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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Zwembad Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Geen off roadrit MC’80 Ruinen
• Column van JOS
• Nieuws uit Ruinen
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is 
6 april  2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
29 maart  2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

● 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

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

RUINEN - Op zaterdag 23 april a.s opent 
het zwemseizoen in Ruinen. U bent dan 
weer van harte welkom in het warmste 
buitenzwembad van Nederland voor 
recreatie en sportieve activiteiten in en 
om het water. 

Druppelactie
Dit jaar kan het weer: de traditionele 
druppelactie waarmee zwemliefhebbers 
kunnen sparen voor korting op hun 
abonnement. Nog t/m 22 april 2022 krijgt 
u bij meerdere ondernemers in Ruinen 
gratis spaarzegels, ook wel ‘druppels’ 
genoemd. Per volle spaarkaart krijgt u 
€ 10,- korting op uw abonnement voor 
Zwembad Ruinen. Een uitstekende reden 
om binnen het dorp uw inkopen te 
doen! Informatie over het sparen en het 
inwisselen van uw volle kaart staat op de 
spaarkaart. Spaarkaarten kunt u ophalen 
bij de Coop in Ruinen.

Breed aanbod
Het hele jaar door werken zo’n 120 
enthousiaste vrijwilligers hard aan 
de kwaliteit van het aanbod en de 
voorzieningen in het zwembad. Wie van 
zwemmen houdt kan er terecht voor 
een middagje waterpret, zwemlessen, 
sportactiviteiten, baantjes trekken of 

leuke evenementen: het aanbod is breed 
en daarom voelt iedereen zich thuis bij 
Zwembad Ruinen. 

Abonnementen
Sinds enkele jaren werkt Zwembad 
Ruinen met online abonnementen. 
Uw abonnementspas kunt u snel 
en eenvoudig bestellen via www.
zwembadruinen.nl/abonnement. Ook de 
activiteiten of de zwemlessen die u wilt 
toevoegen aan uw abonnement komen 
op dezelfde pas te staan. Had u vorig 
jaar ook een abonnement? Dan kunt u 
dezelfde pas gebruiken en deze via de 
website opnieuw activeren voor een 
zomer lang zwemplezier. 

Magazine
Binnenkort ontvangt u het magazine 
van Zwembad Ruinen weer in de 
brievenbus. Daarin staat niet alleen 
praktische informatie over openingstijden, 
toegangsprijzen en activiteiten, maar u 
krijgt ook een kijkje achter de schermen 
van de organisatie achter het gezelligste 
en warmste openlucht zwembad van 
Nederland. Tot ziens in Zwembad Ruinen!

Kijk voor alle informatie op de website: 
www.zwembadruinen.nl

©Zwembad Ruinen

Vanaf 23 april
weer waterpret
in Zwembad Ruinen 



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

●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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

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



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

Intechneau MTB marathon ruinen
De omstandigheden waren perfect op 6 maart jl.
De wielersporters troffen het dus maar mooi met de 20e editie 
van dit door WTC Ruinen georganiseerde evenement.
Nog meer foto’s zien? 
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Ook dit jaar geen offroad Ruinen
RUINEN - Helaas na 2 crossloze jaren door corona, ook dit jaar 
geen offroadrit in Ruinen. De jarenlang zonder problemen 
gehouden offroadrit van MC’80 Ruinen ging niet door. Dat 
besliste de rechter op woensdag 9 maart, 4 dagen voordat het 
evenement zou plaatsvinden. 
De Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel spande 
de rechtszaak tegen de gemeente aan. Die had voordat de 
vergunning werd verleend als bezwaarmaker moeten worden 
gehoord. En dat is niet gebeurd.

‘Dit gebrek valt voor zondag niet meer te herstellen’, aldus de rechter 
en zette, tot grote teleurstelling van de leden van de motorvereniging, 
een streep door het evenement. Dit jaar zou de 38e toertocht worden 
gehouden rondom Ruinen. Volgens voorzitter Bas Hof krijgen de 
natuurbeschermers nu munitie om dergelijke evenementen tegen 
te houden. Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht voelt dit 
verwijt wel. ‘Het is de overheid die deze chaos veroorzaakt. Deze 
teleurstelling had voorkomen kunnen worden als wij vooraf aan de 
besluitvorming waren gehoord’. 

