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Intechneau
MTB Streetrace Ruinen
RUINEN - Op donderdag 16 juni 2022
zal door WTC Ruinen voor de vierde
keer de MTB Streetrace in Ruinen
worden georganiseerd. Een Streetrace
is een relatief nieuw fenomeen en
een sterk groeiende tak van fiets/fun
evenementen. Deze streetrace wordt
mogelijk gemaakt door Intechneau,
Intergas- Verwarming en
Gemeente de Wolden

te doen aan zoiets spectaculairs kan
deelnemen. Vooral jeugd en de sportieve
recreant is welkom. Inschrijven kan tot
14 juni via www.wtcruinen.nl

Wat is een Streetrace
Bij een Streetrace wordt een relatief
kort parcours van ± 1.5 km afgelegd
op mountainbikes. Het parcours gaat
over verharde en onverharde wegen
met daarin opgenomen een aantal
hindernissen. Hierdoor biedt de Streetrace
over het gehele parcours uitdaging voor
de deelnemers en is heel aantrekkelijk
voor het publiek .
Het parcours in Ruinen is op de brink en
omliggende straten en pleinen. Vanaf één
van de gezellige terrassen die aan het
parcours liggen kunnen de wedstrijden
uitstekend gevolgd worden.

Prijsuitreiking is aansluitend
jeugdwedstrijden

Niet alleen voor de echte
wedstrijdrijders
WTC richt zich niet alleen op de echte
wedstrijdrijders. Er is een speciale
wedstrijd voor fietsers die een keer
de strijd willen aangaan met anderen.
Iedereen die wel eens op de mountainbike
zit en het leuk vind om ook eens mee

Programma 16 juni 2022
17:30 uur Parcoursverkenning
18:00 uur Jeugd cat. 8-9-10 jaar
18:00 uur Jeugd cat. 11-12 jaar
18:00 uur Jeugd cat. 13-14 jaar

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

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

18:30 uur Parcoursverkenning
19:00 uur Nieuwelingen + Junioren
15 t/m 18 jaar
19:00 uur Dames met en zonder licentie
15 jaar en ouder
20:15 uur Heren met licentie
19 jaar en ouder
20:15 uur Heren (funklasse) zonder licentie
19 jaar en ouder
Informatie en aanmelden:
www.wtcruinen.nl
MTB Streetrace
Competitie Noordoost- Nederland
De streetrace in Ruinen telt mee voor de
MTB Streetrace Competitie Noordoost
-Nederland. Deze competitie bestaat
uit 6 wedstrijden, nl. 28 mei Staphorst,
16 juni Ruinen, 20 juni Nijeveen, 27 juni
Ruinerwold, 3 juli Norg en 24 augustus
De Wijk.

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

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Intechneau MTB Streetrace Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• 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
29 juni 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
21 juni 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

©Jans Schulting

www.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

HAARWERK NODIG?
Verliest u haar door bijvoorbeeld alopecia of een chemokuur?
En bent u op zoek naar een haarwerk of pruik?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Dijkhuizen 90 ● Ruinerwold ● T. 0522 481 629 ● hair-professionals.nl

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 64
elke vrijdag en zaterdag geopend

geef plaagdieren
geen kans

Volle tent bij pinkenpop ansen

In een mooie grote feesttent twee podia waarop diverse
bands en op het terrein foodtrucks en veel vermaak voor
jong en oud, was het muziekfestival aan de Ruunderdiek in
Ansen weer een groot succes! Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

● Wespen- en mierenbestrijding
● Buxusmotten- en
eikenprocessierupsenbeheersing
door Feromonen(biologisch)
● Muizen- en rattenklemmen
● Vangkooien, motten- en wespenvallen

