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Burgemeester
Inge Nieuwenhuizen
opent Avond4daagse Ruinen

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

RUINEN - Een zeer bijzonder plaatje
vorige week in Ruinen. Na een stop
van 2 jaar door corona konden de
wandelaars eindelijk starten aan
de traditionele Avond4daagse van
Ruinen. Bij Buitencentrum de Poort
hadden zich dinsdagavond niet alleen
wandelaars, maar ook de schapen van
Schaapskudde Ruinen verzameld.
Burgemeester van De Wolden mevrouw
Inge Nieuwenhuizen verrichtte de
opening van het wandelevenement,
waarna onder aanvoering van herder
Michiel Poelenije zijn schapen de ruim 250
deelnemers op weg hielpen om 4 dagen

onder prima weersomstandigheden in
de mooie omgeving van Ruinen te gaan
wandelen. Dagelijks waren afstanden van
5 km en 10 km mogelijk en op de laatste
avond werd daar ook nog de 2,5 km aan
toegevoegd. Deze laatste avond werd de
wandeling zelfs een feestje toen bij
‘t Neie Punt een DJ zorgde dat de sliert
met wandelaars swingend de eindstreep
behaalde. Deze 5e editie van de Ruiner
Avond4daagse kan zeker de boeken in als
een groot succes!
Met dank aan de ondernemers die ervoor
zorgden dat het de wandelaars onderweg
aan niets ontbrak.

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

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

Wat lees je zoal in deze
uitgave?

©Jans Schulting

HARTVEILIG
RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie
www.hartveiligruinen.nl

www.ruunderwaopen.nl

• Avond4daagse Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Midzomernachtloop
• Column van JOS
• Nieuws/activiteiten uit Ruinen e/o
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?
De volgende uitgave is
1 juni 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
24 mei 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

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
Midzomernachtloop

Durf jij midden in de nacht de natuur in?
RUINEN - Ben je ooit midden in de nacht de natuur in getrokken?
Grote kans van niet. De meeste gebieden zijn op dat tijdstip niet
toegankelijk. Maar binnenkort wel! Want je kunt je inschrijven voor
een van de wandelingen van de Midzomernachtloop in de nacht
van 18 op 19 juni a.s. georganiseerd door Natuurmonumenten. Je
kinderen meenemen naar een nachtwandeling? Goed idee. De routes
zijn een keertje langer opblijven zeker waard, want ook voor kinderen
zijn de wandelingen leuk én leerzaam.
Wandel je mee in het Dwingelderveld?
Dwingelderveld bij nacht
De wandeling die vanuit Bezoekerscentrum Dwingelderveld start
is ongeveer 6 kilometer lang en voert je over kronkelende bos- en
heidepaden door de duisternis.
Reflecterende paaltjes wijzen je de weg en voeren je langs
verschillende posten waar een leuke activiteit wordt georganiseerd.
De kans is groot dat je tijdens deze nachtelijke wandeling wilde
dieren ontmoet, zoals uilen of vleermuizen. Geef je snel op, want er is
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via
www.natuurmonumenten.nl/midzomernacht

©Andries de la Lande Cremer

Annie met pensioen!

Annie Pieters gaat per 1 juni genieten van haar welverdiende pensioen.
Tien jaar lang was zij op de donderdag het gezicht van Boetiek De Smederije.
Ze heeft altijd met veel plezier onze klanten geholpen
met het uitzoeken van een nieuwe oufit.
Vrijdag 27 mei is de laatste werkdag van Annie.
Wilt u Annie nog graag gedag zeggen
onder het genot van een drankje met wat lekkers erbij?
Dan bent u op 27 mei van harte welkom in de winkel van 9.30 tot 17.30 uur.
Wij zullen haar enorm missen maar
we hebben een waardige opvolgster gevonden.

circus saurus in ruinen

Met een dagelijkse voorstelling van Circus Saurus in de
meivakantie was er weer volop vermaak voor de kinderen en
konden ze genieten van een reis door de jungle.
Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Karin Stuifzand staat vanaf 1 juni elke donderdag voor u klaar!
Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de kledingbranche en ze
heeft er enorm veel zin in om u te begroeten.
Graag tot ziens in de winkel!

