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Inloopavond
De Baete goed bezocht

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank
W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

RUINEN - De werkgroep, samengesteld
uit leden van diverse verenigingen
uit Ruinen, heeft op 12 april jl. haar
plannen en ideeën voor het vernieuwde
concept van Sportpark De Baete
gepresenteerd aan de vele bezoekers
tijdens de inloopavond in het sportcafé
De Marse.
Het betreft een vernieuwd en aangepast
plan voor dit gebied en wil inspelen
op de toekomst door meer in te zetten
op een multifunctioneel gebruik van
“De Baete”. Het park wil niet alleen
uitnodigen tot bewegen, maar heet graag
iedereen welkom die behoefte heeft
aan ontspanning, ontmoeten, cultuur,
recreëren en sporten. De reacties op het

voorlopig plan waren in het algemeen
positief, maar ook de kritische noot of
opmerking is gehoord.
Alle reacties neemt de werkgroep,
bestaande uit verschillende verenigingen
en stichtingen uit Ruinen en welke
gebruik maken van het sportpark
“De Baete” en vertegenwoordigers van
de gemeente, mee om te komen tot de
nieuwe gebiedsvisie.
De planning is om na vaststelling van
de gebiedsvisie de komende jaren de
vernieuwde inrichting gezamenlijk te
gaan realiseren. Het volledige plan is te
vinden op Ruinen.nl. “De Baete volop in
beweging” gaan we samen waarmaken!

T 0522 47 25 28
Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag
open van 09.00 tot 16.00 uur

www.ruinen.nl
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De sportboulevard
De fietser
De voetganger
De hardloper
Entree sportpark Ruinen

P
Voetbal
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Hardlopen
Volleybal
Tennis en padel
Sporthal

www.lensenschilders.nl

Mountainbike
Evenementenlocatie
Openlucht theater
Woningbouw

DE BAETE
VOLOP IN
BEWEGING

Waterberging

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

Basisschool
Flexibel inzetbaar terrein

‘s winters ijsbaan

P

Parkeren
Evenementenkast

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Sportpark De Baete Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Popkoor 2000 zoekt nieuwe leden
• Column van JOS
• Nieuws uit Ruinen e/o
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

©Jans Schulting

www.ruunderwaopen.nl

De volgende uitgave is
4 mei 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
26 april 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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

www.hilkobakker.nl
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

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Met een terugblik

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringen.
Wassink Uitvaartverzorging is
er voor u. En voor een afscheid
dat verder helpt.

vooruitkijken

Heeft u ons nodig? Bel:

0522 - 28 18 78

Linda Bult,
Uitvaartbegeleidster

Zomerdijk 9A | 7942 JR Meppel | info@wassink-uitvaart.nl | www.wassink-uitvaart.nl

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE
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.)

112

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

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 12.0013.30 uur: 0528-447012. Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink – dag en nacht)

Annerie Kremer Uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

Steunzolen en Inlays

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

WAAR MOET IK ZIJN?

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 huidoneffenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

De Woonmaat Makelaardij

Brink 21A, Ruinen | Tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl | e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen

Brink 41 - 7963 AB Ruinen
Tel. 0522-472528 | e-mail: ruinen@veldsink.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur
Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint

Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
endermologie, zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel. 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy

Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.nl

Voetencentrum Wender

Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via: 088 - 454 77 00
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning

Zuiderlaan 142 | 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84 | e-mail: info@evertluning.nl | www.evertluning.nl

Koos Hulzebos Administraties

Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers,
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
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

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

KIEK!