Henk Dietz
Gediplomeerd plaagdierbestrijder | Tel. 06 200 173 24

JOS

Column

DIKKE DOGGE
Heb ie det ook wel ies..det ie zukke domme dingen doot daj
oe zölf stillegies een dikke dogge neumt. Een domkop, een
dodderd, een domme deuze? Aj er later mar umme lachen
kunt is det niet slim (erg). Hoe older aj wordt, hoe vaker aj
domme dingen doot uut vergeetachtigheid. Hoe meer as oen
bovenkamer een gattiespanne lek te worden hoe meer aj mut
leren um oezölf te glimlippen.
Het is gien geheim det meensen op leeftied geern magt
fietsen. Ik heb een neeje fietse; ene van die grote showroom
uut Möppelt. Daor hadden wij jaoren elene ook een fietsie
mit motertie ekocht en umdet det goed bevöllen was mar ies
weer kieken naor een neeje. De gebruuksanwiezing was heel
aans as bij de veurige mar kom..det muj toch kunnen leren aj
geregeld fietst. Umdet oonze veurgie fietse ies een ripperatie
neudig har kregen wij ooit een leenfietse mit. Die hadden ze
vergeten an de stroom te doon; ik heb al ies beschreven mit
hoeveule meujte dan het Ruunder broggie bereikt wordt.
Det weet ik nog merakel best, die zweettocht huusweerts.
Want een motertie achterop is mooi...as daor stroom genogt
ien zit.
Wij mussen ien Möppelt wezen veur een bezeuk an het neeje
zeekenhuus. En gungen deur het fietspad Oosterboer op ‘t
Wold an. Kwamen veurbij die showroom van die umgekeerde
DOLSMA en meuken an menaar nog een grappie over het
ontbreken van stroom toen bij die leenfietse.
Wij waren op de weg trogge net onder het viaduct deur
richting ‘t Wold ter hoogte van Engelgaarde toen al mien
stroom uutvölt. Op zwart..alle displays. Zo op ‘t oge was alles
ien order. Wij hebt pechhulpe mar aj nog mar een kilometer
of vieve bij de warkplaotse vandaon bint..wat doej dan.
Ummedreejen.

T
GEZOCHwegens te goed voor gras gezorgd
WEIDE HUUR/PACHT VOOR SCHAAPJES EN/OF 2 PONY'S
Tamara | Telefoon 06 147 409 79

Uitvaartzorg

Gea van Sleen
06-29047309

Een
overlijden
doorgeven
kan 24 uur
per dag

gvansleen@outlook.com

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

Wij hadden echt van alles prebeert, net as bij stroom: alle
stekkers...er even uut...de versnelling hoger en leger...en
an het stuur de display op alle staanden die neudig bint.
Foeterend krummelden wij op een fietse mit motertie zunder
stroom weer trogge. Onderweg alsmar kwaojer det oons det
mit een splinterneeje fietse weer gebeurde. Was natuurlijk op
maandag ien menare ezet. Deur een warknemer die naor een
festival ewest was. Of een stageloper...Hadde wij weer...
Krummelend en bezweet fietste ik de bulte daor bij de
Oosterboer weer op. Röp ieneens een jonge stemme:
mevrouw...u verliest uw motertje...pas op...hij hangt helemaal
los en als ie valt is dat een duur grapje. En jonge vent van zo'n
16 jaor: ik har um wel kunnen smokken. Ik har wel naor det
bakkie ekenen mar daor was toen nog niks an te zeen.
Wus ik det ie um mit de sleutel vaste mut zetten veur aj
wegtrapt. Het motertie was dus niet vergrundeld en bij de
olde fietse was det niet zo: scheut vanzölf vaste. Mar dizze was
lös al zag ie det toen nog niet.
En al fietsend was de motertie langzaom mar zeker of ezakt.
Mit het schaamrood op de kaken daankte ik de jonge uut de
grond van mien harte. Har ik dus haoste bij de warkplaotse
vol verwieten estaone over een neeje fietse mit maleur en
hadden ze mit éne klik det ding vaste ezet. En dan hadden ze
veur mij al die scheldwoorden kunnen gebruken waor ik mit
begunde...dikke dogge...domme deuze.

