen ook altied 
schaopen ioen. Barre mooi umme naor te kieken. Aj niet 
zo’n dikke köppel hebt dan geef ie ze ook een name. Daor 
muj mit uutlieken. Ooit kregne wij oonze eerste tweejling 
laomer; prille schaopeholders as wij waren stuurden wij an 
goeie kameraoden korties rond; laomergeboortekaorties Mit 
bliedschop geve wij an det Wolly en Bollie geboren waren. 
De bezeukers kwamen mit toppies stro, wortels, heuj, 
sukerbieten en haandtiesvol biks veur de kraomvrouwe. En 
wij mar borrels schinken op het jonge grut. Het waren mooie 
dagen. Mar veur de kiender völt het niet mit det Bollie een 
rammegie was en verkocht mus worden; det is het zölfde 
verdreet as van Flappie van Youp van ‘t Hek. Geef beesten 
die ien het achterhuus bint noooooit een name weet wij 
sedert die tied. 

Niks is zo mooi as die laomertied. De schaopemoeders 
die an det pasgeboren kiend roekt en het dreuge likt en 
van die mooie zachte beeeeh geluudties maakt. Det 
beeeehgeluudtie blek uniek te wezen. Want al hej ook 
dartug chaopen, elk jonk laompie wet precies welk geluud 
van zien moe is. As moe bleert dan giet, zo weet ze, heur 
etensbelle en raomt ze er op uut umme onder moe te 
schieten en an de warme tepels te lebbern.

Het vrouwgie det an de deure ekomen was en ikke preuten 
nog even nao; ik vreuge of ze ook schaopen har. Nee, mar 
ze har ies elezen det een schaop det op de rogge lig dood 
giet. Tweej kien der achter ien heur auto tummerden op de 
roeten; ongeduldig umme naor huus te gaon. Ikke naor de 
auto toe; ik zegge; oen mamme is een held..die hef een 
schaop ered.  Ze keken mij mit grote ogen an. “Dan mag 
mamma nog wel even praten”, zee de ene. Ja..wie wil now 
gien held as mamme hebben...

Mariaconcert op 22 november 
in de Mariakerk te Ruinen
RUINEN - De Stichting Muziek in de Mariakerk organiseert een 
bijzonder vertelconcert met Wendy Roobol zang, begeleid door 
Arjen Verhage op de theorbe. Wendy Roobol licht dit concert 
als volgt toe: Heilige Maagd, Onze Lieve Vrouwe, Moeder Gods 
of gewoon Maria? Wie is deze vrouw die voor zovelen een 
troost en inspiratie is? Wat weten we van haar? Waarom spreekt 
ze zoveel tot onze verbeelding?

Al eeuwenlang is Maria een inspiratiebron voor kunstenaars, 
ze is de meest afgebeelde persoon op aarde, geen vrouw is 
zo vaak bezongen als zij. Haar levensloop kunnen we deels in 
religieuze geschriften terugvinden maar veel verhalen zijn ook 
een product van mythevorming. In een intiem vertelconcert 
neemt Wendy Roobol de toehoorders mee door het leven van 
Maria, op zoek naar antwoorden op de vraag waarom Maria nu 
nog zo veel betekent voor veel mensen, religieus of niet. Door 
middel van verhalen, gesproken teksten en 17de-eeuwse 
muziek voor zangstem en continuo, van componisten als 
Kapsberger, Purcell, Caccini en Monteverdi wordt Maria in de 
schijnwerpers gezet en krijgt de luisteraar een wellicht ander of 
completer beeld van Maria.

Het concert vindt plaats in de Mariakerk aan de Brink in Ruinen 
op 22 november a.s.
Vanwege de coronaregels wordt het concert twee keer 
uitgevoerd, nl. om 14.00 uur en om 15.30 uur. 
U dient vooraf te reserveren via e-mail: 
muziekindemariakerk@gmail.com of tel.0522- 452003. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.muziekindemariakerk.nl



Winterstop bij de Zaandstee 
in Lhee
REGIO - Coronatijd, coronamaatregelen: dat betekent winterstop 
voor informatieruimte de Zaandstee bij de schaapskooi in Lhee. Van 1 
november tot 1 maart 2021 kan Natuurmonumenten de anderhalve meter 
afstand voor bezoekers en onze vrijwilligers in de gezellige maar kleine 
ruimte niet voldoende waarborgen.

In tijden van corona
De ruimte in de Zaandstee is beperkt en daarom is bij het begin van de 
corona-uitbraak al besloten om geen publiek meer binnen te ontvangen. 
Gelukkig zat het weer van de zomer mee en hebben de vrijwilligers 
veel bezoekers buiten te woord kunnen staan. Maar nu, in de herfst en 

de winter, kunnen we niet bieden wat we graag willen; een warme, gastvrije ontvangst, aan de koffi  etafel, met uitzicht op het mooie 
Dwingelderveld.

Wolworkshops
In de tussentijd is het wolteam van de Zaandstee volop bezig met de voorbereidingen van wolworkshops in 2021. De data van de 
workshops komen op de website van Natuurmonumenten te staan. Hou de website dus in de gaten!

Vrijwilligers gevraagd
Wilt u volgend jaar meehelpen als gastheer- of vrouw in de Zaandstee? We hebben plaats voor nog twee vrijwilligers. Stuur voor meer 
informatie een mail met uw gegevens naar t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

Sportclub Drenthe organiseert 11 november online sessie 
voor verenigingen  Hoe komt onze sportclub door de coronacrisis?

Waar iedere sportliefhebber niet op gehoopt had gebeurde toch! De laatste coronamaatregelen zorgen ervoor dat 
er geen sportwedstrijden meer zijn, de kantines moeten sluiten en dat veel sporten helemaal niet meer kunnen 
doorgaan. Deze nieuwe maatregelen geven zorgen bij verenigingen en brengen vereniging in grote problemen. 
De eerste lockdown was al zwaar, maar een tweede periode brengt nog meer onzekerheid met zich mee. Daarom 
organiseert Sportclub Drenthe (SportDrenthe) op woensdag 11 november een online sessie voor verenigingen.

De verenigingsadviseurs van het coronaloket van Sportclub Drenthe, kennen de regels, protocollen en genomen 
maatregelen. Zij kunnen meedenken met verenigingen hoe kosten bespaard kunnen worden, leden behouden kunnen worden en 
welke acties gedaan kunnen worden om compensatie te vinden voor gemiste inkomsten. Sportclubs blijken echter zelf ook heel 
veerkrachtig. Daarom organiseren wij een online sessie waarin bestuurders elkaar en de adviseurs vragen kunnen stellen, maar ook 
goede ideeën kunnen uitwisselen om de huidige periode als club goed door te komen.

Verenigingen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de MS Teams meeting op woensdag 11 november om 19.30 uur. Van 
tevoren kan men aangeven waar de vereniging graag aandacht aan wil schenken in deze online sessie. In ieder geval zal er aandacht 
zijn voor de fi nanciële gevolgen van de coronacrisis en de mogelijke gevolgen voor de club en haar leden.

Aanmelden kan via: https://sportdrenthe.nl/event/online-sessie-hoe-komt-onze-sportclub-door-de-corona-crisis/. 

Meer informatie voor verenigingen is te vinden op https://sportdrenthe.nl/sport-verenigingen/ of voor hulp en vragen bij het online 
loket op: https://sportdrenthe.nl/sportloket/ 



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

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.
1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. 
1 november t/m 1 april woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur
Schoolvakanties: 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

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. 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 I.v.m. de 
huidige coronamaatregelen zal de molen tot nader order 
gesloten blijven.

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.

NOVEMBER
Zondag 8 november Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. 

Zondag 15 november Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. 

Zondag 22 november Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. 

Zondag 22 november Concert Mariakerk Ruinen op 
14.00 uur en 15.30 uur Wendy Roobol, zang en Arjen Verhage, theorbe voeren een bijzonder vertelconcert uit over Maria, de moeder van Jezus,
 met muziek van 17e-eeuwse componisten als Kapsberger, Purcell en Monteverdi. Reserveren noodzakelijk via email
 muziekindemariakerk@gmail.com of tel 0522- 452003. Let op! Twee aanvangstijden

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen en activiteiten in Drenthe vindt u op de website www.drenthe.nl of download de handige drenthe-app.

Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.



BROEKENACTIE 
IN NOVEMBER

20% korting 
op elke broek!
Nieuwe look, 
nieuwe broek!

Brink 41
7963 AB  Ruinen

T 0522 47 25 28
W www.veldsink.nl
E ruinen@veldsink.nl

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

Het zal de meesten van jullie niet zijn ontgaan dat wij met ons kantoor 
al druk bezig zijn met de aankomende verhuizing!

Ons kantoor Veldsink De Wolden en onze RegioBank zullen vanaf maandag 02-11-20 
op de nieuwe locatie zijn gevestigd aan de Brink 41 te Ruinen.

Er zal nog een officiële opening volgen van ons nieuwe kantoorpand waarover wij jullie later nog zullen 
informeren. Dit willen wij natuurlijk voor iedereen op een veilige manier kunnen doen in deze
Coronaperiode maar wij houden jullie hiervan 
uiteraard op de hoogte. 

Onze service en dienstverlening zoals jullie dit van ons 
gewend zijn zullen natuurlijk gewoon worden voortgezet 
in ons nieuwekantoorpand waar wij jullie graag van 
harte welkom heten!


