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RUINEN - Op 18 juni jl. opende De Brink 
Pub de deuren in de kelder van het oude 
gemeentehuis. Nieuwe uitbater van 
De Brink Pub is Marlous Sanders, die 
teruggaat naar haar roots in de horeca, 
na 5 jaar niet in de horeca te hebben 
gewerkt. Na afgestudeerd te zijn aan de 
hogere hotelschool heeft ze altijd al iets 
voor haar zelf gewild, maar belandde ze 
eerst bij de Rabobank.

Begin 2020 ontstonden de eerste ideeën 
met Ronald Luning en Jan Bork, de 
eigenaren van het oude gemeentehuis. 
Door de coronamaatregelen was het 
helaas niet mogelijk om een opening 
te organiseren voordat de deuren open 
gingen. 
Daarom wordt er op 10 juli a.s. van 
12.00 uur tot 16.00 een open inloop 
georganiseerd voor iedereen die kennis 
wil maken met De Brink Pub en de 
mogelijkheden. 

In De Brink Pub organiseren we besloten 
feesten en partijen tot ongeveer 100 
personen. De Brink Pub is, zoals het woord 
pub al zegt ’’een locatie om mensen 

te ontmoeten’’, met de uitstraling van 
een echte pub, sfeervol en knus. Een 
perfecte locatie voor feesten, partijen en 
activiteiten, zowel voor de zakelijke als 
particuliere markt. 

Naast de besloten feesten en partijen 
wordt er in de weekenden of tijdens 
evenementen gewerkt met een 
activiteitenkalender met bijvoorbeeld 
een quiz, proeverijen of sportwedstrijden. 
Tijdens deze activiteiten is een kleine 
keuken beschikbaar voor een borrelhap. 

Tijdens de besloten feesten kunnen 
er warme of koude bu� etten worden 
afgenomen. Dit is altijd een stukje 
maatwerk. Er wordt graag meegedacht 
over de invulling van uw feest of partij. 
Graag zien we je op zaterdag 10 juli! 

Maak kennis met De Brink Pub
Zaterdag 10 juli 2021
12.00 – 16.00 uur | Brink 19 E Ruinen 
ingang via de centrale entree
aan de Oosterstraat-zijde

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

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• De Brink Pub geopend!
• Kiek! door Jans Schulting
• Natuurmonumenten
• DB Rune
• Column van JOS
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen

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

De Brink Pub opent de deuren

‘t Ruunder Waopen heeft vakantie!
Advertenties en kopij voor de eerstvolgende uitgave van 11 augustus a.s. 

kunnen ingeleverd worden t/m 3 augustus

©Michael Steenbergen



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

FLEX-BV?

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

In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht voor een 

bespreking en kunnen akten op ons kantoor worden ondertekend. 

notariaat & mediation
Stotijn

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG, TREFZEKER EN VOORDELIG!
altijd scherp!

NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN RUINEN!

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 huidone� 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 / � 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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

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

Een gewonde ree gevonden?
Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

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. Amsho� 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



KIEK! JANS SCHULTING

bijenvolk verhuizen
De 88-jarige imker Arend Middelveld werd onlangs 
ingeschakeld bij de verhuizing van een bijenvolk.
Jans Schulting legde dat met zijn camera vast.
Meer werk zien van Jans? Kijk op zijn fb-pagina!

Natuurmonumenten maakt 
zich zorgen om verdwijnen 
van leefgebied van insecten in 
steden en dorpen
REGIO - Een petitie moet bewoners en hun gemeenten bewust 
maken van hun verantwoordelijkheid voor insecten binnen 
de bebouwde kom. Boswachter Sanne van Gemerden: “Veel 
Nederlanders houden van strak gemaaide perkjes en hebben 
liefst geen onkruid in tuin en straat. We staan er vaak niet bij 
stil, maar daarmee maken we het insecten heel moeilijk om te 
overleven. Het is tijd dat insecten een stem krijgen en we hen in 
bescherming nemen. We willen met deze petitie mensen bewust 
maken van het probleem en ze aansporen in actie te komen.
Een doodgereden wolf of verweesde babydasjes beheersen soms 
dagenlang het nieuws, maar over insecten kijkt men nog te vaak 
heen. Terwijl insecten misschien minder aaibaar dan zoogdieren 
zijn, maar wel superbelangrijk. Een bron van leven. De petitie moet 
bewoners én gemeentes aansporen om groen meer ruimte te 
geven.

Stille ramp
De afgelopen 30 jaar is al driekwart van de totale insectenpopulatie 
verdwenen. De gevolgen daarvan zijn ook voor andere dieren en 
planten rampzalig. Ons ecosysteem is een prachtig, maar kwetsbaar 
geheel en om dat gezond en intact te houden, hebben we ook 
insecten hard nodig.