De leden motorrijders lieten hun machines zondag echter niet in de 
stal staan en ontketenden een ludieke actie. Tijdens een rondrit door 
het dorp in de herkenbare oranje cluboutfit werd voor de editie van 
volgend jaar alvast een stille e-crossmotor beschikbaar gesteld aan 
Geert Starre, zodat hij volgend jaar ook van de partij kan zijn. 
Want de club gaat er toch van uit dat editie 2023 door zal gaan.

©Jans Schulting



ColumnJOS

TRIEST

Op dizze stee prebeer ik miestentied een stokkie te schrieven 
waor de meensen um glimlippen kunt. Mar ien dizze wereld 
valt op dit moment weinig te schrieven waor aj plezierig van 
wordt. Kiekt mar naor de kraantenkoppen van de ofgelopen 
weken. De oorlog van Poetin. Behalve een stok of wat jaknikkers 
die er baat bij hebt det dizze heerser an de macht is deenk ik 
neet det Ruslaand zit te wachten op oorlog. Het is oorlog van 
een gevaorlijk heerschop en wij dachten nog wel det er nao 
de tweejde wereldoorlog niet zukken de kaans meer zöllen 
kriegen. Daor ien det laand zit oldeleu te wachten op een 
bericht van heur zeune die argens ien de sneej is blieven liggen. 

En de heerser kan  dan wel zeggen det ze fl inke vergoedings 
kreegt veur de dapperheid van heur jonge; ie wilt det kiend 
det ie onder oen harte edragen hebt gewoon weer an de 
keukentaofel hebben um een brokkie mut hum te eten.
Een verdreetige mooder uut Ruslaand is niks aans as een 
verdreetige mooder bij oons. Muj oe toch veurstellen, het 
verdreet, onbegrip, kwaodheid, onmacht van de dokters 
en zusters toen heur kienderzeekenhuus ien puun wordde 
escheuten. Zoveule bange kienderogen..en ie kunt niks 
begunnen...

Vluchten as ‘t kan. Meensen die alles wat ze hebt op ebouwd 
achterlaot umdet overleven het enige is det telt as het er 
echt op ankomp. Karren vol dekens en eterije wordt veur hen 
verzameld. Overleven is allent mar belangriek. Dan is de kleur 
van de neeje mode van komende meitied onveurstelbaor wied 
vot.
De tied det de tylozen bleujt is miestentied een bliede tied.
Mar kiekt ies naor kraantenkoppen.  "Mokerslag voor 
koopkracht". "CPB: iedereen compenseren lukt niet". "GasTerra 
wil  dat kabinet crisis uitroept". "Jongen doodgestoken na 
avondje stappen". Dan deenk ie toch..wat mut jongeren mit zo'n 
mes ien de buze as ze uutgaot?
 
"Rechter zet streep door Off  The Roadrit Ruinen". Ik weet wel, 
det leste is klein neejs veur de meesten. Ien gien verholding tut 
de oorlog. Mar een traditie van zo'n 40 jaor waor meensen veule 
schik an beleeft votstrepen is nogal wat. Niet allent de crossers 
mar ook veule kiekers doej er een plezier mit. 
En die kleine weggies waor ze langes gaot daankt heur 
veurtbestaon mit name an de meensen van de motorclub die 
nao de rit alle weggies mit groot materiaal weer glad striekt en 
begaonbaar maakt. Now..die weggies staot niet op het jaorlijke 
onderhold van gemeenten. 

De Natuurbeschermingswacht Möppelt viendt det de 
stikstofneerslag niet goed is onderzöcht en det kikkers en 
slangen die net wakker wordt uut de winterslaop er wel ies van 
kunt schrikken. Sjonge jonge... de tocht giet veur 97 percent 
over bouwakkers; daor woont gien kikkers en slangen. En die 
uutstoot daor kan ik het wel benaowd van kriegen; dommies 
maj niet eens meer poepen zunder daj de uutstoot meldt.
Det wordt kwaod wark veur de broene bonen eters...

