
NUMMER 5

09 / 03 / 22

DORPSKRANT VOOR RUINEN | ANSEN | PESSE | ECHTEN | OOSTEINDE

www.ruunderwaopen.nl

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Noppes verhuisd naar De Poort
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit de Wolden
• Politiek nieuws uit de Wolden
• Wat gaan we doen?
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
23 maart 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
15 maart 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

RUINEN – Weggeefwinkel Noppes heeft 
14 februari jl. de deuren van de nieuwe 
locatie in Buitencentrum De Poort aan 
de Kloosterstraat in Ruinen geopend. 
Het initiatief van inwoners uit gemeen-
te De Wolden en Welzijn De Wolden 
is twee jaar geleden gestart in een 
winkelpand aan de Brink in Ruinen. 
Dit pand was niet langer beschikbaar. 
Op de nieuwe locatie wil Noppes ook 
activiteiten als workshops gaan 
organiseren.

Berber Jansen, opbouwwerker bij Welzijn 
De Wolden: “In de afgelopen twee jaar is 
gebleken dat Noppes van grote toege-
voegde waarde is in de gemeente.
Nu de coronamaatregelen ons niet meer 
beperken kunnen we het concept van 
Noppes verder ontwikkelen.

We starten met workshops en activiteiten, 
georganiseerd door en voor inwoners van 
De Wolden. Dus heb je een leuk idee dat 
past bij de uitgangspunten van Noppes 
namelijk, gelijkwaardigheid, ontwik-
keling, ontmoeting en duurzaamheid, 
dan horen we het graag. We zijn heel 
benieuwd wat voor talent en kennis er 
aanwezig is binnen onze gemeente.’’

Voor iedereen
Noppes is een plek voor en door inwo-
ners van de Wolden. Inwoners kunnen 
hier kleding brengen en ook ophalen. 
Daarnaast is het een plek voor inwoners 
die we begeleiden naar werk, vrijwilligers-
werk of dagbesteding. ‘’De weggeefwin-
kel is er dus voor iedereen’’, zo legt Berber 
Jansen uit. ‘’We hebben bewust niet 
gekozen voor een specifi eke doelgroep. 
Duurzaamheid is in deze tijd belangrijk 
voor veel mensen en je hoeft daarom ook 
niet te laten zien wat voor inkomen je 
hebt. We hebben wel een paar spelregels, 
om ervoor te zorgen dat er voor iedereen 
genoeg is.’’

Samen met de vrijwilligers is de nieuwe 
winkel klaargemaakt voor de opening. 
‘’Onze buren van Bouwmensen hebben 
met materialen uit onze oude locatie 
nieuwe kasten gemaakt. In het kader 
van duurzaamheid vonden we dat heel 
belangrijk.’’.

Belangstellenden kunnen bij Noppes 
terecht op maandag van 10:00-12:00 op 
woensdag van 14:00-16:00 en op donder-
dag van 10:00-12:00.
Iedereen is van harte welkom.

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

Weggeefwinkel Noppes
is verhuisd naar De Poort
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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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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

• 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

●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●

●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●

●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●

●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●

●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●

●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN● 
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.

●NANOBEHANDELINGEN●

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504

www.verschoma.nl ● info@verschoma.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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

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

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
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys, Brink 19a - 7963 AA Ruinen
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

Kracht van kunst
Expositie Atelier | Kloosterstraat 10  | Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door  Antoinette Cremers |
T. 06 538 919 78  | info@antoinette-art.nl

Grondsels Marke, winkel voor agro, kamperen en outdoor
Alles voor huis- en boerderijdieren, stal, tuin, elektrische accu-kruiwagens,
stalstrooisels, camper en kamperen, heel veel bordspellen, outdoor kleding,
werkkleding, schoenen, laarzen, klompen, ijzerwaren en nog veel meer.
Grondselweg 10 |9418 TP Wijster | tel. 06 229 03 449 | 06 4999 6314
www.grondsels.nl | info@grondsels.nl

* 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



KIEK! JANS SCHULTING

Ophokplicht 
Bijna lente! De schapen van Schaapskooi Ruinen zijn in 
afwachting van de geboorte van hun lammetjes en
moeten in de kooi blijven. Maar binnenkort dartelt jong 
grut in de kooi en over de heide. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Schaapskooi Achter ’t Zaand
REGIO - Natuurmonumenten heeft een schaapskooi op het 
Dwingelderveld. Deze kooi is gelegen aan 
Achter ’t Zaand bij Lhee. Hierbij is ook een informatiecentrum, 
De Zaandstee, waar je onder het genot van een kopje koffie, 
thee of warme chocolademelk, al dan niet met een heerlijke 
Dwingelderveldkoek informatie kunt krijgen over het 
Dwingelderveld in zijn algemeenheid en de schaapskudde in het 
bijzonder. Ook kun je genieten van het prachtige uitzicht over de 
heide.

Het informatiecentrum bij de schaapskooi is iedere zondag geopend 
van 11.00 – 17.00 uur. Daarnaast tijdens diverse christelijke feestdagen 
en op woensdagen in de zomervakantie noord. 
De gastdames- en heren ontvangen je graag in het 
informatiecentrum, geven uitleg en hebben tijd voor een gesprekje.

Schaapherder
Een onderdeel van het werk van de schaapherder is het scheren van 
de schapen. Op deze woensdagen laat hij  je zien hoe hij de schapen 
van hun warme jas ontdoet. Wil je weten hoe de je de wol van de 
schapen kunt verwerken tot prachtige producten zoals de warme 
trendy schapenvachten of zelf iets maken van de wol?  Tijdens de 
openingsdagen kom je het te weten want een aantal mensen kan je 
er enthousiast over vertellen en laten zien wat de mogelijkheden zijn. 
Er worden ook diverse workshops georganiseerd. Informatie hierover 
is te vinden op de website van Natuurmonumenten.
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen.
Neem een kijkje op de website.

Algemene site Dwingelderveld
https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/

Schaapskudde
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-
dwingelderveld/tips/schaapskudde-achter-t-zaand

Infocentrum
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-
dwingelderveld/tips/vrijwilligers-en-inforuimte-achter-t-zaand

©Roel Fien



ColumnVAN SANDER

vacatures

BEN JIJ HET
NATUURTALENT

DAT WIJ ZOEKEN?

Ben jij van nature een positieve en harde werker, 
kun je jezelf goed motiveren en vind je het heerlijk 
gasten te ontvangen en in de watten te leggen? 
Ben je 15 jaar of ouder dan horen wij graag van je!

Via mail aan theehuys.anserdennen@planet.nl
of bel naar Renske T. 06 575 858 17

Theehuys Anserdennen
Schapendrift 1 • 7964 KE Ansen

HOUD U VOORAL NIET RUSTIG!

Zelden heb ik me al schrijver of als 
Ruiner zo klein en nietszeggend 
gevoeld als nu. Moet ik nou een 
grote muil opzetten over een 
krankzinnige Russische tsaar die z’n 
leger niet kan thuishouden? Of op 
deze plek een geopolitieke crisis 
gaan duiden? Maar aan de andere 
kant, bij zoiets catastrofaals als dit; 
heeft kissebissen over alledaagse 
zaken dan wél zin? 

De meningen uit het boek ‘Virologie voor dummies’ zijn nog 
nauwelijks vervlogen of we moeten massaal aan
 ‘Wereldoorlog III in het kort’. 
Ik zou liegen als ik zeg dat ik elke dag fl uitend wakker word. 

Het leven gaat nu eenmaal door (cliché-alarm). Als je over 
pietluttige zaken druk kunt maken, weet je dat het over het 
algemeen wel aardig gaat. Ik schreef het al eerder.
Maar waar dan wel hoop uit te putten?

De voorbije jaren dacht ik vaak dat ik rust moest nemen om met 
dit soort dingen te kunnen omgaan. 
Niet constant bezig zijn met kommer en kwel. 

Maar op een gegeven moment gingen mijn gedachten terug 
naar toen ik een jong voetbalkeepertje was. Ergens op een 
veldje achteraf in Emmeloord of Hoogeveen. Zonder bomen 
had de ijzige wind vrij spel, terwijl de regen maar tegen m’n 
kop bleef slaan. De natte voetbalkleren plakten aan mijn huid. 
Oren branden van de kou, schouders trokken omhoog, handen 
klampten samen in soppend natte keeperhandschoenen. Het 
dove gevoel in de tenen werd steeds heftiger.

Toen werd het rust. Aan de thee. 10-0 voor of 10-0 achter, het 
maakte me niet meer uit, als ik maar kon opwarmen.
Ik verlangde vanaf de eerste minuut naar de rust, al wist ik dat 
het ergste nog moest komen; weer naar buiten. Dat moment 
dat de eerste druppels weer over m’n rug naar beneden rolden, 
wenste ik dat we nooit rust hadden genomen. 

Misschien een metafoor waar u nu iets aan heeft. Stug 
doordoen, vooral geen rust ‘nemen’. De realiteit is soms k*t.

Het zijn de mensen die nu besluiten om op te staan en iets 
te doen die maken dat er daadwerkelijk iets veranderd. Die 
met een auto vol dekens naar de Oekraïense grens rijden om 
vluchtelingen over de grens te halen. Of zij die besloten te 
blijven, voor hun land, hun vrijheid. Zij hebben zich misschien 
ook klein en nietszeggend gevoeld, maar wisten dat niets doen 
ook niets op ging leveren. 

‘Rust nemen’ in tijden van diepe crisis is toch vooral voor de 
mensen die zich dat kunnen veroorloven. Al gun ik het land dat 
op dit moment om het uur met tapijtbommen en kruisraketten 
wordt bestookt zo snel mogelijk alle rust van de wereld. Tot die 
tijd zit er niets anders op dan verzet tonen.
In woord of in daad. 
Houd u dus vooral niet rustig!



Jaargang 39 nr. 3 - 9 maart 2022
Eerstvolgende nummer verschijnt 6 april 2022

Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 tel. 06-51901144
Scriba: mevr. B. Huizenga-Veld
 Oldenhave 4, tel. 0522-472631
Koster: Johan Platen, tel. 06-12878066
 koster@pkn-ruinen.nl
Diaconie: Hulp/ informatielijn
 tel. 06-20425585
 margriet.middelbrink@gmail.com 
Website:  www.pkn-ruinen.nl 
 www.facebook.com/
 PknRuinenMariakerk
E-mail: info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 26 maart 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Als ik dit schrijf, maandag 28 februari, zijn we op de vijfde dag 
van de oorlog. Oorlog in Europa. We moeten de oorlog op de 
Balkan niet uitvlakken en het gist ook daar, in Bosnië,  weer meer 
en meer. Maar toch is dit in Oekraïne van een andere orde, een 
nachtmerrie daar en  voor Europa een enorm ‘terug naar af’. 
Dat we terug zouden keren naar deze proporties van geweld, 
ongelofelijk. Op 6 maart zongen we onder begeleiding van het 
Q-brass kopercollectief een lied van Sytze de Vries, ‘Ooit zal het 
vrede zijn’. Een prachtig lied en wat toepasselijk.
Een paar regels uit couplet 2:

Wantrouwen overheerst, waar angst of haat regeert.
Doorwaai de wereld met uw Geest die ons de liefde leert.

Zingen en bidden tegen de klippen op. 
Wat mooi dat we dat samen kunnen doen.

Mark Boersma 

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag van 13.00–14.00 uur
spreekuur in de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.
U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
De kerkdiensten zijn weer te bezoeken vanaf 30 januari 2022, 
ook online zijn ze te volgen via de website www.pknruinen-nl. 

Diensten in het Neie Punt
Zaterdag 12 maart 18.30 uur
voorganger: mevr. G. Bijl
Diensten in de Mariakerk
Zondag 13 maart 10.00 uur
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 20 maart, 10.00 uur 
voorganger : ds. M. Boersma
Zondag 27 maart, 10.00 uur
voorganger: ds.. T.J. Braam uit Wittelte
Zondag 03 april, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 10 april, 10.00 uur 
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek 

SERIE ZONDAGAVONDVESPERS IN RUINEN EN DE REGIO
Op woensdag 2 maart 2022 begint de Veertigdagentijd. 
Met Jezus gaan wij op weg naar Pasen, het feest van de 
opstanding en de hoop.  Er zijn verschillende mensen die het 
pad van Jezus kruisen op weg naar zijn kruis. Rondom deze 
personen willen wij onze vespers vorm geven. 
De vespers (avondgebeden) kunt u beurtelings meevieren in 
onze kerken, zie het onderstaande schema. Op 27 maart staat 
Ruinen in de rij. Maar wie weet doe je mee aan de hele rondreis!
Aanvang: 19.00 uur. Weet u van harte welkom!

1e zondag Veertigdagen: 6 maart 2022
Plaats: Koekange. Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf
Met Maria op weg naar Pasen
2e zondag Veertigdagen: 13 maart 2022
Plaats: IJhorst. Voorganger: ds. Betsy Nobel
Met Maria Magdalena op weg naar Pasen
3e zondag Veertigdagen: 20 maart 2022
Plaats: Berghuizen. Voorganger: ds. Jan Muis
Met Judas op weg naar Pasen
4e zondag Veertigdagen: 27 maart 2022
Plaats: Ruinen. Voorganger: ds. Mark Boersma
Met Philippus op weg naar Pasen   
5e zondag Veertigdagen: 3 april 2022
Plaats: Blijdenstein. Voorganger: ds. Eric van Veen
Met Petrus op weg naar Pasen
6e zondag Veertigdagen: 10 april 2022
Plaats: Ruinerwold/ De Kapel. Voorganger. ds. Frits Slothouber
Met Simon van Cyrene op weg naar Pasen

DIACONIE
De diaconie heeft de hele maand februari gecollecteerd voor de 
Voedselbank. Eten en drinken is een dagelijkse behoefte.
Ook wanneer uw geld op is, kunt u niet zonder levensmiddelen. 
Een lege koelkast. Een winkelmandje dat u niet meer kunt 
vullen. Een boodschappentas waarvan u de bodem ziet.
Dat wilt u niet. Dat hoeft ook niet. De Voedselbank helpt u aan 
boodschappen waarmee u in ieder geval twee of drie dagen in 
de week een verantwoorde maaltijd op tafel kunt zetten.
De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe - 
voedselbankzuidwestdrenthe.nl wil de gevolgen van armoede 
in deze regio bestrijden. De Voedselbank geeft uitsluitend 
tijdelijke noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

De voedselbank is volledig afhankelijk van giften of � nanciële 
sponsoring. Niemand bij de voedselbanken wordt betaald.

Spreuk van de maand

 “Aandacht is de meest zeldzame vorm van vrijgevigheid”  
    

   
    -Simone Weil, Frans � losofe
   
Redactie Om de Ruiner Toren



Gezocht: Deelnemers voor de 
cursus Joodse begraafplaatsen
Landschapsbeheer Drenthe organiseert in opdracht van het 
Steunpunt Erfgoed Drenthe in de periode maart - april een cursus 
over Joodse begraafplaatsen. De provincie telt in totaal 21 Joodse 
begraafplaatsen; in iedere gemeente is er minimaal één te vinden. 
Vaak hebben de begraafplaatsen een specifi eke indeling en 
oriëntatie, maar over de ontwikkeling en ontstaansgeschiedenis 
is weinig bekend. Landschapsbeheer Drenthe is daarom op korte 
termijn op zoek naar vrijwilligers die graag meer willen weten 
over de ontstaansgeschiedenis van Joodse begraafplaatsen en 
onderzoek hiernaar willen doen.

Waardevolle cultuurhistorie
Vrijwilligers worden opgeleid om cultuurhistorisch onderzoek uit te 
voeren om zodoende meer te weten te komen over de ontwikkeling 
en ontstaansgeschiedenis van Joodse begraafplaatsen. Door 
onderzoek te doen naar de (gehele) begraafplaats, in combinatie 
met archiefonderzoek, kan hier meer inzicht in worden verschaft. De 
reeds verschenen handreiking Joodse begraafplaatsen in Drenthe, een 
handreiking voor integraal beheer van Steunpunt Erfgoed Drenthe, is 
hierbij de leidraad. De verkregen cultuurhistorische informatie dient 
als input voor het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen. 
Er wordt gekeken naar de ouderdom van de graven, de aanwezige 
of verdwenen beplanting, de padenstructuur en de aanwezige 
bouwwerken. Cursisten worden opgeleid om zelfstandig of in kleine 
groepjes cultuurhistorisch onderzoek te doen.

Een van de thema’s die tijdens de cursus aan de orde komt is beheer. 
Joodse begraafplaatsen zijn sober en ingetogen. Ze zijn beperkt 
toegankelijk en in het beheer is terughoudendheid belangrijk. Herstel 
en beheer wordt daarom beperkt uitgevoerd en alleen daar waar 
het écht nodig is. Zo kan ongewenste opslag en klimop worden 
verwijderd op het moment dat de grafsteen niet meer zichtbaar of 
leesbaar is en worden grafstenen rechtgezet wanneer ze dreigen om 
te vallen.

Joodse Begraafplaats ©Anja Verbers

Praktische info
De cursus bestaat uit twee avonden (17 en 24 maart) en twee 
ochtenden (31 maart en 4 april). Tijdens de eerste cursusavond, op 
donderdag 17 maart, leren deelnemers meer over de opbouw van 
een Joodse begraafplaats en vertelt Marieke van der Heide hoe 
het cultuurhistorische onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast vertelt 
Anja Verbers, senior projectleider van Landschapsbeheer Drenthe, 
hoe je zorgvuldig een Joodse begraafplaatsen beheert. De tweede 
cursusavond, op donderdag 24 maart, vertelt de heer E. Huisman 
van het NIK, Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, wat het NIK 
is en wat zij doen. Ook vertelt hij over het landelijke project Erfgoed 
Telt. Tijdens de derde bijeenkomst bezoeken de cursisten een Joodse 
begraafplaats. Deze excursie staat gepland op donderdagochtend 
31 maart. Cursisten kunnen dan hun opgedane kennis toetsen in de 
praktijk. De tweede cursusochtend (en tevens laatste cursusdag), 
vindt plaats op maandagochtend 4 april. In het Drents Archief leren de 
deelnemers (zelfstandig) archiefonderzoek uit te voeren en worden zij 
wegwijs gemaakt in de verschillende systemen.

Opgave
Wilt u meer weten over de ontstaansgeschiedenis van Joodse 
begraafplaatsen? En wilt u bijdragen aan het cultuurhistorisch 
onderzoek? Geef u dan op via het aanmeldformulier op de website 
van Landschapsbeheer Drenthe www.lbdrenthe.nl. 
Het aanmeldformulier vindt u in de agenda. Deelname aan de cursus 
is gratis. Voor de cursus geldt een maximaal aantal deelnemers van 20 
personen.

De cursus Joodse begraafplaatsen wordt mogelijk gemaakt dankzij 
de � nanciële bijdragen van de provincie Drenthe, afdeling cultuur. 

Landschapsbeheer Drenthe
www.lbdrenthe.nl

Oude Benderseweg 9  |  7963 PX Ruinen
info@zwembadruinen.nl 
T. 0522-471529 | www.zwembadruinen.nl

ZWEMBAD RUINEN OPENT DIT JAAR OP 
ZATERDAG 23 APRIL 

KOOP LOKAAL 
en geniet alvast van de voorpret
voor een heerlijk zwemseizoen

LET OP!

voor korting op uw
abonnement bij Zwembad Ruinen!

DRUPPELS
SPAREN

Vanaf 14 maart
kunt u weer



Gea Leffers-Heeling, 
Ruinen

Gerrie Hempen-Prent, 
Echten

Egbert van Dijk, 
Ruinen

Harold Benning, 
Echten

Jaap Santing, 
Ruinen

Jenneke Dijkstra-
Offerein, Ruinen

www.gbdewolden.nl

Scan de QR code voor 
ons complete verkiezings-
programma, of kijk op:

Tom Lubbinge, 
Ruinen

HOREN.
ZIEN.
STEM. 

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

MENSTRUATIE
PRODUCTEN  

MOGEN GEEN  
LUXE ZIJN!

HELP ONS!



politiek! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s.  
is er op deze plaats ruimte voor persberichten (geen werving)
van de verschillende politieke partijen in onze gemeente 

GroenLinks De Wolden maakt 
de inwoners blij met bloemzaad 
voor de bij!
DE WOLDEN  - Enthousiaste leden van GroenLinks De Wolden 
staan in een aantal dorpskernen om bij passanten en winkelend 
publiek de speerpunten van de partij onder de aandacht te 
brengen. 

‘Omdat biodiversiteit en natuurinclusiviteit van groot belang zijn 
voor GroenLinks, proberen wij iedereen blij te maken met een zakje 
bloemzaden waar ook het broodnodige bijenvolk blij van gaat worden 
als het door de inwoners van De Wolden massaal wordt ingezaaid!’
Op 12 maart a.s. is er nog een kans om de leden van GL De Wolden 
in Zuidwolde te ontmoeten. Ruinen, Ruinerwold en De Wijk werden 
recent al bezocht.

Gemeenteraadsverkiezingen:
Bibliotheek de Wolden roept 
inwoners op hun stem te laten 
horen
 
DE WOLDEN - Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers 
binnen jouw gemeente? Op wie moet je stemmen? De 
bibliotheken hebben als een van hun kernfuncties ‘ontmoeting 
en debat’. De bibliotheken in gemeente de Wolden informeren 
en activeren daarom hun bezoekers in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Dit doen ze onder meer 
door een informatiehoek in de bibliotheek en fi lmpjes van de 
kandidaat-raadsleden.
 
Drentse inwoners voorbereiden op een stemkeuze
In alle vestigingen van de bibliotheken in gemeente de Wolden 
is een informatiehoek over de gemeenteraadsverkiezingen. Hier 
vinden klanten o.a. informatie over de partijen en kandidaat-
raadsleden. Ook zo worden inwoners zich bewust van de verkiezingen 
en kunnen ze zich voorbereiden op hun keuze. Ook is aan alle 
kandidaat-raadsleden in de Drentse gemeentes gevraagd een korte 
video op te laten nemen, waarin ze vertellen wie ze zijn en waarom 
men op hen zou moeten stemmen. Deze video’s zijn te zien op de 
bibliotheekwebsites en in de bibliotheek: www.bibiotheekzuidwolde.
nl/gemeenteraadsverkiezingen.
 
Wat vinden inwoners belangrijk in hun woonplaats/gemeente?
Daarnaast, roepen de Drentse bibliotheken inwoners op na te denken 
over wat zij belangrijk vinden in hun gemeente of woonplaats. Dit 
kan een thema zijn, zoals bijvoorbeeld het milieu. Maar het mag ook 
iets specifi eks zijn, zoals de veiligheid rondom een bepaald kruispunt. 
Inwoners kunnen hun wens op een kaart schrijven en inleveren bij de 
bibliotheek. De bibliotheek zorgt ervoor dat deze wensen hun weg 
vinden naar de raadsleden.

CDA De Wolden vraagt Den 
Haag om tegemoetkoming 
energiekosten ondernemers
DE WOLDEN - Verschillende MKB’ers, waaronder boeren en 
tuinders in De Wolden, slaan alarm over de hoge energieprijzen. 
CDA De Wolden constateert dat de hoge prijzen de 
bestaanszekerheid van MKB’ers in gevaar brengen en roept de 
landelijke politiek en lokale partners op de handen ineen te slaan.
Afgelopen zaterdag brachten kandidaat-raadsleden van CDA De 
Wolden een bezoek aan verschillende ondernemers. 

Lijsttrekker Karin Brouwer constateert dat de impact van de 
schommelingen op de energiemarkt en de huidige hoge 
energietarieven op het bedrijfsleven groot is. ‘Alleen al in onze 
gemeente heeft de helft van de agrariërs te maken met een forse 
verhoging van de energierekening. Zo kunnen de energiekosten 
van een agrarisch gezinsbedrijf stijgen van 15.000 euro vorig jaar, 
naar 50.000 euro dit jaar. Deze kostenstijgingen kunnen niet worden 
doorberekend in de verkoopprijs en zijn dus niet terug te verdienen,’ 
aldus Brouwer.

CDA De Wolden is van mening dat versneld verduurzamen en 
investeren in duurzame energievoorziening niet voor alle bedrijven 
een oplossing is. Teruglevering op het net is voor veel ondernemers de 
komende jaren niet mogelijk en daarnaast moeten ondernemers zelf 
diep in de buidel tasten om forse investeringen in duurzame energie 
te kunnen doen.

CDA-lijsttrekker Karin Brouwer: “Ondernemers in onze 
plattelandsgemeente worden onevenredig hard getroff en door de 
fors gestegen energieprijzen. We zien dat bijvoorbeeld agrarische 
bedrijven nu nog verder in de knel komen. Daarom pakt CDA De 
Wolden de handschoen op en wordt het thema op het hoogste niveau 
onder de aandacht gebracht.”

CDA De Wolden kaart het probleem zowel lokaal als landelijk aan. En 
brengt het onderwerp onder de aandacht bij CDA-Tweede Kamerlid 
Henri Bontenbal, die energie in zijn portefeuille heeft. Volgens 
Bontenbal is klimaatbeleid alleen succesvol als het ook sociaal is en de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Karin Brouwer: ‘het CDA 
zit in onze landelijke regering. Daarom doen we een oproep aan Henri 
Bontenbal, die als lid van een coalitiefractie dicht bij de knoppen zit, 
aan de slag te gaan met een tegemoetkoming.’

Verder wil Brouwer ook dat de gemeente haar rol pakt om inwoners 
en ondernemers te helpen om versneld te verduurzamen. Brouwer 
denkt aan een tegemoetkoming in de constructieberekening bij 
bedrijven, de inzet van bedrijfsmatige energiecoaches en een 
gemeentelijke aanvulling op de 75% Drentse Energie Organisatie 
fi nanciering van de provincie. Brouwer: ‘De huidige uitdagingen 
vragen om creatieve oplossingen. Ook particulieren zien hun 
voorschot soms verdriedubbelen. De gemeente is aan zet om onze 
inwoners hier goed in te ondersteunen.’

Op 19 februari hebben de CDA-kandidaten melkveehouderij Bonnen 
in Kerkenveld en boomkwekerij Bakker in Alteveer bezocht, waarbij 
ook de zorgen over de energieprijzen aan de orde kwamen. De 
kandidaat-raadsleden hebben daarnaast met veel
interesse kennisgenomen van de vooruitstrevende voorbeelden van 
duurzame bedrijfsvoering van de ondernemers.

16 MAART 2022
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN



Brink 41
7963 AB  Ruinen

T 0522 47 25 28
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Voor meer informatie over deze vacature kijk op
www.veldsink.nl
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Regionaal 
woningmarktonderzoek laat 
behoefte aan meer en andere 
woningen zien
De gemeenten, provincie Drenthe, woningcorporaties en 
huurdersorganisaties in Zuidwest- en Midden-Drenthe willen een 
goed beeld van de woningmarkt. Om dit in kaart te brengen is er 
een woningmarktonderzoek uitgevoerd.

Er gebeurt veel op de woningmarkt. Nieuwe woningzoekenden 
melden zich. Verhuizingen over gemeentegrenzen heen nemen toe. 
Dit kan leiden tot grotere concurrentie op de woningmarkt, met 
nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld starters, mensen met een laag 
of middeninkomen en mensen die met spoed op zoek zijn naar een 
huis. De veranderende situatie op de woningmarkt vraagt aandacht 
en inzet van gemeenten, provincie en corporaties. De gemeenten 
De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld, de 
provincie Drenthe en de corporaties Actium, Domesta, Woonconcept 
en Woonservice lieten een woningmarktonderzoek uitvoeren. Met 
de uitkomsten gaan ze aan de slag met een visie en strategie. Dit is 
voor het eerst op regionaal niveau en in deze samenwerkingsvorm 
gebeurd.

Groei en verandering van woningbehoefte
De druk op de woningmarkt groeit in de regio Zuidwest- en Midden-
Drenthe. Het aantal (zelfstandig wonende) huishoudens blijft ook 
de komende jaren groeien. Mensen wonen langer zelfstandig 
en vergrijzing speelt ook een rol, dat vraagt om een andere 
woningvoorraad. Daarnaast is migratie een belangrijke factor achter 
deze groeiende behoefte aan woningen. Die migratie komt onder 
andere doordat de vergrijzing zorgt voor een grotere vraag naar 
arbeidskrachten. Veel huishoudens weten momenteel deze regio te 
vinden. De druk vanuit steden als Groningen en Zwolle neemt ook toe.

Omvang van de woningbehoefte
Om aan deze groeiende behoefte te kunnen voldoen, moet er fl ink 
gebouwd worden. Tussen nu en 2030 gaat het om een groei van 
2.700 woningen in de regio. Uitgaand van de verstedelijkingsdruk 
vanuit Zwolle en Groningen, kan dat oplopen tot nog eens 4.400 
woningen in de regio (in 2040). Daarnaast ligt er ook nog een 
grote opgave op het gebied van verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad.  Andere factoren die kunnen zorgen voor extra groei 
op de woningmarkt zijn: huisvesting van arbeidsmigranten (minimaal 
1.000), statushouders, studenten en mensen die niet meer permanent 
mogen blijven wonen in vakantiewoningen (ruim 1.000). Dit betekent 
een groei van de woningvoorraad van 5 tot 9%.

Bouwstenen voor actualisatie van woonvisies
De informatie uit het woningmarktonderzoek gebruiken gemeenten 
en woningcorporaties om hun woonvisies te actualiseren.

Bibliotheekwet aangepast
Vanaf 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar gratis lid worden 
van de bibliotheek. De Eerste Kamer is op 22 februari akkoord 
gegaan met dit voorstel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. In veel gemeenten kunnen kinderen en jongeren 
onder de 18 al gratis lid worden. Maar in de ‘Bibliotheekwet’ staat 
nu nog wel dat gemeenten abonnementsgeld kunnen vragen aan 
leden onder de 18 jaar. Het bedrag mag dan maximaal de helft 
zijn van wat een volwassene betaalt.

Bij bibliotheken waar 18-minners lidmaatschapsgeld moeten betalen, 
worden minder kinderen en jongeren lid. Dat zegt staatssecretaris 
Günay Uslu (Media en Cultuur). Volgens Uslu moet de aanpassing van 
de wet ervoor zorgen dat de kosten geen drempel meer vormen om 
naar de bibliotheek te gaan. De aanpassing geldt ook voor de BES-
eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

            

Opnamen openbare ruimte
In de komende periode, t/m 31 mei 2022, gaat het bedrijf 
CycloMedia uit Zaltbommel in onze gemeente 360 graden 
panoramafoto’s maken.

©De Wolden
Hiervoor rijden speciaal uitgeruste voertuigen over alle openbare 
wegen. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat over voet- en 
fi etspaden wordt gereden. De gemeente heeft hiervoor ontheffi  ng 
verleend.

De foto’s worden door de gemeente onder meer gebruikt bij het 
beheer van de openbare ruimte, de ontwikkeling van ruimtelijke 
plannen, het afgeven van vergunningen, het beheer van 
basisregistraties en WOZ-taxaties. Daarbij gelden strikte voorwaarden 
die de privacy waarborgen. Zo worden op de foto’s gezichten 
en kentekens vervaagd, niet op internet gepubliceerd of op een 
andere wijze openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten 
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over CycloMedia kunt u terecht op 
www.cyclomedia.nl. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Kees Brondijk (14 0528), 
BGT-beheerder bij het team Geo-informatie van de eenheid Advies & 
Services.

Save the date!

Online informatiebijeenkomst 
woonhuissubsidie:
10 maart 2022
Woon je in een rijksmonument en wil je dit 
jaar woonhuissubsidie aanvragen? Laat je dan 
bijpraten over de regeling tijdens de online 
informatiebijeenkomst op 10 maart om 17.00 uur.
Scan de QR-code en lees meer over het programma.



Fullservice
voor alle merken

Onderhoud volgens

fabrieksvoorschrift 

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27
wemmenhoveautos.nl

€19
APK

In onze no-nonsense werkplaats wordt u geholpen en 
geadviseerd door een team van ervaren en vakkundige 
monteurs. Wij werken tegen een concurrerend tarief en 
uiteraard gebruiken wij hiervoor geavanceerde 
diagnose- apparatuur. 

U kunt terecht met elke automerk
Rijdt u in een Peugeot of 
Citroën, dan zijn wij bij 
uitstek de specialist v.a.

Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND



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 
Geopend voor publiek. U bent van  harte welkom om de molen 
te bezichtigen. Zaterdag 9.30-13.00 uur, in juli en augustus ook 
dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis. Diverse meelproducten te koop en een grote 
sortering 2e hands boeken voor slechts € 1 per stuk.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen, gesloten, ook voor groepen.
T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
Openingstijden en 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 - www.opfi etsavontuur.nl
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

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
26 maart 09.00-12.00 uur -  Inleveren Wolddijk 31 Oosteinde
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium en rvs.
Wasmachines, drogers, oude TV, computers, laptops, 
elektrische gereedschappen, elektrisch huishoudelijke 
apparaten, fi etsen, elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten 
en diepvriezers. Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

Vrouwenkamerkoor HERA
o.l.v. van Raghna Wissink in 
Mariakerk Ruinen
RUINEN - Gelukkig is het weer mogelijk om met muziekliefhebbers 
bijeen te zijn om van muziek te genieten. Onder de noemer 
“Bespiegeling” verzorgt het koor HERA op 20 maart a.s. om 
15.30 uur een concert waarin ruimte is voor muziek, ontmoeting, 
bezinning en bespiegeling. Refl ecterend op de bijzondere en soms 
eenzame coronaperiode en passend bij de ingetogen sfeer van de 
Passietijd.

Het programma bestaat uit koormuziek van Scandinavische, 
Nederlandse en Vlaamse componisten, ondersteund door teksten die 
Gerrit Schaafsma schreef tijdens de coronalockdown van 2020-2021.
De 15 geschoolde zangeressen van HERA zijn, onder leiding van dirigent 
en artistiek leider Raghna Wissink, verantwoordelijk voor de vocale en 
muzikale kwaliteit van het optreden.

De kerk is open om 15.00 uur. Wij vragen u van tevoren te reserveren 
via e-mail muziekindemariakerk@gmail.com of tel. 0522 452003, op 
maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur.
www.muziekindemariakerk.nl

Kerst/Paasloterij - Café Hees
Zaterdag 2 april - 20.30 uur - mooie prijzen te winnen!

Off  Roadrit Ruinen
Zondag 13 maart - 9.00 uur - www.mc80.nl

Nachtvlinders spotten
18 maart 19.30 -19 maart 02.00 uur
Bezoekerscentrum Dwingelderveld,  Benderse 22 Ruinen
De lakens worden gespannen, het licht geprojecteerd en 
de stroop gesmeerd. Kom naar het bezoekerscentrum 
Dwingelderveld en neem een kijkje in de 
wereld van de nachtvlinders. In Nederland 
zijn heel veel verschillende soorten 
nachtvlinders, voor de meeste mensen een 
onbekende wereld. Wat dacht je van de 
bloeddrupjes, uilen of nachtspanners. Een 
gids van Natuurmonumenten is aanwezig om 
je te helpen de soorten op naam te brengen.
Meer info: scan de QR-code

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

Met de QR-code of de handige app ben je snel op de hoogte van de 
activiteiten- en evenementenagenda in  Zuidwest Drenthe. 



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 23 maart 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 15 maart 2022, 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

Woensdag 9 maart - Biddag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 12 maart 
‘t Neie Punt 18.30 uur mevr. G. Bijl

Zondag 13 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. G Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur dhr. M. de Vries

Zondag 20 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 27 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 3 april
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

DE ROOS

Bij verdriet mar ok bij liefde
Stiet de roos altied centraal
Zunder woorden zeg et mieste
Sprek veur ’n elk de juuste taal
Van de knop tot an de blui
Is ’t een plaatie wa’j ziet staon
Met de roos kriej ok de doorns
Zodat echtheid blef bestaon!

 -Janny Kok Wolbers

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en Word nu lid op natuurmonumenten.nl en Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 



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

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

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

notariaat & mediation
Stotijn

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:



WOENSDAG 23 MAART 2022
1 9 . 3 0  U U R

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340

IN BUITENCENTRUM DE POORT RUINEN | AANMELDING: 0522 473 240

1 9 . 3 0  U U R

M O D E S H O W

GRATIS 

ENTREE

DINSDAG 22 MAART 2022

VA N  O N Z E  V O O R J A A R S / Z O M E R C O L L E C T I E