JOS

FLEX-BV?

REREN
Ik kan wel reren as ik naor oonze tuun kieke; dikke toppen
grös ligt naost net zoveule gaten ien het gazon. Het is weer
meitied en het is alle jaor hetzölfde; er wordt ezöcht naor
engerlingen onder het grös.
En ik mut zeggen...die zit er zat. Ik kan gien spit ien de
grond doon of ik heb zo'n n vieze dikke vadsige engerling te
pakken... Veur wie niet wet wat engerlingen bint...
Het bint de haoste volgreujde larven van wat dommiest
eekmulders (meikevers) wordt. Een eekmulder leeft mar dreej
of veer weken; dan legt ze de eigies argens ien de grond.
An de tuun te zeen ook bij veurkeur oonze grösveld.
Kiek, die eigies det wordt eerst hele kleine wormpies...een jaor
later grotere wormpies en deur ien de tuun wortels van alles
wat greujt te vreten greujt ze ien veer jaor tut dikke poeterige
vieze larven waor veule dieren drok op bint. Het grösveld zet
er ien een paar weken uut of er een varken ien an het wroeten
ewest is. Det ziej tegenwloordig vaker; waor neej gazon mit
komen eerst een paar maond een varken er ien an t vrosselen.
Die kauwt alles op en kapot wat er ien de grond zit en spitten
is aoste niet neudig want varkens keert alle dagen de grond
umme. En naodet hij een goed leven ehad hef ien de pot.

Stotijn

notariaat & mediation

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

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

DESKUNDIG, TREFZEKER EN VOORDELIG!

Column

altijd scherp!

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

VROEGE VOGELS!
GEZOCHT
oppas, licht huishoudelijk werk
vanaf 6:30 tot 8:30 ma. t/m vr. in Ruinen
Tel. 06 151 879 32 | Pieter

waopenties

Mar een varken löp er niet. Wel liesters. Er nusselt weer liesters
op een paar steen um huus. En alle jaor as heur kiender eten
mut hebben dan hamert de oldeleu het ongedierte bij oons
uut de grond. Ze trippelt over t grös..luuustert..sprint weer een
endtie wieder...luustert...en begunt te hameren op zeuk naor
pieren die onder de grösmatte leeft. Al een jaor of wat geve
wij de liestrers de schuld van het verrinneweren van oonze
grösmatte. Mar now wete wij niet meer wie de schuldige is.
Want lestdaags kwaamp er vesite en die gaten ien het grös?
Ze wus zeker det het de kreejen bint. As die jongen hebt dan
hakt zij mit die dikke snavel de grösmatte kepot umme de
engerlingen te vienden, zee ze.
Tja...det zöl ook kunnen, deenk ie dan. Mar gister wus een
aander as zeker te vertellen det het de iggelvarkens bint die
de snoete onder het grös drokt umme die dikke pieren op
te vreten. Det zeker weten kwamp umdet er bij een van die
gaten uut zien tuun ook keutelties van een iggelvarken elegen
hadden. En dan kuj volgens hum zeker weten det het een
iggelvarken is die engerlingen vret. Ik weet het niet.
Deepe onder de grond is al weken een molle doonde eterije te
vienden. Mit de dreugte lek het wel of hij de reten nog deeper
weg graf. De bulten zaand die daormit op oonze grösveld
koomt bint de leste jaoren niet zo hoge ewest.
Alle klemmen die ik zette wordt gewoon mit geweld naor
boven eweuld; ofgaon doet ze niet. Mien man zeg det hij de
molle onder de grond kan heuren lachen umme mien poging
hum te vangen. Mar dapper zet ik de klemme leger en leger;
er mut toch een moment komen det ik slimmer bin as die
molle?
Ik deenke det hij of zij ook op zeuk is naor eterije; as ik mar
even mit hum praoten kun zöl ik zeggen det ik engerlingen
zat ien de anbeeding hebbe. Dan kan hij ophollen te weulen
en as de engerlingen op bint kunt merels of kreejen of
iggelvarkens ophollen de bool te verrinneweren.
Mar ik spreke gien merels, gien iggels, gien kreejs en gien
mols..op wie o wie mut ik kwaod wezen.
Kwaod zunder te weten op wie.... ik kan wel reren...

TE KOOP
wegens omstandigheden
relaxstoel en elektrische fiets
H. Bennink
Zuides 10 | 7963 CR Ruinen | Tel. 0522 471 940

€ 30,-

DRIE MAANDEN
TENNISSEN en padel als de baan klaar is
Speel je een teamsport en heb je een zomerstop, maar wil je toch graag
fit blijven in de zomer? Of sport je vaak binnen en wil je in de zomer
graag naar buiten? Dan dagen we jou uit voor de Zomer Challenge! Dit
is een lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je drie maanden (juni, juli
en augustus) vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt. En dat voor
maar 30,- euro! En ergens tijdens deze maanden zijn de nieuwe
padelbanen ook aangelegd dus je kunt dan direct kennismaken met deze
nieuwe sport. Hoe leuk is dat!
Meld je snel aan via onze website tcruna.nl

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 64
elke vrijdag en zaterdag geopend

Uitvaartzorg
Dankbaar voor de mooie jaren
die zij ons heeft gegeven
hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve nicht en vriendin

Jacoba ten Caat
Coos
* 11 november 1932

† 23 april 2022

Familie
Vrienden

De uitvaart heeft in
besloten kring plaats gevonden

Gea van Sleen
06-29047309

Een
overlijden
doorgeven
kan 24 uur
per dag

gvansleen@outlook.com

www.uitvaartzorggeavansleen.nl
Je ziet het vaak niet aan ze, maar
kinderen met een nierziekte
hebben het zwaar. Jonge helden
zijn het.
Geef voor een toekomst waarin
we nierziekten kunnen genezen.
Ga naar nierstichting.nl

Correspondentieadres:
Marrie Holties-Bakker
Geuzinge 15, 7963 RN Ruinen

Vogelexcursie naar de
Vreugderijkerwaard bij Zwolle

Reeënavondwandeling
Dwingelderveld

REGIO - Liefhebbers kunnen zaterdag 28 mei mee op excursie met
Natuurvereniging Zuidwolde.

De avond valt over Nationaal Park Dwingelderveld. De schemer
geeft veel dieren dekking bij het zoeken naar voedsel. Ook de
reeën durven zich nu te laten zien.

De Vreugderijkerwaard ligt net ten westen van Zwolle aan de
noordoever van de rivier de IJssel, tegenover het op de andere oever
gelegen plaatsje Zalk. In het 97 hectare grote gebied dat eigendom
is van Natuurmonumenten bevinden zich tot vijf meter hoge
rivierduinen en een met de IJssel meestromende nevengeul.
De uiterwaard maakt deel uit van het door de rijksoverheid
aangewezen Nationaal Landschap IJsseldelta.
Een groot deel van het jaar is het gebied een rustplaats voor
trekkende vogels, zo zijn er kieviten, kemphanen en grutto’s te zien.
In de winter wordt de waard vaak bevolkt door duizenden kolganzen.
De bruine kiekendief vindt in het rietland zijn jachtgebied.
De excursie is een wandeling van ongeveer 5 km. door het gebied,
een bezoek aan de vogelkijkhut en wordt begeleid door een gids van
Natuurmonumenten, duur ca. 2 uur.
Om aan te melden voor de excursie, stuur een e-mail naar
nvz.vogelwerkgroep@hotmail.com
Het vertrek is om 9.00 uur bij het Tonckenshuys, Meppelerweg 22 in
Zuidwolde. Er kunnen maximaal 20 mensen mee.
Deelname is gratis, de vervoerskosten zijn voor eigen rekening.

