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Genieten van de zomer
in het Dwingelderveld

RUINEN - Het is zomer, maar dat
was de afgelopen tijd niet altijd te
merken. In het zuiden van Europa
worden de hitterecords verbroken en
is er veel leed door de bosbranden.
Hier in het onze omgeving voelt het
al lange tijd niet aan als hoogzomer.
Dat hoeft ook niet, want wat is er nu
fijner om er lekker op uit gaan met
de temperaturen waarmee we nu te
maken hebben. En wat hebben we een
geluk dat we in een omgeving wonen
met de mooie natuur zo dichtbij.
Niet voor niets komen er heel veel
bezoekers naar onze omgeving!
Wandelen
Je kunt heerlijke wandelingen of een
fietstocht maken in het Dwingelderveld.
Start je wandeling bijvoorbeeld vanaf
het Bezoekerscentrum, Benderse 22
in Ruinen. Voor iedereen is er wel een
route. Er zijn familieroutes, met de kids
op pad, routes voor wandelaars met
een beperking of een korte wandeling
naar een uitzichtpunt. Er worden tevens
wandelingen door Natuurmonumenten
georganiseerd. Wat denk je van
een avondwandeling bij Kraloo.
Indrukwekkende vergezichten, vennen

en bossen. Alles komt aan bod tijdens
deze wandeling. Je hoort de vogels
fluiten en de wind ruisen. Stilte en ruimte
ervaar je tijdens deze wandeling en
natuurlijk vertellen de gidsen je over de
geschiedenis van
dit mooie stukje
Dwingelderveld.
Of toch liever
reeën spotten?
Kijk voor de
mogelijkheden op
de website.

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

Fietsen
Drenthe is de fietsprovincie van
Nederland en in onze omgeving het
Dwingelderveld in het bijzonder.
Doorkruis dit prachtige gebied, stap
onderweg even af en geniet van al het
moois dat je onderweg tegenkomt...
Ervaar het zelf!
Je fietstocht kun je starten vanaf
het Fietstransferium dat sinds kort
gevestigd is bij Buitencentrum de
Poort, Kloosterstraat 12 in Ruinen. Hier
kun je ook fietsen, e-bikes en andere
vervoersmiddelen huren.
www.fietstransferium.com

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Wandelen en fietsen Dwingelderveld
• Kiek! door Jans Schulting
• Ruinen gaat voor HARTveilig
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit de regio
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
25 augustus 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
17 augustus 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

www.ruunderwaopen.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur | Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2 • Ruinen • 0522-473328
info@optiekruinen.nl • www.optiekruinen.nl

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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Langedijk 2 7958 PJ KOEKANGE

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

WAAR MOET IK ZIJN?

Steunzolen en Inlays

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

Pedicuresalon Alie Broekman
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.)

Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, medisch
pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

112

Arslan & Ter Wee Advocaten

0900–8844

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)

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
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.0013.30 uur: 0528-447012. 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

Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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

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 / 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

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

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

KIEK!

JANS SCHULTING

op de voorjaarsen zomercollectie!
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waopenties
TE KOOP
Wit metalen bed 140x200cm merk Dico
€ 75.00

info: 06 201 479 30
TE KOOP

2 nachtkastjes wit met glasplaat merk Dico
€ 50.00

info: 06 201 479 30
TE KOOP

Oude zinken voerbak rond € 12.50

een veldboeket van jans

Geniet van deze prachtige veldbloemen.
Nog meer zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