Ik zee al...er is weinig te lezen waor aj bliede van wordt
Of toch...ien ene hele kraante kwamp het woord corona niet 
meer veur. 
Niet triest genogt.  Jammer det wij het now nét hebt!!

Ga naar nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.

Kijk hoe jij je hart kunt laten 
spreken voor vluchtelingen! 



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

ONLINE AANVRAGEN OF OPNIEUW ACTIVEREN SEIZOENABONNEMENTEN VOOR
ZWEMBAD RUINEN 2022

Hoe werkt het?
Ook dit jaar kunt u uw seizoenabonnement voor Zwembad Ruinen online aanvragen of verlengen via 
www.zwembadruinen.nl
Hier kunt u snel en makkelijk uw gegevens invullen, een foto uploaden vanaf uw computer of maken met 
de webcam, en veilig betalen via iDeal. Ook de activiteitenpas of zwemlessen die u toevoegt aan uw abon-
nement komen op dezelfde pas.  Had u vorig jaar ook een abonnement? Dan kunt u dezelfde pas online 
opnieuw activeren om er een abonnement en eventueel een activiteitenpas voor 2022 aan te koppelen.
Pas verloren? Dan moeten wij u administratiekosten in rekening brengen voor het maken van een nieuwe.
Bewaar uw pas dus altijd goed na a� oop van het zwemseizoen!  Let op: voor kinderen tot 18 jaar dient de 
foto op de abonnementskaart iedere 5 jaar vervangen te worden door een recente foto. Voor volwassenen 
vanaf 18 jaar dient de foto iedere 10 jaar vervangen te worden door een recent exemplaar.

Eerste hulp bij aanvragen
Hulp nodig bij het online aanvragen van uw abonnement? Tijdens de ophaalavonden in de kiosk helpen we 
u graag verder bij het aanvragen van uw abonnement.
Let op: van alle gezinsleden voor wie het abonnement bestemd is dient u een digitale foto mee te nemen, 
of ze moeten zelf meekomen zodat we de foto’s ter plekke kunnen maken. 

Ophaalavonden abonnementen
Op onderstaande data ligt uw online aangevraagde abonnement voor u klaar bij de kassa
van het zwembad: 
 Dinsdag       19  april van 19.00 uur tot 21.00 uur
 Donderdag 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

Korting Druppelactie
Volle spaarkaarten kunnen tijdens openingstijden van het zwembad worden ingewisseld tot 1 juni 2022. 
De korting op het abonnement wordt dan in contanten verrekend op vertoon van zowel het 
nieuwe abonnement als de volle spaarkaart(en). 

TARIEVEN ABONNEMENTEN 2022
      Voorverkoop (t/m 23 april 2022) Seizoenverkoop
Hoofdaanvrager gezinsabonnement
(alle leden wonend op hetzelfde adres)   € 117,00    € 137,00

Supplement per extra gezinslid gezinsabonnement
(partner en kinderen tot 18 jr.)   €     9,00     €   11,00

Persoonlijk abonnement 3 t/m 17 jaar en 65+ €   55,00    €   65,00

Persoonlijk abonnement 18+   €   69,50    €   79,50

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl

Met het abonnement van Zwembad Ruinen
heeft u ook toegang tot de zwembaden in Zuidwolde en De Wijk



Judovereniging Jigoro Kano Ruinen

Judoworkshops groot succes
RUINEN - Met ruim 25 deelnemers kan de serie van vier gratis 
workshops die judovereniging Jigoro Kano organiseert in Ruinen 
nu al een groot succes genoemd worden. Kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 12 jaar leren van trainer Rezin meerdere judotechnieken 
die ook in het dagelijks leven goed van pas komen. Bij de eerste 
workshop op 3 maart kwam wethouder Egbert van Dijk naar 
Ruinen om enthousiast mee te doen met de warming-up. 

Op vier donderdagmiddagen in maart maken kinderen op speelse 
wijze kennis met judo, een sport die naast fysieke inspanning en 
behendigheid ook mentale kracht vereist. 
Judoleraar Rezin weet de kinderen als geen ander op de judomat 
te enthousiasmeren aan de hand van vier thema’s: valtechnieken, 
weerbaarheid, balans en respect. De ontwikkeling en organisatie 
van deze workshops is mogelijk gemaakt met financiering vanuit het 
Sportakkoord De Wolden. 

