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ANSEN- ’t Neuvertje, een hele leuke 
relaxte naam voor een stukje weiland in 
het evenzo relaxte Ansen. Sinds jaar en 
dag is het melkveebedrijf van de familie 
Luning gevestigd aan Om de Kaamp 7 in 
het pittoreske dorpje tussen Ruinen en 
Dwingeloo. 

In 1994 werd op dit mooie landje gestart 
met een kleine camping waarop 5 
kampeerplaatsen. Inmiddels is de echte 
boerencamping uitgebreid naar 15 
plaatsen en zijn de eigenaren steeds op 
zoek naar vernieuwingen en trends om 
aan de hedendaagse vraag te voldoen.

‘In 2018 hebben wij het melkveebedrijf 
en de camping overgenomen van Rik zijn 
ouders’, zo start het ondernemersechtpaar 
Rik & Melanie hun verhaal. ‘Wij speelden 
al een paar jaar met het idee om uit te 
breiden door een melktap aan te schaff en, 
maar telkens bleef het bij die gedachte.’ 
Maar het idee liet hen niet los.

‘Je ziet dat er steeds bewuster omgegaan 
wordt met voeding en er veel vraag is naar 
verse en eerlijke producten rechtstreeks 

van de boerderij. En als dat even kan, 
dan ook nog zo dicht mogelijk in de 
buurt verkrijgbaar. Afgelopen winter 
werd het idee dus omgezet naar actie 
en werd informatie opgevraagd hoe wij 
dit het beste zouden kunnen realiseren’, 
vertellen Rik & Melanie enthousiast. ‘Wij 
hebben alles mee want we zitten op een 
ideale locatie, er komen veel toeristen 
langs en ook voor de campinggasten is 
het natuurlijk gemakkelijk. Je kunt zelf de 
verse melk tappen bij ons aan de tap.’ 

De melk is verkrijgbaar in fl essen die je 
kunt kopen, maar je kunt ook een eigen 
fl es meenemen. Er kan 1 liter of een 0,5 
liter melk getapt worden. 
Naast de camping en de melktap kun je 
bij ’t Neuvertje ook terecht voor een lekker 
boerderij-ijsje. Dit heerlijke in de regio 
bekende ijs wordt ingekocht bij de Drentse 
Koe in Ruinerwold. Wil je informatie of ook 
eens proeven van deze verrukkelijke pure 
melk?
Rik & Melanie heten je van harte welkom. 
Natuurlijk ook voor zo’n lekker ijsje!
Camping en Melktap ’t Neuvertje
Om de kamp 7 | Ansen

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Bedrijvigheid: ‘t Neuvertje
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• Nieuws van DAP de Wolden
• Gemeente De Wolden
• Andrea door Dinie van der Sleen
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
19 mei 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
11 mei  2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Lekkere verse melk 
tappen bij ’t Neuvertje

bedrijvigheid



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.

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

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg
• onderhoud 
• renovatie
• bestratingen
Het plaatsen van 
• tuinhuisjes
• schuttingen
• vlonders
• pergola’s

Wolvenweg 11 | 7963 BG  Ruinen | M 06 439 94 277 | T 0522 472 442
www.hoveniersbedrĳ fsandermeekhof.nl

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 62

elke vrijdag en zaterdag geopend

• Levering van geel zand & teelaarde

• Zeven van grond < 2cm

• Aanleg van

 bestratingen, tuinen,

 manegebakken, enz.

• Levering van bestratingsmaterialen, 

 nieuw & gebruikt

• Kraan- en shovelwerkzaamheden

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
(0522) 470 506  - (06) 558 686 16

Grondwerk          •          Bestrating          •          Infra

Uw adres voor

www.rluning.nl | info@rluning.nl

Langedijk 2  7958 PJ  KOEKANGE



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 huidoneff enheden 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
Brink 41 - 7963 AB 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 / fi tness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.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

Koos Hulzebos Administraties
Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers, 
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

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 Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

Oud papier Pesse
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amshoff weg | 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

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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134



KIEK! JANS SCHULTING

de vlag uit!
Op Koningsdag beklommen Jans Schulting en Bart Kiers de 
toren van de Mariakerk om de vlag te hijsen. Jans maakte op 
grote hoogte deze  mooie plaatjes van Ruinen.

Familieberichten

waopenties

TE KOOP
Wit metalen bed 140x200cm merk Dico, 

met 2 bijpassende nachtkastjes, €  100.00

Doos met 45 LP’s, Nederlands- en Engelstalig, € 3.00 per stuk

Oude vleesmolen, merk Alexandra nr. 10, € 15.00
info: 06 201 479 30

Voor alle warme belangstelling, vriendschap en 
hulp in de afgelopen jaren en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa

Henk Pries

willen wij u heel hartelijk bedanken!

De talloze blijken van medeleven, in welke vorm 
dan ook, hebben diepe indruk op ons gemaakt en 
wij ervaren dit als grote steun.

  Marry Pries-Slagter
  Kinderen en kleinkinderen

Ruinen, mei 2021

Voor de overweldigende belangstelling in welke vorm 
ook, wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Het heeft me erg goed gedaan!
We zijn er nog niet maar het gaat goed.
Ook namens Hendrik Jan en de kinderen bedankt.

Groeten, Roe�  e ter Meer



ColumnJOS

STUKKIES

“Ie kunt overal wel stukkies over schrieven”, zee mien man. 
Hij bedoolt det ik amit wat stillegies ien gedachten naor 
dingen kan kieken. Beveurbeeld naor de veugelties die 
doonde bint rond de nustkassies um de beste uut te zeuken 
veur het leggen van de eigies. Wij hebt veule nustkassies op 
ehungen dus vrog ien het veurjaor is de keuze roemer as 
onder de meensen-huzen-zeukers. As er een meensenhuus 
te koop stiet bint er zoveule kiekers/kopers det de dikste 
portemmonnee baos is; want over de vraogpries hèn been is 
mode op t heden. 

Bij die mit mos taogende veugels hol ik ien mien heufd het 
praotie det wij as meensen zöllen voeren bij het zeuken 
van een neej huus… “...zulle wij dizze doon? Och nee..die 
binnenkaante mut heel wat an gebeuren; daor zit het mos 
van de veurige koolmeeze nog ien. Ja..mar ie kunt er wel 
makkeluk ien komen; eerst even op die takke er boven..kuj 
good uutkieken of er gien valkie op oe loert en dan rap mit 
de pierties naor binnen. ja..mar ak er tien eigies ien legge 
dan is het wel wat krap. Die daor an de veurste boom is wat 
roemer... Ja mar det vleeggat is wat groot; daor kan een 
koekoek ook deur en dan zit ie mit een lastug groot kiend...
laot wij ook ies kieken naor det kassie achter de beuke...det 
lig mooi uut de wiend en mit de deure (t gat) op het zuden…”
Zo giet ien mien kop det stukkie “dreejen” ak naor de 
veugelties kieken die of en an vleegt; ums te beurt ien het 
hokkie vleegt en daornao eenparig besluut waor ze wilt 
nusselen.

As ik dit schrieve hol ik ien mien bovenkamer een praottie 
van de wilde gaanze. Die mut flink roppig ien de kop wezen..
dunkt mij. Kiek…al een jaor of veere loopt er twee dikke 
wilde gaanzen op gröslaanden um oons huus. Wij vreugen 
oons altied of waorumme die tweej...die ook s winters hier 
scharrelt..nooit ies argens nusseln. En of ze t wussen; wij 
geleufden oonze ogen neet. Het vrouwgie zochte oonze 
dobbe (poel/vijver) uut um alle reet en lissen en stroo bij 
mekaar te garen veur een nust. Niet zomar een nust...het lek 
een ooievaarsnust det boven het water uut stek. Vlot lagen er 
een stuk of zes…misschien wel 7 of 8 eier ien. Vader gaanze 
zag het an mar stak gien vleugel uut um te helpen. En now 
ze begunt is te bruden (broeden) is hij vot. As mooder ien 
het meensenleven zöl e mutten leren de huusholling doon. 
En as e lange votbleef umme een pakkie sigretten te halen 
mar even bij kameraoden ien de kroeg belaandde kreeg e de 
wiend van veuren. 