JANS SCHULTING
Popkoor 2000
zoekt nieuwe leden
RUINEN - Popkoor 2000 heeft plaats voor nieuwe leden in alle
stemgroepen en van alle leeftijden. De jongsten zijn bij ons de
veertigers en beginnend vijftigers. Als je wat jonger bent kan
het leuk zijn om je met een groep leeftijdgenoten aan te melden.
Hou je van zingen, heb je een beetje lef en motivatie, laat van je
horen!
Je komt terecht in een enthousiast koor van 35 mensen. Het
repertoire beslaat popmuziek van alle en ook recente tijden
waaronder Sofia, Memories, Home en Sleep. Deze lente waait er, in
de persoon van dirigent Jan Smale, een frisse wind door het koor. We
repeteren op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
‘t Neie Punt in Ruinen. Het plezier staat bij het repeteren voorop, net
als in de pauzes en bij de optredens, waarbij ook de muzikaliteit er
mag zijn. Het volgende optreden staat gepland op zaterdag 11 juni
a.s. op het Vocaal Festival in Annen. Bij optredens en op generale
repetities worden we begeleid door onze zeer gewaardeerde vaste
pianiste Ellen Wynia.
Zingen in Popkoor 2000: de adem stroomt door je lichaam, je energie
krijgt een boost en af en toe ga je uit je dak. Samen iets moois laten
klinken en de gezelligheid opzoeken in de pauzes. Ben jij het nieuwe
lid dat ons koor wil versterken? Maak kennis met ons en doe 3 x
vrijblijvend mee aan een repetitieavond alvorens lid te worden.
Als je een keer wilt komen kijken en luisteren bij Popkoor 2000 Ruinen
mail dan (contactformulier website:
https://www.popkoor2000ruinen.nl/contact/)of bel even 0522745078 of 06-55194451. Wij zorgen dat er een repetitiemap voor je
klaarligt met de muziekstukken die we ten gehore brengen.
Meer informatie over het koor vind je op
www.popkoor2000ruinen.nl of op de facebookpagina

©eigen foto

“De komende 10 jaar zal het aantal
patiënten gaan verdubbelen. Daarom is
onderzoek zo belangrijk.”

Palmpaasoptocht VVVo ruinen

Met Crescendo voorop, gevolgd door de kids met mooi
versierde ‘Haantjes op een Stokje’ werd de traditionele Palmpaasoptocht zondag 10 april jl. weer een kleurrijk en vrolijk
schouwspel. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Dick Swaab (76, arts, neurobioloog en
hersenonderzoeker.)

Meer weten? Kijk op
parkinsonfonds.nl/brochure of scan de QR code.

JOS

Column

DICHTE BIJ

UITNODIGING
Op maandag 25 april zal vanaf 19.30 uur in de BrinkPub de
Algemene Jaarvergadering van DorpsBelangen Rune
gehouden worden. Ondanks Corona hebben we als DB Rune
het afgelopen jaar veel zaken aangepakt. Het jaarverslag
en het verslag van de vorige ALV zijn digitaal naar de leden
verstuurd.Wie dit gemist heeft kan alsnog contact met het
secretariaat opnemen.
DE AGENDA IS ALS VOLGT:
1. Opening
2. Vaststelling notulen van de (digitale) ALV van 21 april 2021
3. Jaarverslag 2021
a. Bestuurlijke/beschrijvende gedeelte
b. Financiële jaarverslag
4. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid van de
kascommissie
5. Samenstelling bestuur
Het bestuur is met zes leden goed ‘op sterkte’.
Verkiezing van een nieuw lid is op dit moment niet
noodzakelijk.
6. Rondvraag en sluiting van het officiële deel van de
vergadering
7. Pauze
8. Ria Stam zal een toelichting geven op de ontwikkelingen
op het gebied van recreatie in onze omgeving. Ria Stam
werkt bij het recreatieschap Drenthe en bij de gemeente
De Wolden. Hier is zij onder meer verantwoordelijk voor de
ontwikkelingen rond EuroParcs. Aanleiding voor ons om
voor dit onderwerp te kiezen is dat er plannen zijn de drie
nationale landschapsparken in onze omgeving
(nl. Dwingelderveld, Holtingerveld en Drents Friese Wold)
meer te verbinden en de recreatieve druk te spreiden.
Los daarvan neemt ook de toeristische druk op Ruinen als
Poort van het Dwingelderveld toe.
Wat betekent dit voor ons dorp?
De BrinkPub bevindt zich in het oude gemeentehuis aan de
Brink. Voor degenen van u die hier nog nooit geweest zijn
is dit een goede gelegenheid ons dorp nòg beter te leren
kennen. De BrinkPub is toegankelijk via een vrij steile trap
aan de Brink; Brink 19E of via de gelijkvloerse ingang vanaf
de parkeerplaats aan de Oosterstraat (bij Arnt).
Graag zien we u op 25 april.
Bestuur DB Rune
Dorpsbelangen Rune - Oosterstraat 48 - 7963 AD Ruinen
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl

Ie kunt het leven van verscheiden kaanten bekieken.
Amit wor ie verdreeitig aj bekiekt hoe ien dizze wereld meensen
menare het leven zoer maakt. De oorlog op een stee die niet
eens wied bij oons vandaon zoveule zorg en verdreet brengt.
Aj dan op een zunnige dag over het Woldenpad fietst en ie
zeet op de speulweide ien de bos femilies lopen en spellegies
doon dan weej det het bezunder is aj oen leven ien vrede deur
kunt brengen. Zoas Robert Long zung; "as ik nog 50 wor zunder
een oorlog of een gifwolk is t een wonder". Want wat aj ziet
gebeuren hebt oonze veurolders ook mit emeuken.
Kiender naor het slagveld...vluchtelingen ien de hongerwinter
naor het plattelaand, onderdukers ien het heujvak mit gevaor
veur het eigen leven van de eigenaar van det heujvak.
En det is niet eens zo lange elene. En de tillevisie brengt het
geweld daor wel heel dichte bij.
Amit wor ie ook kwaod. Zo as al die meensen die geiten en
schaopen ien de weide hebt lopen en last hebt van de wolf.
De wolf die hier weer mut komen volgens meensen die zölf
misschien bloemen water geeft op een klein balkonnegie.
Want aj zölf s morgens ien t laand ekomen bint en ie ziet det
vief van oen dieren gewoon of eslacht bint...leeg evreten deur
de wolf... dan weet ik neet of ie nog viendt det hier stee veur
de wolf mut wezen. ‘Goed voor de diversiteit’, heurde ik er ene
kakelen veur de tv. Dank je de koekoek as t um oen laomer giet.
Ofgelopen weeke ook bij de köppel an de Giesselterkoelen; dan
komp het wel heel dichte bij. Dan mut er een specialist komen,
die nemp een monster, det giet naor een laboratorium, daor
wordt det bekeken, dan wordt een verslag emeuken, daor gaot
weer veer meensen over, er wordt een uutslag estuurd en pas
dan kreg de boer de vergoeding. Ja...wij woont ien Nederlaand
en daor mut er een bult meensen an verdeenen veur de
uutslag en de uutbetaling er is. Kiek mar naor Grönning mit zien
gasellende. Daor is meer betaald an specialisten as an scheuren
ien de muren. En iedere keer stelt ze neeje meensen an umme
alles op te lössen. Daor komp de wanhoop aordig dichte bij.
Amit muj ook glimlippen: as weer een menister die de bool
bedonderd hef net de kop boven water holt umdet de
meerderheid viendt det er wel genogt esneuveld bint ien de
politiek de leste jaoren. En dan viendt de beleidsmakers het gek
det er zo weinig opkomst is bij de verkiezingen. Op een tied det
de vergunningen van evenementen as de MC tocht bliekbaor
argens ien een la bint blieven liggen komp het wantrouwen ien
de politiek wel heel dichte bij.
Mar amit wor ie ook bliede; veural van kleine dingen. Veurig jaor
schreeef ik det een wilde gaanze ien oonze dobbe ien de tuun
een nust meuk en gunk zitten breuden op wel tien eier. Waor
uuteindeluk niks van terechte kwaamp umdet ze het nust ien de
steek leut. Mar umdet het ien water lig kunden wij niet zeen of
rovers de eier misschien vot ehaald hadden.
Maor...al joaren zit hier um huus tweej wilde enten en tut mien
grote verbaozing zag ik vanmorreng een klein gries/broen
entemoedertie zitten breuden op detzölfde nust.
Midden tussen het reet van die dobbe.
Ik kan niet wachten tut daor kleine wollige bollegies ente uut
koomt. Dan komp klein gelok ieneens heel dichte bij.

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Uitvaartzorg

Stotijn

notariaat & mediation

06-29047309

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

Gea van Sleen

altijd scherp!