Met steun vanuit het Preventieakkoord heeft de vereniging tevens 
extra judopakken kunnen aanschaffen zodat alle kinderen die dat 
willen de workshops kunnen beleven in een heus judopak (judogi). 

De laatste workshop wordt gegeven op 24 maart. In de weken 
voorafgaand aan de workshops konden de basisschoolleerlingen in 
Ruinen, Echten, Koekange, Oosteinde en Ruinerwold al kennis maken 
met judo via de clinics die Rezin heeft verzorgd tijdens de gymlessen. 
Tevens met steun vanuit het Preventieakkoord heeft de vereniging 
hiervoor nieuwe puzzelmatten aangeschaft. De puzzelmatten kunnen 
gebruikt worden als judomatten maar zijn minder zwaar en daardoor 
makkelijker te vervoeren van de ene locatie naar de andere. Ook voor 
de toekomst bieden de puzzelmatten en de extra judopakken de 
mogelijkheid om meer mensen op meerdere locaties de veelzijdigheid 
van judo te laten ervaren.

© Jigoro Kano & De Wolden Sport 

Swipe, start, sprong in de Bieb!
DE WOLDEN - Tablets, smartphones en tv’s hebben een grote 
aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Binnen een klik 
bevinden ze zich in een andere wereld. Kinderen beleven hier 
veel plezier aan en het geeft ouders af en toe een moment voor 
zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om 
hier wijs mee om te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers 
is nodig. 

Wil je hier meer over weten? Kom dan naar een van de speciale 
BoekStartuurtjes. Yvonne Hooijer, mediacoach Welzijn De Wolden, kan 
je er meer over vertellen. 
Natuurlijk wordt er ook voorgelezen (over de lente!), gaan we 
liedjes zingen en we gaan aan de slag met BeeBot of Co-de rups. 
Nieuwsgierig? 
Je bent van harte welkom op een van onderstaande data:

Vrijdag 25 maart    - 9.00 uur   Bibliotheek Ruinerwold
Woensdag 30 maart - 10.00 uur Bibliotheek Ruinen
Maandag 4 april    - 9.00 uur   Bibliotheek De Wijk

Veiling bijenartikelen in Ruinen
RUINEN - Op vrijdagavond 25 maart a.s. hoopt de Imkervereniging Ruinen en Omstreken de 
lange traditie van de jaarlijkse bijenboelavond weer opnieuw op te starten. 
Door de coronacrisis van 2020 en 2021 moest deze veiling beide keren worden afgeblazen 
door de beperkingen van overheidswege.

De bijenboelavond wordt al een lange reeks van jaren georganiseerd door de imkersvereniging en is 
de enige landelijke veiling van bijenspullen in Nederland, en trok tot voorheen altijd een afgeladen 
zaal met bezoekers uit geheel Noord – en Midden Nederland. Alle goederen gingen altijd vlot van 
de hand. Bovenal was de avond altijd een avond waarop het hele bijenwereldje weer eens bij elkaar 
kwam en gezelligheid de boventoon vierde. Dit jaar hopen wij deze traditie weer voort te zetten met 
een uitgebreid assortiment van allerlei materialen die met het houden van bijen te maken hebben.

Het bijzondere van de veiling is dat de inbrengers geen opslag over het gekocht materiaal hoeven te 
betalen, biedprijs is koopprijs!
De veiling wordt gehouden in Zaal Kuik aan de brink in Ruinen en begint om 20.00 uur precies, de 
zaal is open van 18.30 uur om de spullen te kunnen bekijken, op de avond voor de veiling worden de 
goederen ingenomen.



Wij willen u hartelijk danken voor de manier 
waarop u met ons heeft meegeleefd tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van onze 
lieve moeder en trotse oma

Abeltje de Boo-Bijker

Dit was hartverwarmend en zullen we 
nooit vergeten.
  
  Kinderen en kleinkinderen

Ruinen, maart 2022

UITVAARTVERENIGING
‘‘DE LAATSTE EER’’

RUINEN

Jaarvergadering
Op donderdag 7 april 2022 om 20.00 uur 

in Café Hees, Brink 47 te Ruinen

AGENDA
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris 
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: J. Mansier
 Openstaande vacature: voorgedragen wordt dhr. T. Slagter
8. Rondvraag
9. Sluiting
Het bestuur

BERICHT VOOR LEDEN
	Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, mits beide ouders lid zijn.
 Kinderen moeten door de ouders aangemeld worden. 
	Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt 
 automatisch contributie geïnd, mits anders wordt doorgegeven. 
	Graag alle wijzigingen betreffende adressen, Ibannummer, enz.
 doorgeven aan het secretariaat: dle.ruinen@gmail.com

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van

Joop Krapels
Dit heeft ons goed gedaan.

Louise Krapels - van der Meer
kinderen en kleinkinderen

Ruinerwold, maart 2022

voor verschillende activiteiten zijn we op zoek 
naar vrijwilligers

VRIJWILLIGERS GEZOCHTDENK AAN
● avond4daagse
● brinkavond
● bloembakken vullen
● verlichting ophangen
● kerstwandeling
● scheperswandeltocht
● etc. etc.

meld je aan bij secretariaat@ondernemendruinen.nl

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

Uitvaartzorg  Gea van Sleen

06-29047309

gvansleen@outlook.com
Een 

overlijden 
doorgeven
kan 24 uur

per dag

 Praten lucht op!     Bel

of chat via deluisterlijn.nl
0880767000



Convenant integrale (ouderen)
zorg in De Wolden 
Gemeente De Wolden, Welzijn De Wolden, Icare, HZD, Treant, 
GGZ, Noorderboog en ZZWD hebben een convenant integrale 
(ouderen) zorg afgesloten
Om de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment aan te 
bieden en om de zorg haalbaar en betaalbaar te houden hebben 
de acht partijen de handen ineengeslagen. Het is nodig omdat 
het aantal ouderen in Nederland de komende jaren explosief 
stijgt. 

In 2040 is de demografische groei op zijn hoogtepunt van de 
vergrijzing en telt Nederland naar verwachting meer dan een kwart 
65-plussers (2017). Voor De Wolden is dat nog wat meer. “We zijn 
erg blij met de ondertekening van dit convenant voor Integrale 
Ouderenzorg in De Wolden. Door deze samenwerking kunnen we 
de zorg nog beter met elkaar afstemmen en kunnen we er samen 
voor zorgen dat oudere inwoners van gemeente De Wolden zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een grote wens van 
veel ouderen en dus een belangrijke stap!” aldus Maurice Darwinkel, 
rayonmanager bij Icare.

Lokale aanpak
Welzijn de Wolden ziet in de samenwerking rond de integrale 
ouderenzorg in de Wolden een mooie kans om ouderen te zien in het 
geheel van hun verlangens en belangen en leefomstandigheden. De 
sociale kant en de medische aspecten tezamen: met elkaar kunnen we 
meehelpen aan het welbevinden van ouderen.

De Wolden wil daarom een lokale aanpak met daarin gezamenlijke 
doelen. De organisaties willen wonen, welzijn en zorg en passende 
ondersteuning integraal en toekomstgericht organiseren voor 
de ouderen. Dit vraagt een andere benadering van de doelgroep 
(kwetsbare) ouderen, waarin het concept van Positieve Gezondheid 
het uitgangspunt is. Met als resultaat meer samenhang en afstemming 
in de zorg en dienstverlening aan ouderen. Huisartsenzorg Drenthe: 
“Dit is de toekomst: samenwerken om de zorg te organiseren die past 
bij de populatie in de wijk, met de burger als vertrekpunt!”

Plan van Aanpak
De beleidsgroep draagt zorg voor de realisatie van deze integrale 
dienstverlening aan ouderen in de Wolden, die aansluit bij hun 
wensen en behoeften. Dit jaar wordt er een plan van aanpak 
opgesteld, waarin lokale samenhang met andere initiatieven binnen 
de Wolden het uitgangspunt is.  Wethouder Egbert van Dijk: “Ik 
ben verheugd dat we dit convenant hebben ondertekend. Door dit 
convenant investeren we samen in preventie om zo dure zorg of hulp 
op termijn te voorkomen zodat de WMO betaalbaar blijft.”

Gemeente blij met coördinatie 
van hulp aan Oekraïne
‘De aangeboden hulp voor Oekraïne in gemeente De Wolden 
is hartverwarmend’, zegt burgemeester Inge Nieuwenhuizen. 
‘Wij zullen de vluchtelingen veiligheid en onderdak bieden zo 
lang dat nodig is en gaan samen met de heren Haitsma en Koops 
zorgen dat de mensen uit Oekraïne mede geholpen worden door 
de vrijwilligers uit de gemeente’.

Klaas Koops: ‘in mijn jarenlange ervaring vanuit de stichting Rusland 
Kinderhulp zie ik dat er vaak enthousiast en liefdevol hulp wordt 
aangeboden, maar dat die soms niet overeenkomt met de vraag. 
Afstemming van vraag om hulp en aanbod is heel belangrijk. Zowel 
voor de vluchtelingen als de mensen die iets willen doen. Je wilt 
hen natuurlijk niet teleurstellen’. Daarom bieden ondernemer Marc 
Haitsma en ik onze hulp aan om de gemeente daarbij te helpen. 

Haitsma, ondernemer uit Nieuweroord,  is lid van Rotary De 
Wolden Hoogeveen: ‘dat zijn samen met andere clubs een heleboel 
vrijwilligers die de schouders eronder willen zetten’. De twee 
heren hebben contact, of zoeken dat, met de Raad van Kerken, 
Dorpsbelangen, organisaties, serviceclubs en particulieren in De 
Wolden. Via oekraine@dewolden.nl zijn zij bereikbaar. 

De Veiligheidsregio Drenthe regelt de verspreiding van vluchtelingen 
over de twaalf gemeenten. We verwachten binnen enkele dagen de 
eerste vluchtelingen via die lijn. Wanneer de eerste vluchtelingen in 
De Wolden in de opvanglocaties arriveren is nog ongewis. Daarnaast 
worden er ook al mensen opgevangen door mensen thuis, omdat zij 
bijvoorbeeld kennissen hebben in Oekraïne. 

Herstraten wegen in De Wolden
In opdracht van het college van B&W is Buning Wegenbouw BV 
uit Zuidwolde op 1 maart begonnen met het herstraten van een 
aantal wegen in De Wolden.

Het gaat om de volgende wegen:

Oldenhave in Ruinen
Het betreft het gedeelte tussen Molenvledders en de brug over 
de Ruiner Aa. Naast herstraten wordt ook een puinfundering 
aangebracht.
Geplande uitvoeringsperiode is van 1 maart t/m 12 april.

Ruinerdijk in Ruinen
Het betreft het gedeelte van huisnummer 8 tot en met de kruising 
Voor de Blanken.
Geplande uitvoeringsperiode is van 13 april t/m 17 mei.

Oude Toldijk in Koekange
Het betreft het gedeelte vanaf huisnummer 9a tot en met de bocht bij 
huisnummer 11.
Geplande uitvoeringsperiode is van 18 mei t/m 5 juli.

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en 
wegafsluiting uit te voeren. Woningen blijven tijdens de uitvoering 
zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 a 2 dagen even 
niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer 
worden omleidingsroutes aangegeven.
Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning 
noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw 
BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van
gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 6 april 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 29 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

De Zonnebloem in De Wolden 
gaat weer van start
DE WOLDEN - Het was een winter zonder activiteiten, ook de 
geplande Kerstbingo kon niet doorgaan vanwege het opnieuw 
oplaaiende coronavirus. Wel werd er soms een kaartje, een 
telefoontje of een veilig bezoekje gebracht en voor de Kerst nog 
een traktatie, maar meer was er helaas niet mogelijk. Het bleef 
geruime tijd onzeker of en wanneer er weer iets georganiseerd 
zou kunnen worden, maar met alle versoepelingen hopen wij dat 
dit nu weer kan.