info: 06 201 479 30

VAN SANDER
Ruinen gaat voor HARTVEILIG
RUINEN - Hoe eerder je iemand bij een hartstilstand reanimeert,
hoe groter de overlevingskans. Dat is het doel van burgerhulpverleners met daarbij een mooi hulpmiddel zoals de
AED(Automatische Externe Defibrilator).
In Ruinen is een netwerk van ca. 70 burgerhulpverleners via
hartslag.nu actief en zijn er 14 (bekende) AED’s beschikbaar.
Dat zijn mooie getallen, maar hoe zorgen we dat het netwerk en
apparatuur nog uitgebreider kan en nog beter georganiseerd is
en hoe brengen we mensen en partijen bij elkaar?
Deze vragen waren aanleiding voor een brainstorm van afgevaardigden van o.a. E.H.B.O., Brandweer, Politie, Sport Ruinen en DB
Rune. Op de sfeervolle ‘Hilde’ van Smink Ruinen werd vorige week
onder leiding van Mark Smink gesproken over het in kaart brengen
van de beschikbare AED’s en informatie hierover, nazorg voor de
burgerhulpverleners na een calamiteit, opleidingen en trainingen
en op welke wijze je informatie je hierover geeft.
De brainstorm heeft er in geresulteerd dat als eerste initiatief door
Mark Smink een website wordt opgezet die voorziet in nuttige
informatie over zaken die levens kunnen redden in het dorp.
Oproep
Bedrijven en particulieren die in het bezit zijn van een AED, maar
niet bij de initiatiefnemers bekend zijn, wel graag willen participeren en vermeld willen worden op de website, worden opgeroepen
om te mailen naar: info@hartveiligruinen.nl
En natuurlijk zijn er altijd burgerhulpverleners welkom, want hoe
groter het netwerk, hoe beter!
Zodra er meer informatie bekend zal zijn over de genomen stappen
in het vervolgtraject, dan wordt dit gepubliceerd in
‘t Ruunder Waopen.

Column

LAAT HET DE MOORD ZIJN WAAR DE
ONDERWERELD ZICH ERNSTIG
IN HEEFT VERGIST
‘On bended knee is no way to be
free’. Duizenden rouwberichten
schoven voorbij op Instagram en
Facebook, de dag dat bleek dat
Peter R. de Vries de aanslag op zijn
leven niet had overleefd.
Het zou een aanslag zijn op een
journalist die zijn werk deed.
Op de persvrijheid, durfden onze koning en premier zelfs te
zeggen. Daarmee laat Mark Rutte, en dus het gehele kabinet, zien
dat ze er al jaren niets van begrijpen.
Decennia is de drugsmaffia onderschat, terwijl Nederland
er een onvoorstelbaar vruchtbare bodem voor heeft. De ‘bv
Nederland’ heeft een haven waar douaniers om te kopen zijn.
Een belastingstelsel waar geld eenvoudig is weg te sluizen. Een
schrijnend financieel tekort en beschamende onderbezetting bij
recherche en politie.
En het ergste van alles: een sociaal klimaat waarin jonge gasten
weinig uitzicht hebben op een kleurrijke toekomst. De dealer
op de hoek heeft de plaats ingenomen van de maatschappelijk
werker of de wijkagent. Zij die willen stijgen in rang en snel cash
willen pakken, worden geronseld om iemand van zijn sokkel
te schieten. Die jonkies hebben immers niets te verliezen. Het
alternatief: een hongerleven in een achterstandswijk,
Het geweld neemt voor onze ogen toe: schietpartijen op
klaarlichte dag, onthoofdingen, martelkamers. En wat horen we
vanuit de politiek? ‘Keihard aanpakken, die gasten!’ - Het zal die
gasten een worst zijn, geloof mij. Het grote geld wacht. Met een
keiharde aanpak creëer je een generatie die keihard is.
Om mij heen hoor ik steeds de kritiek dat men in de Randstad op
zichzelf is gericht, maar vraagt u uzelf nu eens af hoe dat hier is?
Jongens in achterstandswijken worden hier steevast weggezet
als tuig. Laat ze maar verrotten. En zie daar de tragiek. Als we
deze kansloze jongens in het diepe mieteren, moeten we niet
verbaasd zijn dat ze alles proberen om te blijven drijven.
Een verklaring zoeken, is niet hetzelfde als goedpraten.
Er is een beeld ontstaan bij mensen die zich wél redden in deze
maatschappij dat iedereen die dat niet kan, daarvoor gekozen
heeft. Dat een slechter pad per definitie een keuze is. Weet je wie
daar het daar pertinent mee oneens was? Peter R. de Vries. „Er
bestaan bijna geen intrinsiek slechte mensen. Omstandigheden
maken dat mensen slechte dingen doen”, zei hij meermaals in
interviews.

WOONRUIMTE TE HUUR GEVRAAGD
voor onbepaalde tijd
voor werkend stel 55+
T. 06 549 859 90

Het monster van de georganiseerde misdaad is een ‘en-en’probleem, zonder makkelijke oplossing. Maar durf wel naar dat
systeem te kijken. Hebben ze het bijvoorbeeld over Marokkaanse,
Turkse, Antilliaanse jongeren zonder toekomst in de grote
steden, dan hebben ze het over mij. Of over uw zoon of dochter.
Daar moeten we voor opkomen.
Het woord ‘vergismoord’ dekt voor mij de lading nooit. Het is niet
‘oepsie’, het zijn kolossale blunders waar onschuldige mensen
slachtoffer worden. Maar laat ik het woord hier wel gebruiken.
Laat de moord op De Vries de moord zijn waarin de onderwereld
zich heeft vergist. Dat dit het begin wordt van fundamentele
hervormingen.