Ga mee op zoek naar deze prachtige, sierlijke dieren. De gids neemt
je mee naar plekken waar vaak reeën worden gezien. Maar de natuur
heeft nog veel meer moois te bieden als het begint te schemeren. Pak
je verrekijker en trek stevige schoenen of laarzen aan. Reeën kunnen
erg goed horen dus krakende kleding kun je beter thuislaten.
Datum: 27 mei - 19.30-22.00 uur
Deze wandeling is ca. 4,5 km, start bij Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen.
Aanmelden via natuurmonumenten.nl

Verenigingen kunnen aanvragen
doen voor Fonds Inclusief
SportDrenthe en de Club van 50 biedt hiermee ruimte
voor nieuwe initiatieven
REGIO - In 2019 bestond SportDrenthe 50 jaar. In dit jaar is de club
van 50 in het leven geroepen. Bedrijven hebben in dat jaar een
bijdrage gedoneerd voor het fonds inclusief sport en bewegen.
SportDrenthe heeft dit in het kader van haar verjaardag
verdubbeld. Dit fonds richt zicht op het ondersteunen van
initiatieven ten behoeve van het vergroten van de inclusiviteit
binnen de sportvereniging. In 2022 geven we, na een periode van
corona, uitvoering aan dit fonds. Het fonds heeft de intentie om
de komende jaren structureel initiatieven te ondersteunen met
hulp van donaties vanuit het bedrijfsleven.
Een sterke sportinfrastructuur in Drenthe is van groot belang voor
het mogelijk maken van sport en bewegen voor elke inwoner.
Sportverenigingen zijn de basis van deze infrastructuur en zijn van
groot belang voor de leefbaarheid in de Drentse steden, dorpen en
wijken. De vereniging heeft in de basis al een sterke maatschappelijke
functie en die is van grote waarde. Dit fonds helpt bij het versterken
van deze maatschappelijke waarde.

©Gerrie de Lange

Dauwtrappen met de boswachter
Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur
’s nachts op,om zingend en blootsvoets op het gras te dansen.
De term dauwtrappen komt daar vandaan. De dauw op het gras
zou een zuiverende werking hebben.
Dat dansen en zingen laten we deze ochtend maar achterwege en het
is wellicht slimmer laarzen of stevige wandelschoenen aan te doen.
Tijdens deze wandeling kan genoten worden van de ontwakende
natuur in al zijn schoonheid!
Tips:
Neem je verrekijker mee
Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur.
Deze wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar
Neem warme en/of regenkleding mee
Datum: 26 mei - 06.00-8.30 uur
Deze wandeling is ca. 4,5 km, start bij Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen.
Aanmelden via natuurmonumenten.nl

Het fonds inclusief sport en bewegen ondersteunt sportverenigingen
die sterk gemotiveerd zijn om een diversiteit aan doelgroepen bij hun
sportverenigingen te laten sporten. De vereniging kan met middelen
vanuit het fonds activiteiten initiëren en organiseren in een daarvoor
passend pedagogisch klimaat.
In 2022 is er ruimte voor 10 initiatieven ter waarde van €1.000,-. Een
initiatief dat vanuit het fonds ondersteund wordt krijgt twee jaar
de tijd om het initiatief tot uitvoering te brengen en een structureel
karakter te geven. Zodra het initiatief wordt gehonoreerd ontvangt de
sportvereniging 50% van de middelen. Heeft het initiatief na twee jaar
een blijvend karakter gekregen dan ontvangt de sportvereniging de
resterende 50%.
Meer informatie over het aanvragen van middelen uit het fonds en het
aanmeldformulier zijn te vinden op
https://sportdrenthe.nl/fonds-inclusief