Ien gaanzenpraot: “Ikke hier mij uut de naod bruden en ieje 
an de boemel...haal mar ies wat kroos op...ik hebbe honger... 
en er lig rommel op t water en die russepolle mut wat 
korter esnaveld aans kan k niet meer uut t nust kieken naor 
onraod...”, zo stel ik mij het proattie veur. Mar wilde gaans-
moo zit muurvast op het nust en va is al een dikke weeke vot. 
Ak grös meeje dut ze net of ze dood is..gien beweging ien te 
zeen...plat hangend over het nust... of ze deenkt; ie ziet mij 
niet..ie ziet mij niet. Ak Wikipedia magge geleuven hef ze mit 
dreej week jonkies. Ik bin gloepens beneejd of va gaanze er 
dan weer is “van sigretten halen”…Mien man hef wel geliek.
wat zit er een bulte stukkies ien het leven...

Rij niet snel
dan zie je 

meer...

Rij niet snel
dan zie je 

meer...



aangepaste actie i.v.m. coronavirus

Muziekvereniging Crescendo

Hendrik Smid  T. 06 228 443 84
   of 0522 472 344
Harry Zegeren  T. 06 511 213 97
Intechneau  T. 0522  471 581

BESTELLEN VIA GERANIUM
ACTIE

per stuk € 2,00 

8 stuks € 15,00
Wij bezorgen uw bestelling
vanaf 24 april a.s. op woensdag of zaterdag

→

Uw bestelling afhalen is tevens mogelijk bij
Intechneau, Voor de Blanken 3 Ruinen of bij Kwekerij Ruunderdiek, Meppelerweg 62 Ruinen



Stop teken, STAP naar de 
dierenarts! 
DE WOLDEN - Misschien heeft u de STAP reclame al gehoord op de 
radio. De landelijke voorlichtingscampagne over teken. Tijdens 
deze week zetten dierenartsen, huisartspraktijken en diverse 
organisaties zich samen in om het belang van tekenpreventie 
onder de aandacht te brengen.  
Ben jij al bekend met STAP? Handelen volgens de STAP-methode 
helpt gezondheidsproblemen bij dier en mens te voorkomen. STAP 
is een ezelsbruggetje voor de volgende vier handelingen, namelijk 
signaleren – teek verwijderen – advies vragen (bij de dierenarts) – 
preventie.  Ons team helpt u graag met het vinden van een passende 
tekenpreventie voor uw huisdier, bel voor advies naar
Dierenartsenpraktijk De Wolden 0528 – 371291.

Bezoekerscentrum is deels weer 
geopend
RUINEN - Conform de richtlijnen van de overheid is het  
Bezoekerscentrum Dwingelderveld , Benderse 22 Ruinen vanaf 
woensdag 28 april jl. weer geopend. 

Dit betekent dat: het centrum is geopend van woensdag t/m zondag, 
van 12.00 tot 16.00 uur. In de meivakantieweek is het centrum ook op 
maandag 3 en dinsdag 4 mei open. Dat geldt ook voor 2e Pinksterdag, 
24 mei. Deze aangepaste openingstijden gelden voorlopig t/m 31 mei. 
Daarna volgt nader bericht.