Jaargang 38 nr. 7 - 11 augustus 2021
Eerstvolgende nummer verschijnt 8 september 2021
Predikant:
Scriba:
Koster:
Diaconie:
Website:
E-mail:

Ds. M. Boersma
mboersma@solcon.nl
tel. 06-51901144
mevr. B. Huizinga-Veld
Oldenhave 4, tel. 0522-472631
Johan Platen, tel. 06-12878066
Hulp/ informatielijn
tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
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info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór of op vrijdag 27 augustus 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Focus en plezier in Tokio en Ruinen
Van 23 juli tot 8 augustus werden de Olympische Spelen in
Tokio gehouden. Gijs Broeksma uit Ruinen was van de partij
met het handboogschieten. Met het landenteam haalde hij net
geen brons. Wel zorgde het mixed team voor de allereerste
Nederlandse medaille: zilver. Ook Gijs ging goed op zijn eerste
Spelen. Top.
Wat een focus en training is nodig om op dat allerhoogste
niveau te presteren.
Juist tijdens deze Spelen bleek dat presteren op de top niet
mogelijk is, als je het plezier tijdens al die inspanningen
kwijtraakt. Als je alleen nog maar als een soort machine je
inspanningen produceert.
Tom Dumoulin heeft blijkbaar zichzelf en het plezier in het
fietsen weer gevonden: zilver met een gouden randje!
Wat voor sport geldt, gaat op voor veel andere zaken.
Bij voorbeeld op het vlak van geloven en uitdagingen in de
kerk. Niets gaat vanzelf. Ook hier gaat het om inzet, focus en
doorzetten. Maar laten we alsjeblieft de glimlach op het gezicht
houden. Laten we plezier beleven in de dingen die we doen.
Zo wil ik in ieder geval zelf deze nieuwe periode als parttime
dominee in Ruinen oppakken: plezier bewaren. Volgens mij
was onze Coach daar zelf ook wel van. Die heeft ook niet alleen
maar ernstig gekeken. Denk aan de bruiloft in Kana. Hij redt het
feest. Overvloed als handelsmerk.
Tokio is klaar. Het spel in Ruinen gaat altijd door.
Na de vakantie is het allemaal weer druk, druk, druk.
Maar denk erom: er mag gelachen worden! :-)
Mark Boersma
Spreekuur dominee
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur
spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.
U bent daar van harte welkom.
BIJ DE DIENSTEN
Er worden 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.
Zondag 15 augustus, 10.00 uur
voorganger: pastor A.A. Metselaar uit Hoogeveen
Zondag 22 augustus, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 29 augustus, 10.00 uur
voorganger: ds. G. Naber uit Lemelerveld
Zondag 05 september, 10.00 uur
voorganger: mevr. G. Bijl uit Uffelte
Zondag 12 september, 10.00 uur
voorganger: ds. B. Urgert uit Elp
KERKKOOR RUINEN
Ook het kerkkoor Ruinen heeft afgelopen jaar niet kunnen
zingen. Gelukkig kan dat vanaf september weer. Wij hebben er
allen erg veel zin in. Wellicht vindt u het ook fijn om te zingen?
Kom dan eens naar onze repetitieavond op dinsdag van 20.00 –
22.00 uur. Wij zingen liederen uit het Liedboek, Taizee liederen
en ook wel Gospelsongs. In overleg met de predikant werken
wij mee aan de diensten met Pasen, Pinksteren, Kerst en de
dienst van gedenken. Wilt u meer informatie, neem dan contact
op met Hanneke Middelveld tel. o6-40235443,
Tineke Stekelenburg tel. 06-30422702 of
Geeske Lucardie tel. 0522-852034
COMMUNICATIECOMMISSIE
Zoals u ziet is Om de Ruiner Toren nu maar een pagina in
het Ruunder Waopen. De verdere informatie krijgt u in de
Nieuwsbrief. Hierin komt een kopje: Lief en Leed.
Onder dit kopje willen we de huwelijksjubilea vanaf 50 jaar
vermelden en de verjaardagen van de 80-jarigen en ouder.
Wanneer u daar geen prijs op stelt, wilt u ons dat dan laten
weten via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of telefonisch 0630422702 of 0522-472039. Ook willen we de mensen vermelden
die ernstig ziek zijn of een andere vervelende zaak meemaken.
Dat horen we ook graag van u via redactieodrt@pkn-ruinen.nl
of tel. 06-30422702 of 0522-472039. Wanneer u de Nieuwsbrief
nog niet ontvangt, maar wel belangstelling hebt, op papier of
digitaal, kunt u dat doorgeven op bovenstaande manieren.
ZOMEROPENSTELLING MARIAKERK
Elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag is de Mariakerk
open voor bezoekers. De openingstijden zijn: dinsdag,
woensdag en donderdag van 14.00uur tot 16.00 uur.
Iedereen is hartelijk welkom om onze mooie kerk te
bezichtigen, tot rust te komen en/of een kaarsje aan te steken.