Veelzijdig in verhuur
ice

Naast de gebruikelijke diensten die u van een allround autobedrijf mag
verwachten, zijn wij ook al jarenlang een veelzijdige partner op het
gebied van verhuur van auto’s en bedrijfswagens.

Voordelig & uitgebreide serv

9-PERSOONS BUSSEN
PERSONENAUTO’S

Ook bieden wij mogelijkheden om uw vervoersbehoefte voor een langere periode
op te lossen. Wij hanteren voordelige tarieven en we kunnen u zelfs
op (short)lease basis een auto aanbieden.

OTE
KLEINE EN MIDDELGR
GE
BESTELWA NS

Gaat u op vakantie?
Profiteer van scherpe all-in prijzen inclusief alle kilometers
vrij, allriskverzekering, inzittendenverzekering, pechhulp
voor binnen- en buitenland en eventueel winterbanden
met sneeuwkettingen.

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

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

junimaand = jurkenmaand
in de maand juni

20%

op alle jurken!

korting

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

RÖHR kapel geeft zomerconcert Uitvoering door
ANSEN - Zondag 26 juni a.s. geeft de RÖHR kapel uit Ruinen een
Gymnastiekvereniging D.O.O.
zomerconcert in Dorpshuis de Bastogne in Ansen. De Kapel is eind
2017 opgericht door een klein groepje enthousiaste muzikanten
en tevens liefhebbers van de Böhmische blaasmuziek.

Al gauw werd het repertoire uitgebreid met nieuwe muziek, en kwam
er een dirigent voor de kapel te staan. Daarnaast is de kapel over de
loop van tijd uitgebreid met meerdere muzikanten.
Het concert begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

Gymnastiekvereniging D.O.O. Ruinen organiseert zaterdag
2 juli 2022 een uitvoering. Er zal een mooie show neergezet
worden door alle jeugdleden van de vereniging.
We nodigen iedereen die dit leuk vindt uit om dit spetterende
optreden bij te wonen in Sporthal de Marse. De zaal is open om 18.30,
de show begint om 19.00. Het thema van dit jaar is ‘Feest’ omdat het
een groot feest is dat we eindelijk weer aan iedereen kunnen laten
zien wat we allemaal voor mooie dingen doen bij de gymnastiek.

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

Antoinette Cremers uit Ruinen
met kunst in Valkenburg
RUINEN - Zij heeft haar atelier en expositieruimte aan de Kloosterstraat in Ruinen, maar Antoinette Cremers van De Kracht van
Kunst exposeert ook regelmatig elders. Onlangs exposeerde zij
met een 9-tal werken in beeldentuin Ravesteyn in Heenviet.
Nu is haar werk te vinden in Valkenburg op Landgoed Chateau
St. Gerlach. ‘En het is eervol dat het bronzen beeld Lucia 2’ op de
aankondiging staat, vertelt Antoinette.

©Andries de la Lande Cremer

Antoinette is opgeleid als beeldhouwer en beeldend kunstenaar, daarnaast is ze kunstdocent en curator. Als allround kunstenaar schildert
en tekent ze en werkt ze met uiteenlopende materialen, zoals steen,
klei, vilt, zijde, was soms epoxy en veel meer. Na jaren kunst creëren en
exposeren in onder andere haar voormalige atelier in Rozendaal en de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen werd het tijd
om alles bij elkaar te brengen op één plek. ‘Eén rustige plek, dicht bij
de natuur, waar het enkel draait om kunst, in Ruinen dus! ‘ De KIV is een
bijzondere tentoonstelling en valt samen met de TEFAF in Maastricht.
‘Mooie stimulans om nieuw werk te maken’, aldus Antoinette.

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

Team Apotheek Ruinen

www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:
NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK IN RUINEN!

T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Adje Martens in de tuinen van
Museum De Wemme
ZUIDWOLDE - In de tuinen van Museum De Wemme in
Zuidwolde zijn bijzondere kunstwerken van Adje Martens uit
Nieuw Balinge te zien. Het zijn grote installaties van metaal,
in combinatie met stenen, spiegels en/of glas. De meesten
worden door de wind in beweging gebracht.
De installaties zijn tot eind oktober elke dag gratis te
bezichtigen tijdens de openingstijden van Museum De
Wemme.
Adje Martens is erg veelzijdig: dat wat er in zijn hoofd opkomt, kan
hij met zijn handen maken. Zijn werk is fantasierijk. Dat blijkt ook
uit de namen die hij aan zijn installaties geeft, zoals Hoogvlieger,
Maanvlinder, Damocles en 5D Racer.
Hij wordt geïnspireerd door natuurlijke vormen, Jugendstil,
kathedralen, engelen en andere gevleugelden. Vaak werkt hij in
series. Dat is in de tuinen van De Wemme duidelijk te zien. Er staan
o.a. vier verschillende ‘5D Racers’ opgesteld.
Zijn werk wordt tentoongesteld in binnen- en buitenland en
aangekocht door zowel bedrijven als particulieren. Dit jaar staan
er tot eind september ook 6 van zijn werken in de beeldentuin Le
Jardin Enchanté in Jodoigne in België.
Heeft u een grote tuin? Past daarin een bijzonder kunstzinnig
object? De kunstenaar is altijd op zoek naar gast-tuinen waar hij
zijn werken kan plaatsen. Heeft u die ruimte en vindt u het een leuk
idee? Neem dan gerust contact op met Adje Martens via zijn e-mail
adres 1adjemartens@gmail.com

Woningen splitsen voor
versnelling op de woningmarkt
In oktober 2021 presenteerde het college van burgemeester en
wethouders een plan om de woningbouwproductie te versnellen.
Met name op korte termijn is behoefte aan extra woningen. Om
daarin te voorzien zet de gemeente in op plannen die snel te
realiseren zijn. Dat kan onder andere door bestaande woningen
te splitsen.
In De Wolden zijn relatief veel grote, dure koopwoningen. Uit het
woningmarktonderzoek 2021 blijkt dat er meer behoefte is aan
kleinere betaalbare woningen en levensloopbestendige woningen.
Door woningen te splitsen zorgen we ervoor dat het aanbod beter
aansluit bij de huidige behoefte.
Meer mogelijkheden tot wonen
De gemeente ontvangt regelmatig het verzoek voor andere vormen
van wonen, waarbij de (toekomstige) zorgbehoefte een rol speelt. Het
gaat daarbij om mensen die in de toekomst verwachten (mantel)zorg
nodig te hebben, maar nu nog gezond zijn. Daardoor kunnen deze
mensen geen aanspraak maken op een mantelzorgwoning.
Wethouder Gerrie Hempen zegt: “Wij hopen dat met het mogelijk
maken tot het splitsen van woningen bijgedragen kan worden aan de
behoefte van pre-mantelzorgwoningen of generatiewoningen.”
Woning van minimaal 55 m2
Voor het splitsen van woningen zijn ook bepaalde voorwaarde
waar een woning aan moet voldoen. Zo vallen alleen woningen
binnen de bebouwde kom onder dit beleid, moeten er geen
milieubelemmeringen zijn en voldoende parkeergelegenheden.
Daarnaast kan ook alleen een hoofdgebouw/woning in aanmerking
komen voor deze regeling, het geldt niet voor bedrijfsgebouwen of
vrijstaande bijgebouwen.
Voor woningen buiten de bebouwde kom is het ook mogelijk om
een woning te splitsen al gelden daar strengere voorwaarden. Hier
is een wijziging van de beheersverordening nodig, dit is een langere
procedure.
Betrokkenen - inwoners, makelaars - herkennen de behoefte
aan betaalbare woningen en seniorenwoningen. Een minimale
gebruiksoppervlakte van 55 m2 is voldoende voor een zelfstandige
woning.

Geef je op voor de fietsclub en ontdek de mooiste fietsroutes door
Drenthe. In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en in contact
komen met andere fietsliefhebbers. Klinkt dat voor jou als de perfecte
combinatie? Doe dan mee aan de fietsclubs van de Fietsersbond!
Opgeven: mail naar doortrappen@fietsersbond.nl
www.doortrappendrenthe.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 19 juni
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. H. Linde
Zondag 26 juni
Mariakerk 10.00 uur drs. L. Jansen uit Hoogeveen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 3 juli
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 10 juli
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zaterdag 16 juli
‘t Neie Punt 18.30 uur G. Bijl
Zondag 17 juli
Mariakerk 10.00 uur ds. A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J. van den Berg
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 29 juni 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 21 juni 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

Draag bij aan een toekomst
zonder
MS
Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte
van het Nationaal MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers
gaan langs de deuren of komen onlinei n actie voor de strijd
tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze
zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!
MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel
verschillende gezichten kent, maakt het MS Fonds momenteel
duidelijk in de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de
campagne zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij verschillen
in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar hebben
één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS. De MS van Eric (27)
brengt onzekerheid met zich mee. “Ben ik de rest van mijn leven
patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen
denken?” En Najat (43) liep voor haar diagnose vier keer per week
hard. Momenteel is haar been zo verslechterd, dat het niet meer
kan. “Ik probeer wel veel te wandelen met ondersteuning van een
wandelstok of mijn man.”
Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende
wijze zien wat er met hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.
Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen
kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het
MS Fondsonder andere in innovatieve onderzoeken om betere
behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij
mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren. Naar
verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs
de deuren gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan
collecteren.
Collectant gemist
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nlof maak je donatie over
op NL 92 INGB 000000 5057.Wil je zelf in actie komen? Maak daneen
digitale collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nlen
begin direct met online collecteren.

De Dierenbescherming zoekt
collectanten
RUINEN - De Dierenbescherming zoekt collectanten voor
haar jaarlijkse collecteweek. De collecteweek van de
Dierenbescherming vindt ieder jaar plaats in de week van
Dierendag. Dit jaar is dat van 2 t/m 8 oktober. In het hele land
gaan collectanten langs de deuren met een collectebus.
Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp
nodig. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond.
Tijdens de jaarlijkse collecteweek van de Dierenbescherming
zetten collectanten zich in om geld op te halen, zodat de
Dierenbescherming deze dieren kan opvangen en helpen. Ook
wordt er hard gewerkt aan preventie; het voorkomen van dierenleed
bijvoorbeeld door voorlichting en begeleiding van mensen.
Word collectant
Om het werk te kunnen bekostigen is de Dierenbescherming
afhankelijk van leden, donateurs en gulle gevers. De collecte speelt
daarbij een belangrijke rol. Hoe meer
collectanten, hoe groter de opbrengst om
dierenleed te voorkomen. Juist daarom
is het belangrijk dat er collectanten bij
komen! Aanmelden kan op de website
van de Dierenbescherming:
www.dierenbescherming.nl/
collecte Voor meer informatie:
jettykoekoekvandermeer@outlook.com

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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

ONMACHT
Zij kun niet mèer
Ze hebt er an daon
Wat as een kind kan doen

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

Het döt ’t hart zo zèer
Dat ze de dag en nacht
Niet uut mekaar kan holden

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

Deur ’t verval hef ze gien weet
Wel as er bij heur is
Tot dat ze ’t uut handen geeft
En nou ze heur achterlaot
Knaagt heur de vraog
Zul ze oens ok missen?

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

Ze kunt niet aans as gissen.

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

		-Janny Kok-Wolbers

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

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

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.
Zomeravondbridge
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
16 juni
17 juni
25 juni
26 juni

| Intechneau MTB Streetrace
| Nachtvlinders spotten | Bezoekerscentrum
| Reeënwandeling | Bezoekerscentrum
| Beeldhouwen in hout | Bezoekerscentrum

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
30 juli 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