Doodzieke koe door 
Mannheimia
DE WOLDEN - Hoestende koeien met longontsteking worden 
nogal eens gezien op een rundveebedrijf. Vaak is de koe niet 
ernstig ziek en is de ziekte goed te behandelen. In tegenstelling 
tot dit ziektebeeld neemt het aantal koeien dat ernstig ziek 
wordt door een longontsteking de afgelopen jaren toe. De 
koeien hebben hoge koorts van 40 tot 41 graden. De dieren zijn 
benauwd en hebben veel pijn aan de borstkas, waardoor hoesten 
en bewegen moeilijk wordt.

De longontsteking wordt bij deze ernstig zieke koeien veroorzaakt 
door de Mannheimia bacterie. Deze bacterie is een normale bewoner 
van de neus en keelholte van runderen. Onder invloed van stress 
en een verminderde afweer kan de bacterie een ernstige long- en/
of borstvlies ontsteking veroorzaken bij runderen. Met name de 
gifstoff en die door de bacterie gevormd worden zorgen voor de ernst 
van de ziekte.

Het is van belang dat deze koeien met een ernstige longontsteking 
zo snel mogelijk behandeld worden met het juiste antibioticum 
en daarnaast een aanvullende behandeling met pijnstillers en 
ontstekingsremmers krijgen. Vaak hebben koeien waarbij snel 
gehandeld wordt een betere kans op herstel dan koeien waar 
men te laat bij komt, vanwege de snelle ontwikkeling van ernstige 
longschade. Meerdere dieren in de koppel kunnen ziek worden van 
deze bacterie. 

Wat de precieze oorzaak is voor het plotseling aangrijpen van deze 
bacterie is nog onbekend. Risicofactoren zoals stress in de stal, 
het mengen van dieren afkomstig van verschillende bedrijven en 
een verminderde afweer door een andere onderliggende ziekte 
of tekorten kunnen longontsteking door Mannheimia in de hand 
werken.

Heeft u koeien die verschijnselen vertonen van longontsteking dan is 
het zaak zo snel mogelijk contact op te nemen met de dierenarts. 
Wij helpen u graag met de juiste aanpak van dit probleem.
Dierenartsenpraktijk De Wolden 0528 – 371291.



T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

notariaat & mediation
Stotijn

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

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. 

meimaand broekenmaand
IN MEI

OP ELKE BROEK!

20%
KORTING

LANGE BROEKEN | CAPRI’S | BERMUDA’S



Regionale Energiestrategie RES
DE WOLDEN - Als Drentse samenleving willen we een duurzame 
bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de 
regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe 
staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van 
het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige 
zonne- en windenergie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). 

Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en 
Algemeen Besturen van de waterschappen in de regio Drenthe de tijd 
om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0.
De RES 1.0 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen 
bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en 
overheden. Adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0.
De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in 
Nederland. 

Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin staat de bijdrage beschreven 
aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland 
35 TWh elektriciteit op te wekken door windenergie en grootschalige 
zonne-energie. Tevens wordt aangegeven wat de betekenis van de 
bijdrage is voor de energie-infrastructuur. Verder levert elke regio, 
als onderdeel van de RES, een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, 
waarin regionale afstemming plaatsvindt over warmtevraag en het 
duurzame warmteaanbod.
Lees de RES 1.0 en meer informatie over de RES op
www.energievoordrenthe.nl en bezoek het online festivalterrein.
Bekijk de animatie: https://www.youtube.com/
watch?v=8PjnDVqsthw

Uitreiking Koninklijke 
onderscheidingen
DE WOLDEN -Dit jaar zijn drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt 
bij de Algemene Gelegenheid van Koningsdag. Burgemeester Roger 
de Groot heeft de gelukkigen thuis bezocht en daar de versierselen 
overhandigd. Met de uitreiking werden twee inwoners van De Wolden 
Lid in de Orde van Oranje Nassau en één inwoner Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

1.  Mevrouw De Boer-Pekel, 30 december 1957 in Ruinerwold en 
woont in Ruinerwold. Mevrouw De Boer-Pekel wordt Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.
2.  De heer Brals , 2 augustus 1948 in Meppel en woont in Ruinerwold. 
De heer Brals wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
3. De heer De Vries, 4 oktober 1947 in Meppel en woont in de Wijk. De 
heer De Vries wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Archeologisch beleefpunt in de 
nieuwbouwwijk Oldehave-Bos 
Ruinen geopend
RUINEN - Maandag 19 april jl. is door Cees Bijl, gedeputeerde 
en wethouder Hilda Mulder het archeologisch beleefpunt in de 
nieuwbouwwijk Oldehave-Bos in Ruinen geopend. Cees Bijl, 
Gedeputeerde Provincie Drenthe: “Van harte gefeliciteerd met 
het archeologisch beleefpunt! Dit beleefpunt is het resultaat 
van een mooie samenwerking tussen de provincie en de 
Drentse gemeenten. We willen in iedere Drentse gemeente een 
archeologisch beleefpunt, waar de (pre-)historie van die plek kan 
worden gevoeld en beleefd. De indrukwekkende huisplattegrond 
van het woonstalhuis hier in Ruinen is zo’n plek. Een mooi deel 
van het verhaal van oerprovincie Drenthe, dat het waard is om te 
vertellen en te zien.”

Wethouder Hilda Mulder: “De inwoners van deze wijk wonen 
hier op een bijzondere plek. Een plek waar men duizenden jaren 
geleden al graag wilde wonen. Dat zegt wel wat. Door de contour 
van de opgegraven boerderij weer zichtbaar te maken, kunnen we 
deze plek een beleefpunt geven. Het is een mooie aanwinst voor 
onze gemeente en voor Ruinen in het bijzonder. Door een goede 
samenwerking met de wijkbewoners is dit beleefpunt tot stand 
gekomen. Ik hoop dat deze plek echt gebruikt gaat worden als een 
ontmoetingsplek. Zomers bijvoorbeeld om samen een barbecue te 
houden en in een strenge winter om de kinderen er de schaatsen 
onder te binden. Zodat het verleden een levendig onderdeel blijft van 
deze plek.”

Winnaar fotowedstrijd
Aan de inwoners is gevraagd om een leuke, gekke of grappige foto bij 
het beleefpunt. En dat is gelukt. De winnaar is mevrouw Sasja Boeters: 
“medio augustus 2020 hebben wij met ons gezin “De grote stap gezet” 
om te verhuizen van het Zuid-Hollandse dorp De Lier naar het Drentse 
Ruinen. De foto van onze oudste dochter Ilse (12 jaar) vonden wij dan 
ook zeer toepasselijk. Zij heeft namelijk de grootste stap genomen 
van ons gezin. Vriendinnen achtergelaten, naar een nieuwe school, 
nieuwe leefomgeving, van basisschool naar voortgezet onderwijs etc. 
En wij zijn komen wonen aan de Hooikampen waar het archeologisch 
beleefpunt is geplaatst. We hebben alles op de voet kunnen volgen.”

 



KERKDIENSTEN

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 19 mei 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 11 mei 2021, 17.00 uur
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen.

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl
Redactie & 
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 9 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Bijl
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Linde

Donderdag 13 mei Hemelvaart
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J. Wegerif

Zondag 16 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Urgert
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Naber

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

Belangrijke mededeling
Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen heeft het 
kerkbestuur besloten met de kerkdiensten in de Mariakerk in 
Ruinen te stoppen tot nader bericht.
De leden van de Mariakerk in Ruinen kunnen op dezelfde 
manier als in het voorjaar inloggen bij de gestreamde 
diensten in de gemeente Pesse. 

Hiervoor gaat u naar de website: www.pknpesse.nl. 

U kunt inloggen met dezelfde gebruikersnaam en 
wachtwoord. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn dan kunt u 
op de website van Pesse gewoon weer een nieuwe aanvragen 
of u krijgt de bestaande gegevens terug.

TWEE PÈERDEN 
Een renpèerd slank en fi er 
Leup in ’t gres met veul plezier 
Had prachige ogen, de bienen dun 
’n gebeugen lange hals zo mooi as ’t kun 
Terwiel zie daor zo an ’t genieten was 
Zag zie an de aander kaant van ’n plas 
Een boerenpèerd drok an ’t ploegen 
Dat leup te hijgen en te zwoegen 

Het renpèerd bleef een poosie staon 
En zee ‘k bin met oen lot begaon 
Wat zie’j der uut, bezwiet en ruug 
Wat draag ie old en smerrig tuug 
Ie mussen oe toch warempel schamen 
As aandern oe zo tegen kwamen 
Ik mij schamen zee ’t warkpèerd doe 
Wel veur wie, wal ’t allerminst veur oe 

Gien ievreg pèerd zal mij verachten 
Allien wie lui is kan dat verwachten 
Want dènkt er an ie trotse draver 
As ik niet wark, heb ie gien haver!
  

  Janny Kok-Wolbers

ANDREA
Andrea
Zo mooi as een roos
Pas ontloken
pracht van kleur
Zacht van geur
Helaas...
Helaas werd de ranke stengel
bruut gebroken.

  † 10 mei 1993

Gedicht door Dinie van der Sleen-Strijker



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.  1 november t/m 
31 maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur. In de 
Schoolvakanties: dagelijks geopend van10.00-17.00 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 
Korenmolen de Zaandplatte is weer geopend. 
Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl

Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen blijft tot nader te bepalen datum gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Tourist Info Ruinen
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.

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

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

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert 
wederom een oud ijzer en recycle-actie.  Deze actie vindt 
plaats op de laatste zaterdag van de maanden: januari, maart, 
mei, juli, september en november vanaf 9.00 tot 12.00 uur. 
In het eerste jaar hadden we alleen de mogelijkheid om oud 
ijzer in te leveren en daar is de inlevering van elektrarecycling 
bijgekomen. Alles waar een stekker aan zit kunt u bij ons 
inleveren waarna wij zorgen voor een correcte recycling van de 
materialen. 

• 29 mei
• 31 juli

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
belangenvereniging: 
via de mail belangenvereniging.oosteinde@gmail.com of 
telefonisch met Edwin Weide 06–23 79 23 29. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen dan kunt u ook 
contact opnemen door een mail te zenden. 

• 25 september
• 27 november

Speel jij ook 
The Nature Game Drenthe?
REGIO - Het is een sprookje, het is een vette game, en je leert over 
de prachtige natuur van een Nationaal Park in Nederland. 
The Nature Game is een magische tabletgame. 

De Spectator is jouw geheime kijker, waarmee je dingen kunt zien 
die voor de gewone wandelaar verborgen blijven. Je loopt over een 
schatkaart en het kompas wijst jou de weg, langs fi lmpjes, raadsels, 
en interactieve spellen. Het verhaal is uniek en alleen op deze plek te 
beleven.Boek nu snel je tablet en ga op avontuur in
Nationaal Park Dwingelderveld.
Geschikt voor alle avonturiers vanaf 7 jaar!
www.thenaturegame.nl

Molen de Zaandplatte geopend!
RUINEN – Vanaf 1 mei jl. is de molen weer open. Op zaterdag ben 
je welkom om de molen te bezoeken voor een bezichtiging of om 
meelproducten te kopen. 
Alles wel onder voorwaarden van de huidige coronamaatregelen. De 
molenaars en vrijwilligers heten je van harte welkom!



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

           

AIRCO CHECK

PCA Gewoon Goed!

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3

7921 VM Zuidwolde
T. 0528 371 227

www.wemmenhove-peugeot.nl

Laat uw airco
op tijd controleren