Spreuk van de maand
“De wereld zal vrede kennen als de macht van de liefde
de liefde voor de macht overwint”
-Jimi Hendrix
Redactie Om de Ruiner Toren

Nieuws van
Ondernemend Ruinen
RUINEN - Enerzijds leven van een toeristisch dorp als Ruinen en
anderzijds zorgen voor levendigheid in en rond het dorp.
Twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat
voor de toekomst moeten blijven. Dat is de uitkomst van een
rondgang bij de leden van Ondernemend Ruinen na intensief
overleg met Stichting Promotie Ruinen.

Op de bakfiets door Drenthe in
Nationale Sportweek

In de week van 17 t/m 26 september is de Nationale Sportweek in
alle Drentse gemeenten
REGIO - Voor het derde jaar op rij is een Drentse stad host city is
van de Nationale Sportweek. Dit jaar is Coevorden één van de drie
steden die de NOC*NSF Nationale Sportweek mag hosten. Van
17 tot en met 26 september is de hele gemeente Coevorden het
toneel van sport en bewegen.
Drenthe beweegt zorgt, samen met de 12 buurtsportcoachteams,
voor een spectaculair en afwisselend Drents programma. Met een
speciale bakfiets gaan we door de 12 Drentse gemeenten in de Sportweek, waar iedere dag een actief programma zal zijn. De Nationale
Sportweek vindt vlak na de zomervakantie plaats, we hopen dat de
scholen en de sportverenigingen het (school)jaar zonder maatregelen
kunnen beginnen. Samen willen we deze speciale week aangrijpen
om na anderhalf jaar corona maatregelen de sport weer op te starten.
Coevorden Host City ‘Weer terug naar de Sport’
Trots is de gemeente Coevorden aan de slag gegaan om een mooi
programma neer te zetten in de Nationale Sportweek. Vrijdag 17
september openen ze de week officieel met een gezonde lunch voor
genodigden. Op zaterdag 18 september staat de grote opening voor
alle inwoners van Coevorden op de agenda: het Sport en beweegfestival ‘Actief in Coevorden’ in het centrum van de stad. Samen met alle
organisatoren van de activiteiten in de rest van de week wordt deze
dag een programma neergezet om te vieren dat we terug kunnen
naar de sport! Er zijn demonstraties en workshops, sporten kunnen
worden geprobeerd en geoefend, sportaanbieders stellen zich voor;
kortom proeven van de sport in Coevorden. Noteer deze dag vast in
uw agenda.
Uit onderzoek van NOC*NSF ‘Zo Sport Nederland’ blijkt dat sportdeelname in coronatijd drastisch is verminderd. Meer dan de helft van de
Nederlanders is minder gaan sporten en een groot deel mist de gezelligheid na het sporten. Meer informatie op nocnsf.nl/zo-sport-nederland
Op de bakfiets door Drenthe
Drenthe beweegt organiseert samen met de 12 buurtsportcoach
teams een actief en afwisselend programma. De speciale bakfiets
maakt een ronde door de 12 gemeenten, start en finish zijn natuurlijk in host city Coevorden. Iedere gemeente zorgt voor een eigen
programma dat aansluit bij de programmering in de eigen sportweek.
Hou de sites van de gemeenten of buurtsportcoachteams in de gaten
voor de actuele informatie. Op drenthe-beweegt.nl zullen we een
speciale pagina inrichten na de zomervakantie waar een overzicht te
vinden is van de verschillende programma’s in de gemeenten en waar
de route van de bakfiets te volgen is.
Heel Drenthe zal wederom in het teken staan van sport en bewegen
voor iedereen. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen met de
activiteiten die in onze gemeenten gepland staan.
Of neem een kijkje als de bakfiets bij u in de buurt parkeert.