Meer is minder In je eigen tuin kun je veel doen, en ook het 
groenbeheer van gemeentes speelt hierin een belangrijke rol. 
Daarom roepen we iedereen op de petitie van Natuurmonumenten 
te tekenen. Boswachter Sanne: “Met de petitie roepen wij alle 
gemeentes op om insectvriendelijker te worden. Hoe? Als je 
bloemen en planten meer ruimte geeft om te bloeien, kunnen 
insecten daar schuilen en voedsel vinden. Meer doen voor insecten 
betekent in veel gevallen simpelweg ‘minder doen’. Bijvoorbeeld 
minder vaak maaien, minder vaak een sloot uitbaggeren en meer 
ruimte creëren waar ‘onkruid’ haar gang kan gaan. Zo ontstaat er 
vanzelf meer groen en meer kleur.” In de petitiebrief staan nog veel 
meer tips. Natuurmonumenten geeft op haar website ook tuintips 
voor een natuurvriendelijkere tuin.

Petitie tekenen
Boswachter Sanne: “Het is geweldig om te zien hoe snel een berm 

weer zoemt als je er op de goede manier mee om gaat. 
Dus hoe meer mensen hun tuin vergroenen en de petitie 
tekenen en hoe meer gemeentes meedoen, hoe beter.”

©Natuurmonumenten



ColumnJOS

MOI

"De meensen goeiendag zeggen kost niks en de wereld 
wordt er niet minder van aj mekaar groet" was de wieze les 
die ik as kiend krege van mien oldeleu. Ien mien jeugd was 
det makkeluk; er woonden nog niet heel veule meensen ien 
het dorp en meestal wus ie wel wie aj ien tegen kwamen. 
Dus was moi of dag haoste vanzölfs. Net zo vanzölfs det 
ie een groet trogge kregen want niks trogge zeggen was 
onfesoonlijk. 
Aj niks zeeden waaj een wiesneuze. Wat aj as kiend er vaste 
ien ebeiteld kriegt giet er nooit meer uut. Dus groet ik te pas 
en volgens mien man veural ook te onpas alleman die wij in 
tegen koomt.

Wij � etst veule; altied al..mar deur de corona haoste alle 
dagen. Ik mut altied veuran van mien keerl. Kome wij op 
het � etspad ene tegen dan groet ik; moi..goeiemorreng..
goeiemiddag..daog...en de helfte van de keren komp er 
een groet trogge en is mien man ook "verplicht" umme 
te groeten. Zegt ze niks dan verzucht ik wel ies (op 
geluudsstarkte van de meziek ien de tente bij t Runer feest) 
"now dan neet..." Aj die zölfde � etsers an het ende van de 
dag weer ien tegen � etst groet ze meestal wel. Dan hebt ze 
dezölfde route as ieje e� etst mar net aansumme.. As ze wat 
zegt groet ik vet lachend trogge..Hebt ze toch nog wat eleerd 
van mien va.. deenk ik dan. Ik wor er bliede van.

Amit snap ie neet wat ze trogge zegt. Hallokes..zee er veurige 
weke ene. Ikke zeuken op internet; het bleek Vlaams te 
wezen. Aj een Twent tegenkoomt kuj rekenen op moj'n det 
is net oonze moi mar ze doet er een n achteran; gien idee 
waorumme want det stunt niet op Wikipedia. Een Limburger 
� etst oe ientegen mit goojendaag..en het klinkt dan ook nog 
of het onderdeel is van een van een lied..zo mooi zangerug 
as ze het zegt.
Bij een Fries lig het er an hoe late aj � etst; ‘s morrengs klinkt 
het goemaon..’s middags goemiddei..en ‘s aoms � etse wij 
neet.

Aj een Zeeuw tegemoot � etst dan deenk ie det e de g niet 
zeggen kan want dan klinkt het "hoemorgen" en tja.. hoe 
wieder morgen..det kan ik um ook niet vertellen. Wieder 
op de dag liekt het weer op oonze taoltie want dan zegt 
ze hoi of heuj. De mooist groet komp van de meensen 
uut Grönning. Die zegt moi eem of goeiendag eem. Tegen 
"oonze" eigen ien de femilie ekomen Grönninger reageerde 
ik ies mit "en de rest van de dag dan?" Hij keek mij niet 
begriepend an. Hoezo? Now ie zegt moi eem..det is moi of 
goeiendag veur even... Mar hij bedoolde t net as wij..moi. 

Dus meensen, aj dizze daogen een � etsend stel ien tegen 
koomt waorvan het vrommes oe recht ankek en goeiendag 
zeg en de man wat grommerug ook dag zeg dan binne wij 
det; wij doet det umdet wij moi zeggen as kiend hebt m it 
ekregen. En wij wilt niet "wies"wezen.

30%
KORTING

VANAF 1 JULI 
DE GEHELE COLLECTIE MET

DB Rune organiseert
cursus B(l)oeiende Bermen
 
RUINEN - Ben jij als vrijwilliger of bewoner betrokken bij een 
initiatief dat zich richt op het ecologische beheer en in bloei 
laten komen van bermen? 

Wil je kennis opdoen over bermplanten en meehelpen om de 
bloemenrijkdom van de bermen in jouw buurt in beeld te brengen 
(monitoren)? Dan is het project Bermscouts iets voor jou!
Heb jij belangstelling voor (een van) de cursussen, meld 
je dan aan via het aanmeldformulier op www.dbrune.nl

©DB Rune



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 11 augustus 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 3 augustus 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 4 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M.Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H.P. Heiner

Zondag 11 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. F. Verboom

Zondag 18 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M.Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonardienst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. Y. Breemes

Zondag 25 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. L.W. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J. van Slooten

Zondag 1 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dhr. M. de Vries

Zondag 8 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Rooze
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.A. Droogendijk

Kerkdiensten in de Mariakerk
Vanaf mei worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden 
in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het 
protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot 
elkaar moeten houden.  Daardoor zijn er minder zitplaatsen 
beschikbaar in de kerk.  Wilt u een kerkdienst bijwonen dan 
moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06 128 780 66, 
uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.

©Ypie Terpstra

VEUR MIEN LIEVE NEEF

Ik gung de aula binnen
Zag zien kist daor staon
’t drung nog niet tot mij deur
Dat e veur altied weg zul gaon
Er weurden wat woorden zegd
En alles was opiens veurbij
Nao ’t speulen van een lied
Vertrök men in een lange rij

Een handdruk nog veur heur
Die achterbleef met ’t verdriet
Nog gauw een koppie ko�  e
Mar lang kan dat ok niet
Wij moet zodaodelijk al wèer weg
Een neie groep kompt er alwèer
Hebt wij nog voldoende tied
Veur de persoon en lèste eer?

 -Janny Kok Wolbers

Wij moet zodaodelijk al wèer weg
Een neie groep kompt er alwèer
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Wij moet zodaodelijk al wèer weg

Open Tuinen Weekend Ruinen
RUINEN - In het weekend van 10 en 11 juli a.s. is het Open Tuinen 
Weekend en in Ruinen doen vijf  prachtige tuinen mee. Dit 
evenement wordt georganiseerd door Groei en Bloei. De tuinen 
zijn geopend van 10.30 uur tot 17.00 uur en iedere tuin biedt ook 
nog iets extra’s!
De volgende tuineigenaren heten u graag welkom:
Tina en Harm Echten, Oosterstraat 24
Harm is beeldend kunstenaar en veel van zijn werk heeft een mooie 
plek in de tuin gekregen.
Mieke en Piet de Ruyter, Echtenseweg 5
Mieke is keramiste en u kunt in de tuin ook haar beelden bekijken.
Hanneke en Jan Sijtsma, Achterma 7
Jan heeft in en achter zijn tuin een spannend wandelpad gemaakt 
langs de Ruiner A.
Jelle en Sytske Westra, de bezoekersingang is aan de 
Meppelerweg 25a
Jelle heeft op een royaal stuk grond achter zijn tuin de Heerlyckheid 
Ruinen ontworpen. Een wandeling tussen ontelbare klaprozen en 
korenbloemen is een bijzondere belevenis.
Natuurmonumenten Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
Benderse 22
Alleen al de tuin is echt een bezoek waard.



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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

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. 
• 31 juli
• 25 september • 27 november
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. 

Alles open op 1,5 meter
REGIO - Het vaccineren tegen corona gaat hard en de 
besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 
in het ziekenhuis zijn opgenomen dalen snel. De meeste 
maatregelen in Nederland zijn daarom niet meer nodig. Vanaf 26 
juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de 
norm blijft. 
Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar 
vervoer, in clubs/discotheken of bij evenementen en festivals, 
geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een 
coronatoegangsbewijs. 

Basisregels blijven nodig
Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus 
is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. 
Daarom moeten we ons aan de basisregels blijven houden, ook als je 
gevaccineerd bent:
-Houd 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte op drukke plekken.
-Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. 
-Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 

Deze landelijke maatregelen gelden per 26 juni 2021
Meer informatie over de maatregelen vind je op de website
www.rijksoverheid.nl
 
En wat kun je dan gaan doen? 
Er is heel veel te doen! 
Scan de QR-code en je bent snel op de hoogte van de 
activiteiten- en evenementenagenda in 
Zuidwest Drenthe. 

En een handige app geeft je overzicht van 
alles wat er in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

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 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

Zwembad Ruinen
Hoogseizoen vanaf  9 juli t/m 22 augustus
Maandag 11:00 – 20:00 uur
Dinsdag  07:00 – 20:00 uur
Woensdag 07:00 – 20:00 uur
Donderdag 07:00 – 20:00 uur
Vrijdag  07:00 – 20:00 uur
Zaterdag 11:00 – 18:00 uur
Zondag  11:00 – 18:00 uur
www.zwembadruinen.nl

Schaapskudde Ruinen 
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

Korenmolen de Zaandplatte 
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur + juli en augustus 14.00-16.30 uur
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. M.i.v. 1 juli a.s. voor het publiek geopend.
Openingstijden: juli, augustus, september: dinsdag-, woensdag- 
en donderdagmiddag 14.00-16.30 uur
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 informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND


