
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
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DORPSKRANT VOOR RUINEN | ANSEN | PESSE | ECHTEN | OOSTEINDE

www.ruunderwaopen.nl

RUINEN - Vrijdagavond 10 september 
jl. werd het zwemseizoen 2021 van 
Zwembad Ruinen afgesloten met 
een barbecue met borrel voor de 
vele vrijwilligers, klusjesmannen, 
werkgroep en bestuur. De gezellige 
avond werd verzorgd door Café 
Brinkzicht. Een week eerder werd 
het zwembad tijdens de laatste 
openingsdag van het seizoen 
opengesteld voor honden met hun 
baasjes en was het traditionele 
stuiverduiken de laatste activiteit.

Deelnemers aan de activiteiten die dit 
seizoen werden georganiseerd waren er 
ook volop. Heel veel kinderen hebben 
gebruik gemaakt van de zwem-, snorkel- 
en zeemeerminlessen en diverse groepen 
sloten de lessen succesvol af met een 
diploma.

Ondanks de soms niet zo fraaie 
weersomstandigheden wisten veel 
zwemmers het mooie zwembad van 
Ruinen te vinden en werd bijna een 
recordaantal bezoekers verwelkomd. 
“We hielden ons hart vast als het wel 
mooi weer geweest zou zijn”, zo laat een 
van de medewerkers van het zwembad 
weten. 

Voorzitter van Stichting Zwembad Ruinen 
Roel Wiekema bedankte de vrijwilligers 
–dat zijn er maar liefst 150!- en sprak 
uit zeer tevreden en trots te zijn dat er 
samen toch weer een mooi seizoen van 
is gemaakt. Van beheerster Ina Alblas 
kregen de vrijwilligers een badeendje 
uitgereikt met de tekst ‘we doen het niet 
in ons eendje, maar met z’n allen’, een 
mooi symbool van waardering voor al het 
werk dat samen is verzet.

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

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Vrijwillgers zwembad sluiten seizoen af
• Kiek! door Jans Schulting
• Duofi etsen de Wolden
• Column van JOS
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
•  ‘t Neie Punt weer open
• Wat gaan we doen

De volgende uitgave is 
6 oktober 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
28 september 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Vrijwilligers sluiten
zwemseizoen 2021
af met gezellige barbecue

©Jans Schulting -  Zwembad Ruinen seizoen 2021



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

Enjoy | Soquesto | Angels | Dreamstar | Zerres | Mindet | Roberto Sarto

NIEUWE

COLLECTIE!

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!
notariaat & mediation
Stotijn

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

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

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?



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
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 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

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

Moojet Beauty&More
Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl



KIEK! JANS SCHULTING

wold aa
Jans Schulting ging op pad met de camera en schoot deze 
mooie plaatjes bij de Wold Aa.
Meer werk zien van Jans? Kijk op zijn fb-pagina.

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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

ZATERDAG 2 OKTOBER 
11:00-15:00 uur

Heel veel 2ehands spullen voor redelijke prijzen:
huishoudelijke artikelen, serviesgoed,

gereedschappen, meubels en nog veel veel meer...

GARAGEVERKOOP

Zuides 24  | 7963 CR Ruinen

U bent van harte welkom
helaas pinnen gaat niet lukken maar contanten of een tikkie zijn welkom

Wereldalfabetiseringsdag 
2021 in De Wolden
DE WOLDEN - Wat krijg je als je 26 mensen bij elkaar zet die 
bij Taalpunt De Wolden werken aan hun lezen, schrijven en 
spreken? Precies: een gezellige taalmiddag.

Op woensdagmiddag 8 september waren de 26 mensen druk met 
elkaar in de weer. Ze praatten elkaar bij over het afgelopen jaar. 
Ze luisterden naar dichter Ria Westerhuis die voorlas uit eigen werk. 
Het was erg leuk om te merken hoeveel van de bezoekers in de 
gedichten iets van eigen hun leven herkenden.

En ze speelden het vakantiespel met de Escape koffer. Daardoor 
leerden ze hoe frustrerend het leven van een laaggeletterde kan 
zijn. En dat je nooit te oud bent om bij te leren.
Volgend jaar weer? Zeker weten!

© aangeleverde foto



ColumnJOS

Nieuw online 
reserveringssysteem 
duofi etsendewolden.nl
DE WOLDEN - Stichting Duofi etsen De Wolden heeft een nieuwe 
website met reserveringssysteem online.
Egbert van Dijk heeft vrijdag de eerste Duofi ets online 
gereserveerd. Als wethouder van De Wolden heeft hij 
Maatschappelijke participatie in zijn portefeuille. “Wij vinden 
het belangrijk dat we Duofi etsen in onze gemeente beschikbaar 
hebben. Er wordt veel gebruik van gemaakt door een brede 
groep aan inwoners die niet (meer) zelfstandig kan fi etsen. Een 
Duofi ets is dan een uitkomst. Daar leveren we als gemeente graag 
een fi nanciële ondersteuning aan.”

De voorzitter van de Stichting Duofi etsen De Wolden, Arjen Pauwels, 
is blij met het nieuwe online reserveringssysteem op
www.duofi etsendewolden.nl. Hierdoor kunnen de gebruikers van de 
Duofi etsen makkelijker zelf zien of een fi ets op het door hen gewenste 
tijdstip nog beschikbaar is. De dorpscoördinatoren en vrijwilligers 
van de Stichting zijn ook blij met deze verbetering. Een Duofi ets kan 
kosteloos gereserveerd worden via het systeem. Omdat er natuurlijk 
wel kosten gemaakt moeten worden voor onderhoud, reparatie en 
vervanging van de fi etsen wordt wel een vrijwillige donatie gevraagd. 
Deze kan direct bij de reservering online worden voldaan.

Plaatstelijke coördinator gevraagd
De stichting is nog op zoek naar een plaatselijke coördinator van 
de Duofi ets in Ruinerwold. Meer informatie over deze vacature van 
vindt u op de website https://www.duofi etsendewolden.nl/vacature-
ruinerwold/. U kunt ook bellen met het secretariaat op 0522-451933 
of mailen via soverkaik@planet.nl.

De Stichting Duofi etsen De Wolden beheert 5 Duofi etsen met 
ondersteuning in de dorpen Ruinen, Ruinerwold, Koekange, 
Zuidwolde en de Wijk. Mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen 
fi etsen kunnen gebruik maken van deze Duofi etsen. Er kan met een 
eigen begeleider worden gefi etst of met een plaatselijke vrijwilliger 
van de stichting.

GRATIS

Ien dizze tied van het jaor wordt een bulte kleine 
ondernemers geboren. Klein...want ze hebt allent een 
kraompie an de weg um heur overtollige spul an de man of 
vrouwe te brengen. Bij de boerenplaotsen wordt al van alles 
an de weg ezet; zölfgemaakte yoghurt en keeze ien mooie 
gekoelde "winkelties" of eier of eerpels of spul uut de tuun.
Partie meensen ruumt de zolder en de kasten op en al wat vot 
kan wordt op een taofel an de weg ezet; gratis mitnemen. 
Ie koomt er gegarandeerd van of want al wat gratis is kreg wis 
en warachtig een neeje eigenaar. 

Jaoren elene mug ie ien de gemeente Rune of en toe grof spul 
an de straote te zetten. ‘s Aoms was het drok; handelaren ien 
old spul struunden die bulten al of en namen het mit veur 
de gemeenteauto kwaamp. Dan kun het gebeuren det alles 
al vot was as die mitwarkers kwamen. Wij hadden oons ook 
ooit op egeven en spul an de straote elegd. Er lagen veer 
autobaanden bij; alles was vot veur de ophaalronde; de veer 
baanden lagen dreej dagen opneej bij oons an de straote; die 
hadden zeker niet epast.

Wij zagen pas zo'n uutstalling bij buren mit verhuusplannen. 
Het meuk det wij ook ies driftig an het opruumen gungen; 
man, man...wat is de zolder groot aj alles wat ien deuzen stiet 
te wachten tut het een ons weg wordt op eruumd.
Koppies, speulgoed. duckies, booken, olde pannen, en zölfs 
blikkies varve, alles vot.
Verschillende soorten laminaat; ie weet wel daj het nooit weer 
gebruukt, mar weggooien was ook zo wat.
An de weg ezet kreeg het now al rap een neeje eigenaar.

Ook veule greunte en fruit wordt deur de tiedelijke 
ondernemers an de staote ezet. Het teveule an courgettes, 
appels, proemen, eerebezen en de komende tied ook 
kalebassen en pompoenen staot te longeren naor neeje 
gebruukers.

Het döt mij deenken an mien kiendertied. Mien oldeleu 
hadden ook veule appel- en paarebomen. Die stunden ien de 
appelhof drekt naost de weide waor pinken leupen.
Dus völlen er verscheiden over de draod.  Ik mus helpen 
appels en paren op te garen (rapen). Mit stroom op de draod 
bij de pinken ien het laand vun ik det mar niks. Appels mit 
een rotplekkie of roepesteek gooide ik ook over de draod. 
Dus daor lag nog al wat; ien het grös volt det, dacht ik, niet 
op. Mar mien luiheid har wel gevolgen. Een dag of wat later 
waren de pinken zeek; sloom..liggerug...onvaste op de poten. 
De veearts kwamp en zag het an. "Dronken", zee hij. Het bleek 
det de pinken al die appels ook lustten, ze opvraten en ien 
die magen gunk det gisten en wordde alcohol. Ik kende het 
proces niet mar mien oldeleu waren er niet bliede mit.
Dan kuj ze toch mar beter opgaren en an de weg zetten. 
Gratis.
Det was beter ewest as de  dure reken van de veearts.

© aangeleverde foto



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 6 oktober 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 28 september 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 26 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 3 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 9.30 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 10 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Pastor A.A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Bakhuis

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. 

Dorpshuis ’t Neie Punt
weer open 
RUINEN - Wat was het fi jn om op 31 augustus weer met een groot 
deel van onze vrijwilligers in ’t Neie Punt te zijn! We zijn heel blij 
dat ons dorpshuis ’t Neie Punt weer open is na 1,5 jaar lockdown.
Dat betekent wel dat veel weer opnieuw opgestart moet worden 
van al het moois dat er voor de lockdown gebeurde. Ook zijn er in 
de tussentijd wat zaken veranderd. Wat hetzelfde is gebleven is 
dat we graag een plek willen zijn waar verenigingen betaalbaar 
en gezellig hun activiteit kunnen doen, dat er vergaderingen 
gehouden kunnen worden én dat we weer activiteiten gaan 
organiseren waar jong en oud met elkaar bezig kan zijn. De 
mooie samenwerking met ZZWD in diverse activiteiten voor jong 
en oud willen we graag weer terug. 
Dat is nou juist het mooie van een dorpshuis in het zorgcentrum.

Wat er intussen een beetje anders is
Natuurlijk zijn er ondertussen, net zoals bij veel andere verenigingen, 
mensen gestopt. Je bent dus van harte welkom om als vrijwilliger 
mee te draaien achter de bar, in de activiteitencommissie of bij de 
activiteiten. Je kunt meer informatie vragen via Johan van den Berg 
of Marry Strijker.  johaninekevdberg@kpnmail.nl, 06-83245274 of 
mstrijker@ziggo.nl, 06-15646668.

Op de achtergrond zijn we in kleiner comité bezig geweest om ons 
dorpshuis juridisch en fi nancieel beter vorm te geven. Eerder hadden 
we een grote vervlochtenheid met ZZWD. Dat was heel tof, anders 
hadden we waarschijnlijk geen dorpshuis meer gehad. Maar intussen 
mocht deze vorm wettelijk niet meer. In goede samenwerking met 
de bestuurder van ZZWD hebben we nu een vorm gevonden waarin 
het dorpshuis op eigen benen staat, maar we nog wel steeds veel 
plezier gaan hebben van de samenwerking met ZZWD binnen het 
gebouw. Want dat was en is toch wel de kracht van ons dorpshuis. 
De defi nitieve handtekening moet nog onder deze nieuwe statuten 
gezet worden. Dit betekent dat we nu nog even alles cash af moeten 
rekenen, tot we ook een offi  ciële dorpshuis-bankrekening hebben.
Tijdens de 1,5 jaar lockdown is Suzanne Luppes, onze zakelijk leidster, 
helaas wat anders gaan doen. Zij was een drijvende kracht achter veel 
van de reuring in ons dorpshuis. Gelukkig hebben we intussen een 
nieuwe zakelijk leidster gevonden in Petra Beugelink uit Ruinen. Zij 
start per 4 oktober a.s. Ze heeft al eerder ervaring opgedaan met het 
werken met vrijwilligers. We kijken er naar uit om samen met haar 
weer meer reuring te gaan creëren in ’t Neie Punt.

We starten vanaf september eerst op met al onze vaste gebruikers 
zoals het Popkoor, de bridgeclub, de yoga, de schilderclub, de 
fotoclub en het Repaircafé.  Samen met de barvrijwilligers zijn we druk 
bezig om alles weer op rolletjes te laten lopen. Dat levert soms nog 
vraagtekens op hoe we sommige dingen nu moeten regelen.
Maar daar hebben we korte lijntjes voor.  Stap voor stap gaan we 
daarna de activiteiten weer uitbreiden.
Je bent dus weer van harte welkom in ons dorpshuis!
Het bestuur van Dorpshuis ’t Neie Punt

© Nicole van der Ouw



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

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

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

Korenmolen de Zaandplatte 
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur 
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. Voor het publiek geopend.
Openingstijden: 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 11.00-17.00 uur, dinsdag  13.00-17.00 uur
zondag gesloten

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fi etsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé 14.00-16.00
Dinsdagavond bridge   19.15-22.15
Dinsdagavond fotoclub   19.30-22.30
Woensdagochtend acrylclub   10.00-11.30
Woensdagavond Popkoor    20.00-22.30
Donderdagochtend yoga   10.30-11.45
Donderdagavond yoga   19.30-21.00

Zaterdag 25 september
Kidsfestijn door Ravotti
Evenemententerrein Ruinen

Zaterdag 25 september
Boerendrokte, Karstenhoeve Ruinerwold

Zondag 26 september
13.00-16.00 uur
Demonstratie Beeldhouwen in hout met Harm Echten
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22 Ruinen

Dinsdag 28 september
Start computercursus Klik & Tik
14.15-16.15 uur - Bibliotheek Ruinen
De cursus is gratis voor zowel leden als niet-leden
Aanmelden via info@bibliotheekruinen.nl of 088-0128444
Vervolg op dinsdagmiddag 5/10, 12/10, 19/10 en 26/10
www.bibliotheekruinen.nl

Zaterdag 2 oktober
Stoofperenfeest,  Dr. Larijweg Ruinerwold
11.00-16.00 uur

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. 

Doen in Zuidwest Drenthe
Er is heel veel te doen win onze omgeving.  Scan de QR-
code en je bent snel op de hoogte van de activiteiten- en 
evenementenagenda in Zuidwest Drenthe. 

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

VERRASSING OF MISVERSTAAND

’t Komp niet zo vaak mèer veur dat de jongelui al gauw in 
undertrouw gaot.
Meestal gaot ze eerst een poos samenwonen.
Mar Jan en Geesje gungen vandaag in undertrouw.
’t Was die mörgen drok op ’t gemientehuus. 
Albert en Ada waren veur heur an die toevallig ok in 
undertrouw gungen. Ze wachtten netties heur beurt af, totdat 
die klaor waren. De volgende weur er ofroepen.
“Zo”, zee de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, “mut er ok 
trouwd worden?”
Ze schrökken allebeide van die vraog. 
’t Magie kreeg een rooie kleur en de jonge sleuk een paar 
keer. Hoe kun dat nou? Ze hadden het nog gien iene verteld 
en de ambtenaar wus er al van.
Verrassing of misverstaand?

                                                    -Janny Kok Wolbers



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

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

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