Het primaire doel van Stichting Promotie Ruinen is het organiseren
van activiteiten ten behoeve van het vermaak van toeristen. Zorgen
voor de nodige reuring in en om het dorp. Bekende activiteiten zoals
het Brinkfestijn in de zomermaanden, de kerstwandeling, de
Avond4daagse en de Scheperwandeltocht.
Daarnaast heeft Stichting Promotie volop geparticipeerd in het
project ‘Poort Dwingelderveld’, waarmee een aantal mooie resultaten
zijn geboekt: de welbekende spandoekframes bij de invalswegen van
het dorp, maar ook de aanzet tot de ontwikkeling van de gastvrije en
doelgerichte website www.ruinen.nl.
Toerisme is een grote bron van inkomsten voor veel ondernemers in
Ruinen. Voor horeca en recreatie is het een directe bron, voor de detailhandel en industrie een meer indirecte, maar zeker niet onbelangrijke. Door verschillende nieuw- en verbouwprojecten bij horeca- en
recreatieondernemers in het dorp, is er veel bedrijvigheid en werkgelegenheid gecreëerd voor lokale ondernemers uit met name de bouw,
detailhandel en dienstverlening. Een mooi voorbeeld van de bekende
uitspraak ‘als het regent bij de een, druppelt het bij de ander’.
Het aantrekken en behouden van toeristen lijkt soms op hogere
wiskunde. De ene toerist prijst het dorp vanwege de prachtige natuur,
de andere is fan van de gezellige Brink met al het vermaak. De één
komt voor het diverse aanbod aan MTB parcours in de omgeving, de
andere houdt van wandelen in stilte over het Dwingelderveld. Voor de
ene toerist moet je iets organiseren om op de radar te komen, voor de
ander val je al op door te adverteren op de juiste media.
Toerisme en recreatie is ontegenzeggelijk een belangrijke factor voor
de levendigheid én leefbaarheid van het dorp Ruinen en vormen
een belangrijke bron van inkomsten voor Ruiner ondernemers. De
Stichting Promotie Ruinen, met vrijwilligers aan het roer, wil organiseren zonder constante financiële uitdagingen. De vereniging Ondernemend Ruinen, met leden als grootste stakeholders van het toerismebeleid, wil inzicht in de kosten en baten van de activiteiten. Om aan de
behoeften van beide partijen tegemoet te komen is men de volgende
oplossing overeengekomen.
De Stichting Promotie Ruinen heft zichzelf op na het voldoen van al
haar verplichtingen. De activiteiten van Stichting Promotie Ruinen
worden ondergebracht in de op te richten werkgroep ‘De Heerlyckheid’, als onderdeel van Ondernemend Ruinen. Deze werkgroep zal
met ingang van 1 september aanstaande van start gaan. Voor de vele
vrijwilligers is deze wijziging amper merkbaar, want de activiteiten van
de -voormalige- Stichting Promotie Ruinen gaan door als voorheen,
maar dan onder de vlag van de werkgroep ‘De Heerlyckheid’.
De belangrijkste stap die
hiermee is gezet, is het
borgen van de
continuïteit van de
verschillende toeristische
activiteiten en mede
zorgdragen voor een
blijvend levendig
dorp.

UITVAARTVERENIGING
“DE LAATSTE EER”
RUINEN

Bericht aan de leden van uitvaartvereniging
“De Laatste Eer” Ruinen
Volgens onze statuten zijn wij gehouden om na afloop van
een boekjaar een ledenvergadering te houden waarin o.a. de
financiële verslaglegging van de vereniging aan de orde komt.
De huidige maatregelen m.b.t. de coronaverspreiding maken
het ons thans onmogelijk een dergelijke vergadering te
houden. Ook het controleren van de boekhouding door de
kascommissie heeft niet “aan huis” kunnen plaats vinden.
Om te voldoen aan onze verplichtingen hebben we als
noodoplossing er voor gekozen om 2 leden met kennis van
financiële verslaglegging te vragen op afstand voor controle
te willen zorgen. Zij hebben de relevante boekhoudkundige
documenten digitaal toegezonden gekregen, samen met het
meest recente rapport van de actuaris.
Beide leden hebben ons gerapporteerd dat ze alle bescheiden
in orde hebben bevonden.

13 km route in Dwingelderveld is
nu Jac. P. Thijsse Wandelroute
RUINEN - In Nationaal Park Dwingelderveld heeft
Natuurmonumenten een wandelroute naar Jac. P. Thijsse
ernoemd. De bestaande 13 km lange wandelroute door het gebied
is omgedoopt tot Jac. P. Thijsse Wandelroute.
Eén van zijn achterkleinkinderen, Saskia Thijsse, heeft samen met Jos
Bisschops namens de directie van Natuurmonumenten een wegwijzerbordje van de wandelroute onthuld. Vanaf dat moment is ook het routeboekje verkrijgbaar waarin de wandeling uitgebreid beschreven wordt,
inclusief het historische belang van Thijsse voor het Dwingelderveld.
Aanleiding voor de vernoeming van de route naar Thijsse is het feit dat
het onlangs 90 jaar geleden was dat het eerste deel van het huidige
natte heidegebied in bezit kwam van Natuurmonumenten. Jac. P. Thijsse speelde daar een hoofdrol in.
Eigenlijk zou dit heuglijke feit vorig jaar gevierd worden, maar de coronacrisis verhinderde dat. Wel verscheen eerder dit jaar al een boek waarin
de verwerving van het Dwingelderveld centraal staat, De redding van
het laatste grote natte heideveld van Nederland, geschreven door journalist Axel Wiewel. Hij is ook de initiatiefnemer van de vernoeming van
de wandelroute, en tevens de samensteller van het routeboekje.
De wandelroute, die begint en eindigt bij het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten aan de Benderse bij Ruinen, is met grijze pijltjes
gemarkeerd.

De actuaris heeft ons in zijn laatste rapportage bericht dat
de kaspositie van onze vereniging voldoende is, zodat de
contributie over 2021 gelijk kan blijven.
Volgend jaar hopen en verwachten we weer op de
gebruikelijke wijze onze jaarvergadering te kunnen houden.
De Fa. Wassink, die voor onze leden de uitvaarten verzorgt,
is vorig jaar overgenomen door “De Laatste Eer” in Steenwijk.
Wassink is als zelfstandig werkend uitvaartbedrijf behouden
voor Meppel en omgeving. De dienstverlening, zoals
“Wassink” die al jaren tot onze tevredenheid heeft verzorgd,
wordt ongewijzigd voortgezet vanuit Meppel. Op dit moment
is men bezig het uitvaartcentrum aan de Zomerdijk te
verbouwen en te moderniseren. Tevens wordt er geïnvesteerd
in nieuw materiaal om te gebruiken voor het verzorgen van
uitvaarten. Op deze wijze wil Wassink er o.a. voor zorgen om
de dienstverlening voor nabestaanden op hoog niveau te
kunnen houden. E.e.a. heeft geen invloed op de kosten. Het
voordeel dat leden van Ruinen hebben, blijft onveranderd en
bedraagt nog steeds tenminste € 1.500. Het telefoonnummer
waar dag en nacht overlijdensgevallen kunnen worden
gemeld blijft ongewijzigd 0522 – 28 18 78.
De Laatste Eer Steenwijk biedt voor leden, die daar
behoefte aan hebben, verschillende mogelijkheden
voor het bijverzekeren van uitvaartkosten, die niet
onder de vergoeding van onze vereniging vallen. De
verzekeringsadviseurs geven desgewenst gaarne geheel
vrijblijvend nadere informatie over de mogelijkheden.
Een persoonlijk gesprek kan ook gewoon bij u thuis
plaatsvinden. Ze zijn bereikbaar onder tel.nr. 0521 - 51 36 60,
info@dle-verzekering.nl.
Leden die meer informatie wensen kunnen contact
opnemen met onze secretaris –penningmeesteradministrateur
Irene Smit, dle.ruinen@gmail.com, 0522 – 47 21 86

delaatste-eerruinen.nl

©Natuurmonumenten-Geurt Besselink

Mantelzorgcompliment 2020:
aan te vragen tot 1 november

DE WOLDEN - Enorm veel mensen zetten zich in als mantelzorger.
Hun inzet is onmisbaar. Als blijk van waardering deelt de gemeente
het mantelzorgcompliment uit, in de vorm van een eenmalig
bedrag van € 300,-. Het wordt uitbetaald aan de persoon die de
zorg ontvangt, zodat die zijn mantelzorger(s) kan belonen.
Ontvangt u mantelzorg, dan kunt u tot 1 november een verzoek indienen bij de consulenten informele zorg van Welzijn De Wolden.
Voor aanvragen of meer informatie neem contact op met
Welzijn De Wolden via 0528-378686. U wordt dan in contact gebracht
met de desbetreffende consulent informele zorg.

Liefhebbers van kunst gaan
naar Art-to-Go
ECHTEN - Aan de Ruinerweg in Echten kunnen
kunstliefhebbers nog tot 22 augustus a.s. terecht in de
sfeervol opgezette expositie Art-to-Go. Maar liefst 32
exposanten uit de omgeving laten hier hun werk zien, dat
overigens ook te koop is.
De pop-up expositie Art-to-Go werd in 2019 opgezet in de toen
nog beschikbare ruimte in het oude gemeentehuis van Ruinen.
Vorig jaar werd gekozen voor de ruimte van Marion Storm aan
de Huttenweg. En nu is onderdak gevonden in de voormalige
Staatbosbeheerschuur waar bezoekers van vrijdag t/m zondag van
13.00 tot 16.00 uur van harte welkom zijn.

Wandelnetwerk De Wolden klaar
DE WOLDEN - In gemeente De Wolden was
het al langer mogelijk om te wandelen via het
wandelknooppuntennetwerk, maar vanaf nu kan dat
ook in Ruinerwold, Ruinen, Berghuizen, Echten, Ansen en
buitengebied. Daarmee is het wandelnetwerk in De Wolden
nu helemaal klaar en dus gemeentedekkend. Op 3 september
wordt dit laatste deel van het netwerk officieel geopend, maar
er kan nu al gebruik van worden gemaakt.
Via het wandelnetwerk kunnen wandelaars gemakkelijk zelf een
kortere of langere route uitstippelen. Bovendien loop je vooral
over onverharde paden en ontdek je zo de mooiste (minder
bekende) plekjes in de omgeving. Vanaf eind juli is de wandelkaart
te koop bij de lokale Tourist Info kantoren. Of plan je route online
via wandelnet.nl/wandelrouteplanner.
Het initiatief voor realisatie van het laatste deel van het
wandelnetwerk in De Wolden, lag bij Johan van den Berg.
Een werkgroep met vrijwilligers bepaalde in overleg met
grondeigenaren en belangenorganisaties de tracés van het
wandelnetwerk. Recreatieschap Drenthe maakte het bestek en
plaatste de palen. Financieel is het netwerk mogelijk gemaakt
door gemeente De Wolden, Provincie Drenthe, Stichting Ruinen
1865 en Recreatieschap Drenthe.

Wet elektronische publicaties
(WEP)
DE WOLDEN - Vanaf 1 juli 2021 heeft gemeente De
Wolden, net zoals andere overheidsinstanties, te maken
met de Wet elektronische publicaties. Deze wet verplicht
ons om alle officiële publicaties te plaatsen op de
website officielebekendmakingen.nl en niet meer op de
gemeentepagina van De Wolder Courant.
Officielebekendmakingen.nl
Vanaf 1 juli 2021 voldoen we met een publicatie op de
gemeentepagina in De Wolder Courant niet meer aan de wettelijke
verplichtingen. Alle officiële publicaties worden dan verzameld op
een centraal digitaal punt: officielebekendmakingen.nl.
Deze zijn ook te vinden op de pagina officiële bekendmakingen.
De Wolder Courant
Voorlopig publiceren we, zoals u van ons gewend bent, de
algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen
van gemeente De Wolden nog op de gemeentepagina in
De Wolder Courant.
Op de hoogte blijven van wat er speelt in uw buurt?
U kunt zich abonneren op de e-mailservice of de app
downloaden om berichten over uw buurt digitaal te ontvangen
via overuwbuurt.overheid.nl. Wilt u weten of er binnenkort in uw
omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er in uw buurt een
boom gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Of welke
nieuwe lokale regelgeving wordt of is vastgesteld? Meldt u zich
dan aan voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen
bekendmaking meer in uw postcodegebied en weet u precies
wat er speelt in uw buurt. De berichten op deze website blijven
maximaal twee maanden staan.
Oudere berichten vindt u terug op de website
officielebekendmakingen.nl
Waarom deze wetswijziging?
Het doel van deze wetswijziging is dat
inwoners op een centraal punt volledig
en digitaal geïnformeerd worden over
besluiten die gevolgen hebben voor hun
leefomgeving.

Oldtimerdag Ruinerwold
naar 2022
RUINERWOLD - Het bestuur van Oldtimerdag Ruinerwold
heeft een nieuwe datum geprikt voor het populaire
evenement.
Aanvankelijk was er goede hoop dat het dit jaar toch kon
doorgaan. Maar het bestuur wil i.v.m. de coronamaatregelingen
geen risico nemen. Liefhebbers kunnen nu 20 augustus 2022
vastleggen in hun agenda.

KERKDIENSTEN
Zondag 15 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Pastor A.A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 22 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zomeropenstelling Mariakerk
Elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag is de
Mariakerk open voor bezoekers. De openingstijden zijn:
dinsdag, woensdag en donderdag van
14.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom om
onze mooie kerk te bezichtigen, tot rust te komen en/of een
kaarsje aan te steken.
Kerkdiensten in de Mariakerk
Er worden 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.

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 25 augustus 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 17 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
Redactie &
Vormgeving
Druk
Verspreiding

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl
Annetta Dekker
De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

VEKAANZIE AN ZEE
In de varte de horizun
golven met schoemkoppen
rolt lawaaiig naor ‘t strand
meeuwen zweeft deur de locht
’t liekt wal of ze tikkertie speult
under de voeten knisperende schelpen
die oens bezigholdt tegen de wind in.
Is vandaag kold en guur
toch geniet wij zo ok van ’t strand
even gien zun en insmèren
dat komp eerdags wal wèer
de zee blef oens altied verbaozen,
met reuring in die grote golven
waor komt ze wal niet vandaon?
Gistern nog volop zunneschien
met gliensterende mooie golven
de aovund prachtig rood kleurend
zo giet de zun under an de horizun
er is ok altied beweging in de locht
wolken die drievend veraandert
amet wit, dan blauw of rood en roze.
In de varte de horizun
grote schepen die varen
en kleine boten met vissers
die warken veur daag’lijks brood
witte zeilboten veur plezier
vliegers die in de locht zweeft
een vekaanzie um van te genieten!
-Janny Kok-Wolbers

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
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 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

Zwem4Daagse in Zwembad
Ruinen!
RUINEN - Ook dit jaar kun je in het mooie openluchtbad
terecht voor de Zwem4Ddaagse!
Van maandag 16 augustus t/m vrijdag 20 augustus kun je
laten zien wat je waard bent in het water!
Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar zwemmen per dag
20 baantjes, voor de jongere kinderen is 10 baantjes per dag
voldoende.
Meedoen kost slechts € 5,00 (exclusief entree). Bij inschrijving
krijg je een stempelkaart die de badjuffen zullen afstempelen als
je je dagelijkse baantjes getrokken hebt. Is je kaart aan het einde
van de week vol dan ontvang je je verdiende medaille.
Inschrijven kan via de mail info@zwembadruinen.nl of tijdens
openingstijden van het zwembad 471529 of via messenger van
facebook.
Geef dan ook even aan voor de hoeveelste keer je mee doet.
Graag tot ziens in Openluchtbad Zwembad Ruinen!

WAT GAAN WE DOEN?

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert op
zaterdag 25 september en 27 november vanaf 9.00 tot 12.00 uur
een oud ijzer en recycle-actie. Naast oud ijzer is ook elektra is
welkom. Alles waar een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren
waarna wij zorgen voor een correcte recycling van de materialen.
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.

Basisregels blijven nodig
Ondanks de positieve berichten, is het coronavirus 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.
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!

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. Voor het publiek geopend.
Openingstijden: 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.
Art-to-Go - expositie,
Open: vrijdag, zaterdag, zondag 13.00-17.00 uur
Ruinerweg 7, Echten

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

AIRCO CHEC

K

Laat uw airco
op tijd controleren

Autobedrijf Wemmenhove

PCA Gewoon Goed!

Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
T. 0528 371 227
www.wemmenhove-peugeot.nl