●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●

AAN ALLE PATIËNTEN VAN
HUISARTSENPRAKTIJK
RUINEN
In de maanden juli en augustus is het
erg DRUK en
zijn de wachttijden langer
dan u van ons gewend bent.
BESTEL
en haal uw medicatie
OP TIJD!
Wij wensen u een fijne zomer

Met vriendelijke groet

Team Apotheek Ruinen

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504
www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

meimaand broekenmaand

20%
korting
op elke broek!
Niet alleen lange broeken
maar ook capri’s en bermuda’s*

ang

enjoy
|
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els|Zerres|
*actie

n, niet op
voorraadbroeke
alleen geldig op

nabestellingen

Westerstraat 12 | 7963 BC Ruinen | T. 0522 473 240
www.boetiekdesmederije.nl

Sportpluim voor Ina Alblas!
De sportpluim van de maand mei gaat naar Gymnastiekvereniging
D.O.O. Ruinen. Binnen de vereniging reiken we die uit aan onze
trainster Ina Alblas. Onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Ina en
de vereniging, ze werkt er alweer bijna 32 jaar. Wie aan D.O.O. denkt,
denkt aan Ina. De afgelopen maanden moesten we het door ziekte
van Ina een tijdje zonder haar doen, maar na de meivakantie pakte
ze haar werkzaamheden gelukkig weer op. Ze verdient de pluim na
alle tegenslagen van het begin van dit jaar en laten we hopen dat het
vanaf nu alleen nog maar bergopwaarts gaat.

Gemeenten werken samen tegen
voortijdig schoolverlaten
De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld
ondertekenen een convenant waarin zij afspreken samen te
werken om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
ROL
ROL staat voor Recht op Leren. Kinderen onder de 18 jaar hebben
recht op leren, (jong)volwassenen boven de 18 jaar ook. De
leerplichtambtenaar helpt leerlingen tot 18 jaar en de RMCtrajectbegeleider is er voor de 18-plussers. Door deze samenwerking
is het voor scholen, leerlingen en ouders fijn om te weten dat er altijd
iemand is die ze helpt om de school succesvol af te ronden. Als uitval
dreigt, helpt de leerplichtambtenaar of de RMC-trajectbegeleider
om de boel weer op de rails te krijgen. Met dit convenant werken
de vier gemeenten met elkaar samen en is de leerlijn 18- en 18+
aaneengesloten.

Sport & Cultuurkamp 2022
Ook dit jaar is het jongerenwerk van Welzijn de Wolden en de
sportcoaches van De Wolden Sport en Sportief Hoogeveen weer
druk bezig met de organisatie van het Sport- en Cultuurkamp. Dit
jaar zal het kamp in Hoogeveen zijn van dinsdag 16 augustus t/m
vrijdag 19 augustus.
Deze week is voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet op
vakantie kunnen, denk dan aan financiële redenen of kinderen die
opgroeien in een gezin waar extra zorgen (ziekte in het gezin) zijn.
Kinderen die in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs zitten mogen
mee doen. Wanneer je kinderen aanmeld, dan graag even een
telefoonnummer doorgeven en de reden van aanmelden.

Goede samenwerking
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een goede samenwerking
tussen de vier gemeenten en het onderwijs voor alle jongeren
van 12 tot 23 jaar. Er is een gezamenlijk programma om voortijdig
schoolverlaten tegen te gaan en jongeren in een kwetsbare overstap
te ondersteunen. Zo kan een voortijdig schoolverlaten coach (vsvcoach) een jongere helpen om (weer) naar school te gaan of om de
overstap naar werk te maken. Ook voor de scholen is het fijn dat de
samenwerking tussen de vier gemeenten nu nog beter is door dit
convenant.

Opening Avond4daagse Ruinen
door Burgemeester

Wil je kinderen aanmelden of heb je vragen, neem dan even contact
op met Yvonne Hooijer (jongerenwerker van Welzijn de Wolden) via
0528 378686 of yvonnehooijer@welzijndewolden.nl
Woon je toevallig in Gemeente Hoogeveen, dan kan je ook contact
opnemen of aanmelden.