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

Een
overlijden
doorgeven
kan 24 uur
per dag

gvansleen@outlook.com

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

NIEUWE
COLLECTIE

www.boetiekdesmederije.nl

Westerstraat 12 | Ruinen
T. 0522 473 240

Vroege Vogels van het
Dwingelderveld
REGIO - Op zaterdag 30 april om 6.00 uur ’s morgens neemt
een IVN-gids liefhebbers mee op zoek naar de vogelrijkdom
van het Dwingelderveld. We zwerven over de heide en door de
Anserdennen langs donkere bossen, schitterende vennen en
zandverstuivingen. Met wat geluk zien en horen we tientallen
vogelsoorten en ondertussen genieten we van dit prachtige
cultuurhistorische landschap.
©Roy Strijker

Vroege Vogelexcursie naar
Het Zwarte Gat
DE WOLDEN - Het Zwarte Gat is een prachtig veengebied ten
zuidoosten van Zuidwolde. Bij velen waarschijnlijk een erg
bekende plek, maar hebt u de vele vogelsoorten ook kunnen
spotten die zich schuilhouden in dit gebied.
Met een beetje geluk spot u misschien wel de ijsvogel die zich
regelmatig in het gebied laat zien.
Op zaterdag 23 april a.s. verzamelen we bij de parkeerplaats van
het Tonckenshuys om 6.00 uur ’s morgens, om gezamenlijk naar het
Zwarte Gat te rijden. Wie op eigen gelegenheid gaat, kan om 6.15 uur
aanwezig zijn aan het eind van De Egge, linksaf bij de ingang naar het
natuurgebied.
Dan kan gezamenlijk dit prachtige gebied worden verkend. De
excursie is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Voor vragen kunt
u terecht bij nvz.vogelwerkgroep@hotmail.com

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 64
elke vrijdag en zaterdag geopend

Hartelijk dank voor de vele lieve reacties
tijdens mijn ziekte.
Mijn wereld veranderde van het ene op het
andere moment. Deze reacties en medeleven
slepen mij door het ziekteproces heen.
Het traject te gaan is nog lang maar het helpt als
jullie mij blijven steunen.
Elly Verbeek-de Widt

De stilte van de vroege ochtend en de jubelende vogelzang zijn het
meer dan waard om een keer vroeg uit de veren te komen.
Honden kunnen niet mee. Goede wandelschoenen en een verrekijker
zijn gewenst. De wandeling is kosteloos en duurt ongeveer 2 uur.
Startpunt is de parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen.
Opgave vooraf is vereist en kan via
www.ivn.nl/afdeling/westerveld of 0521-598332

Speciale thema-avond ‘Een veilig
sportklimaat’ bij uw vereniging
Donderdag 21 april van 19.30 uur tot 21.30 uur
in de Valkenhof, Beilen
REGIO - Sportclub Drenthe organiseert op donderdag 21 april
2022 een speciale thema avond over ‘Een veilig sportklimaat’.
De sportwereld is de laatste tijd een aantal keren opgeschrikt
door nieuws over grensoverschrijdend gedrag. Sportclub
Drenthe wil Drentse verenigingen helpen een veilig sportklimaat
te creëren waar iedereen zich welkom voelt. In deze speciale
bijeenkomst, verzorgd door Roel Petter, staan we stil bij
grensoverschrijdend gedrag in de sport. Welke vormen kennen
we? Wat kunnen we doen ter preventie? Wat kan je als vereniging
doen als het mis is? Aan de hand van casuïstiek zullen we samen
naar deze vragen kijken.
Als sportvereniging wil je een plek zijn waar sporters, trainers, ouders
en anderen graag bij elkaar komen. Waar iedereen op een respectvolle
manier met elkaar omgaat en waar eventuele problemen samen
opgelost worden. Waarschijnlijk is dit op de meeste verenigingen goed
geregeld. Maar het kan ook zo zijn dat dat er binnen de vereniging
verschillend naar gekeken wordt. Misschien wordt er wel gepest,
worden er mensen buitengesloten en/of geïntimideerd.
In de sportwereld worden we soms opgeschrikt door verhalen van
trainers die er ‘Oostblokachtige’ methoden op na houden. Soms lezen
we dat sporters ver over hun grenzen gaan/gingen. Dat wil niemand,
en toch gebeurt het. Daar is deze avond aandacht voor.
Onze docent, Roel Petter, is sinds 2000 actief betrokken in de
sportwereld met het thema grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft
o.a. voor NOC*NSF gewerkt als vertrouwenspersoon en hij heeft de
training voor vertrouwenscontactpersoon ontwikkeld en jarenlang
gegeven. Hij is nu nog vertrouwenscontactpersoon bij FC Groningen
en vertrouwenspersoon bij TalentNED. Daarnaast heeft hij ervaring als
onderzoeker bij het ISR (Instituut voor de sportrechtspraak).
Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier zijn
te vinden op https://sportclubdrenthe.nl/agenda/thema-avond-eenveilig-sportklimaat.

Kom EuroParcs ontdekken op onze vrijdagmiddag borrel
Vrijdag 22 april 2022
Inlooptijd: 15:00 - 18:00 | Eindtijd: 19:00
Oude Benderseweg 11, 7963 PX Ruinen
Ben jij benieuwd hoe het is om te werken bij
een van onze EuroParcs parken? Kom een
drankje drinken tijdens onze vrijdagmiddag
borrel en maak kennis met EuroParcs Ruinen,
onze Hospitality partner YveY en Schoonmaakpartner CSU.

“Een unieke kans om een
kijkje achter de schermen
te nemen bij een van onze
locaties!”

winactie
Win een overnachting op
het park voor 2 personen
inclusief diner
Ben jij de topper die wij zoeken? check het snel!

Huis-aan-huis inzameling textiel
Op maandag 9 mei wordt in De Wolden huis-aan-huis textiel
ingezameld door Sympany. Behalve in Ansen en Veeningen.
In Ansen en Veeningen wordt het textiel ingezameld door de
verenigingen voor Dorpsbelangen. Zij ontvangen daarvoor een
vergoeding.
Een week voor de inzameling ontvangt u een zak/sticker in uw
brievenbus waarmee u textiel aanbiedt. Hierop vindt u praktische
informatie over de inzameling, zoals wat welkom is, hoe u het textiel
kunt aanbieden en waar u terecht kunt met vragen.
Geen zak of sticker ontvangen? Dan kunt u uw textiel ook aanbieden
in een vuilniszak (liefst een doorzichtige zak) waarop u duidelijk
aangeeft dat het om textiel gaat. U kunt ook meerdere zakken
aanbieden. Ook is het belangrijk dat u de zakken gesloten aanbiedt,
zodat het textiel niet nat kan worden. Zet het textiel voor 09.00
uur op een goed zichtbare plaats aan de openbare weg, zodat de
inzameling in uw straat niet wordt gemist. Als uw zak onverhoopt niet
is opgehaald, kunt u het telefoonnummer bellen dat op de zak/sticker
staat. Na kantoortijden kunt u een bandje inspreken. Er wordt zo snel
mogelijk contact opgenomen om het op te lossen. De inzameling
wordt gedaan tussen 09.00 en 17.00 uur.

Buurtteam De Wolden On Tour
Afgelopen donderdag 7 april was het Buurtteam De Wolden aanwezig
in de COOP in Ruinen. Het was een zeer geslaagde ochtend. Er zijn
mooie en goede gesprekken gevoerd! Bedankt voor iedereen die
langs is gekomen.

Voor vragen kunt u terecht bij Arco Marissen, telefoonnummer 14
0528 of e-mail: a.marissen@dewoldenhoogeveen.nl

Foto: De Wolden
Wilt u ook nog kennismaken met het buurtteam of een vraag
voorleggen? Het buurtteam is op 21 april in de COOP in Ruinerwold
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Stichting OCO De Wolden
Armoede, stress en ziektes die in de taboesfeer hangen, zijn slecht
voor je gezondheid. Wereldgezondheidsdag is er om dit bespreekbaar
te maken. Wij begrijpen dat het soms lastig is om bepaalde
onderwerpen bespreekbaar te maken. Heb je een hulpvraag, maar
vind je het lastig om erover te praten? Wij helpen je graag.
Ga naar www.stichtingoco.nl of bel 085 0013 157.
Mailen kan ook naar info@stichtingoco.nl

Minder blikjes in het milieu
Zo’n 150 miljoen lege frisdrankblikjes belanden er in Nederland
jaarlijks in het milieu. Een groot probleem, want het duurt meer
dan vijftig jaar voordat een blikje is afgebroken!
Die rondslingerende blikjes leveren gevaar op.
Blikjes die in de berm of bij een weiland liggen, belanden soms
vermalen in het veevoer. Dit is heel schadelijk - en vaak zelfs dodelijk
- voor koeien. Maar vanaf eind dit jaar komt er statiegeld op blikjes.
De verwachting is dat er dan meer blikjes worden gerecycled. Zo
belanden er hopelijk minder blikjes op straat en zijn er minder
grondstoffen nodig om nieuw blik te maken.

KERKDIENSTEN
Zondag 24 april
Mariakerk 10.00 uur ds. L. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. P. de Vries
Zondag 1 mei
Mariakerk 10.00 uur pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 8 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. van Vulpen
Zaterdag 14 mei
‘t Neie Punt 18.30 uur mevr. A. Vermaas
Zondag 15 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 09.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. Naber

4 mei
Na twee jaar met Coronabeperkingen kunnen we dit
jaar op 4 mei gelukkig weer samen herdenken.
Juist nu is dat extra actueel omdat oorlog heel dichtbij
blijkt te zijn en vrede zeker niet vanzelfsprekend is.

Programma
Nationale Dodenherdenking
4 mei 2022 te Ruinen

Zondag 22 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. L. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. van den Berg

● 19.30 uur
luiden van kerkklokken

Donderdag 26 mei Hemelvaart
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

● 19.40 uur
samenkomst bij de pomp Westerstraat / Stoffersweg

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

● 19.50 uur
aanvang stille tocht

COLOFON

● 19.58 uur
aankomst stille tocht bij monument voor de
Mariakerk

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

● 19.59 uur
taptoesignaal door Crescendo

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 4 mei 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 26 april 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
Redactie &
Vormgeving
Druk
Verspreiding

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

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

● 20.00 uur
kerkklok slaat 8 keer
● 20.00 uur
2 minuten stilte
● 20.02 uur
Crescendo speelt 1e couplet Wilhelmus
● Aansluitend: woord, gesproken door een
vertegenwoordiger van de gemeente en een
vertegenwoordiger van Stichting Joods Monument
● Aansluitend: kranslegging door
vertegenwoordiger gemeente, vertegenwoordiger
Joods Monument, vertegenwoordiger DB Rune,

schoolkinderen en andere aanwezigen

● Bezoek aan het monument van de heer Roelfsema
● Gelegenheid voor een kop koffie bij HCR Kuik,
aangeboden door DB Rune
Dorpsbelangen Rune - Oosterstraat 48 - 7963 AD Ruinen
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
LIEFLIJK TAF’REELTIE
Zomar tussen de huzen, op een klein stukkie grond
Löp een pèerd met vul, zo wies in het rond
Hiel mooi is het vul, ’t drag zien heufie zo fier
Rank en slank is zien liefie, Een jong dartel dier.
Het drinkt bij zien moe, en draaft an heur zied
Hiel hoog op de bien’n, zo zörgloos en blied
Met wat sukerklonties, krieg ‘k beide an de kaant
Nimt ’t hiel veurzichting en zachies uit mien haand.
Hiel lief bint ze beiden, as fluweel bint de lippen
Ogen mooi groot en glaanzend, daor kan gien filmster an tippen
Zo’n beetie plezier en geluk ko’j zomar integen
Op zo’n klein stukkie grond in oens dörpie gelegen.
Zo’n lieflijk taf’reeltie gaot ’t niet uutzied
Wat poëzie in ’t leven mak een mènse zo blied.
		-Janny Kok-Wolbers

WAT GAAN WE DOEN?

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. 1 november t/m 31
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
In de schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00-17.00
uur. Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk. Kijk op
www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
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
op 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
Fietstochten
De fietstochten onder leiding van medewerkers van Tourist
Info Punt Ruinen beginnen op 3 mei 2022. Vervolgens elke
dinsdagmiddag tot oktober. Vertrek 13.30 uur vanaf de Brink
voor de Maria kerk te Ruinen. Deelname gratis, consumptie
voor eigen rekening. Op zondag 26 juni en 28 augustus wordt
er een hele dag gefietst. Vertrek is dan 10.30 uur vanaf de
zelfde plek. Deelname voor eigen risico. Tijdens elke fietstocht
is er een leuke opsteekplaats. De tocht is ongeveer 35 km, op
zondag 50 km. Informatie: Tourist Info Punt, Brink 5 Ruinen, tel.
06 143 481 08. De leiding bestaat uit Luchien en Freek, tel. 0522
472 533, Hester, tel. 06 233 770 35, Harmpje, tel. 0522 471 946.

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

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

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

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur - www.opfietsavontuur.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
Dinsdagochtend digitaal spreekuur René Stout 10.30-12.00
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

27 april		
4 mei		
10 t/m 13 mei

| Koningsdag
| Nationale 4 mei herdenking
| Avond4Daagse Ruinen - de Poort

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
28 mei 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, fietsen, elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten
en diepvriezers. Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