We beginnen op donderdag 31 maart a.s. met de fi lm “Ciske de Rat” 
in Ruinerwold. De deelnemers kunnen worden gehaald en ook weer 
thuis worden gebracht. Het voorlopige programma voor de rest van 
het jaar ziet er weer gevarieerd uit.

Het is de bedoeling om gezamenlijk een keer te gaan eten, een 
bezoek te brengen aan het Land van Weldadigheid, een bezoek aan 
de Luie Tuinman, een boot of busreis, naar een theatervoorstelling en 
in december een Kerstbingo. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud.

De Zonnebloem is er voor iedereen die beperkt is in mogelijkheden 
en het gezellig vindt om aan activiteiten mee te doen. Is er meer 
behoefte aan een bezoekje thuis of eens samen winkelen of een 
wandeling maken, ook dat kan bij de Zonnebloem. Er zijn zelfs auto’s 
beschikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, zodat 
een dagje uit, met of zonder chauff eur ook mogelijk is.

Nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom! Bent u nieuwsgierig 
geworden, neem dan gerust contact op met: Lammie Boerman
tel.: 06 114 350 50 of via e-mail: lammieboerman@gmail.com

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

Zondag 10 april
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Donderdag 14 april Witte Donderdag
‘t Neie Punt 19.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
Mariakerk 19.30 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag
Ontmoetingskerk Pesse 21.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 17 april Pasen
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

BLAD

Het olde is verdord
Het neie zit er onder
Wat zit ’t nuver in mekaar
Wat is het toch een wonder

Het wonder van de natuur
Amet te fi jn um an te raken
Begreut’lijk dat de mensheid
Zoveul kapot giet maken

Het giet niet langer goed
Der giet zoveul verzuren
En wij kiekt zwiegend toe
Zo kan ’t niet lang mèer duren

Die wondermooie schepping
Die oens is toevertrouwd
Zeg oens da’w acht moet geven
Veur dat het oens berouwt.

  -Janny Kok Wolbers



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
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

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. 

Samen spelen tijdens feestelijke 
opening speelnatuur van OERRR 
Dwingelderveld
REGIO - Hutten bouwen, water pompen met een waterpomp 
en glijden van de kleibult. In de vernieuwde speelnatuur van 
OERRR bij bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen kan het 
allemaal. Daar kreeg de speelnatuur afgelopen jaar een fl inke 
upgrade zodat ook kinderen met een beperking mee kunnen 
spelen in de natuur. Op 6 april is de offi  ciële opening en vanaf dan 
kan er gespeeld worden.

Speelnatuur van OERRR Dwingelderveld is een initiatief van OERRR, 
het jeugdprogramma van Natuurmonumenten en stimuleert 
kinderen om zelf de natuur en buiten spelen te beleven. Bij het 
bezoekerscentrum was al speelnatuur aanwezig, maar dat kon een 
fl inke opknapbeurt gebruiken. “De waterpomp deed het niet en 
kinderen met een beperking konden niet goed meespelen”, vertelt 
Renate Sanders, boswachter van Natuurmonumenten. “Daarom 
hebben we met hulp van een aannemer en vrijwilligers de hele 
speelnatuur aangepakt. We hebben een nieuwe waterpomp geplaatst, 
een kleibult aangelegd en in het wilgenhuttendorp staat nu een hut 
waarin je met een rolstoel rond kan rijden.”. De nieuwe waterpomp 
is ook toegankelijk voor kinderen in een rolstoel en dankzij een 
halfverhard pad door de speelnatuur kunnen alle kinderen bij het ven 
komen en spelen in het zand.

Op woensdag 6 april om 15.00 uur is de offi  ciële opening van de 
speelnatuur. Wethouder Henk Doeven van gemeente Westerveld, 
Eric Menkveld van Natuurmonumenten en Rianne Dekker van de 
speeltuinbende verrichten de offi  ciële openingshandeling waarbij 
Rianne wordt uitgeroepen tot burgemeester van speelnatuur van 
OERRR Dwingelderveld. Daarna kan iedereen in de speelnatuur van de 
kleibult af roetsjen en genieten van een hapje en een drankje. Vanaf 
dan is de speelnatuur van OERRR Dwingelderveld dagelijks geopend 
tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum.

©Natuurmonumenten



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND