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen opende vorige week de
5e editie van de Ruiner Avond4daagse en de schapen van de Ruiner
Schaapskooi wandelden o.l.v. herder Michiel Poelenije de eerste
kilometers mee.
Foto: Jans Schulting

KERKDIENSTEN
Zondag 22 mei
Mariakerk 9.30 uur drs. L. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. van den Berg
Donderdag 26 mei Hemelvaart
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 29 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma m.m.v. kerkkoor
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Kamermuziekduo in de
Mariakerk in Ruinen
RUINEN - Op zondag 22 mei a.s. om 15.30 uur, is er weer muziek in
de Mariakerk. 'Duo Puur': Petra van den Dolder, fluit en
Annegreet Rouw, harp. Al twee keer eerder kwamen ze optreden.
We zijn blij dat ze nóg een keer kunnen komen!
Voor fluit en harp zijn veel composities geschreven waarin de
klassieke samenklank prachtig tot zijn recht komt. Het programma
van dit concert bestaat uit muziek van zowel bekende als minder
bekende componisten uit de achttiende eeuw tot nu. Kaarten vanaf
15.00 uur voor aanvang in de kerk. Reserveren is niet noodzakelijk.

Zaterdag 11 juni
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. T. Braam
Zondag 12 juni
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 19 juni
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. H. Linde
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

COLOFON

LAOMPIESPLEZIER

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 1 juni 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 24 mei 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

Vanuut het keukenglas
Een leemtig schilderij
Laompies dartelend
Um moeder schaop
Zo nou en dan
Drukt ze stotend
An moeders tepels
En gulzig drinkend
Met een kwispelend staartie
Dat heftig hèn en wèer giet
Wat mooi, zo’n jong geluk
Um te meugen anschouwen
Ze wupt alle kaanten op
Met hoge lange sprongen
Hard rennend deur de hof
Gien weet dat dit mar even duurt
Want lamsvleis is consumptie!
Een kringloop van mooi leven
Waor de dood gauw op volgen zal
Dit körte bestaon, niet te bevatten
		-Janny Kok-Wolbers

Annetta Dekker
De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Kerkkoor Ruinen bestaat 80 jaar
RUINEN - Dit jaar viert het kerkkoor Ruinen een mooi jubileum.
In februari 1942 werd het koor opgericht en bestaat dit jaar dus
80 jaar! Er werd eerst gerepeteerd in de pastorie. De eerste winter
was erg koud en de brandstof was schaars. Daarom brachten
de mannen hout en turf mee. Nu is dat allemaal niet nodig. Het
kerkkoor repeteert in De Bron met de verwarming aan.
Elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur wordt er gezongen.
Het koor staat sinds een half jaar onder leiding van Martha Pel.
Het 80-jarig jubileum wordt gevierd tijdens de dienst van Pinksteren.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kom gerust eens langs op de dinsdagavond in De Bron.

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, geopend in de maanden mei t/m
september: dinsdag, woensdag, donderdag 14.00-16.30 uur.
Groepen op afspraak: T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
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
Fietstochten o.l.v. medewerkers van Tourist Info Punt Ruinen
elke dinsdagmiddag tot oktober. Vertrek 13.30 uur vanaf de
Brink voor de Mariakerk. Deelname gratis, consumptie voor
eigen rekening. Op zondag 26 juni en 28 augustus wordt er
een hele dag gefietst. Vertrek is 10.30 uur vanaf dezelfde 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

Zomeravondbridge
Van mei t/m augustus elke dinsdagavond bridge vanaf
20.00 uur bij Hotel Kuik, Ruinen. Opgave voor 15.00 uur op
de speeldag via tel. 06 307 073 49
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
22 mei		
26 mei		
26 mei		
28 mei		

| Muziek in de Mariakerk
| Fietsoriëntatietocht - VVVo Ruinen
| Familiefietstocht Oosteinde
| Pinkenpop - Ansen

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

