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Ruinen
is klaar voor de zomer!
RUINEN - Liefhebbers van de Ruiner
Ommetjes hebben het vast al gespot:
Op de brink is het informatiepaneel
waarop de routes van de Ruiner
Ommetjes worden afgebeeld opnieuw vormgegeven. De 5 routes zijn
duidelijk in kleur afgebeeld en daarnaast worden herkenningspunten en
bezienswaardigheden aangegeven.
Met de QR-code op het paneel scan
je gemakkelijk de routes digitaal. Het
paneel is vorige week gemonteerd.
Dorpsbelangen(DB) Rune ontwikkelde
in 2014 de korte wandelingen -Ommetjes- van zo'n 2 tot maximaal 10 km. De
wandelingen starten op de brink maar
omdat het rondwandelingen zijn kan
overal op de route worden gestart. De
routes worden onderhouden door
DB Rune en gemarkeerd d.m.v. paaltjes.
Uitgebreide routebeschrijving
Een uitgebreide omschrijving met
weetjes en tips van de Ommetjes die de
namen Rondje Engeland, Kleine Padtiesroute, Molenroute, Havezatheroute
en Rondje Ruinen dragen, vind je op de
nieuw vormgegeven flyer Ommetjes
Ruinen. Deze is o.a. verkrijgbaar bij de
Tourist Info en via info@dbrune.nl.
Watertappunt
Ga je de route starten of heb je een
dorstige keel dan kun je je waterflesje
vullen bij het nieuwe watertappunt op
de brink.

Onlangs werden twee tappunten
gerealiseerd die werden bekostigd uit
het Preventieakkoord van Gemeente De
Wolden. Daarnaast deed ook Ondernemend Ruinen een bijdrage. Het andere
watertappunt staat op het schoolplein
van KC 't Oelebröd. Op 1 juli a.s. om
16.30 uur vindt de officiële opening
plaats van het watertappunt op de brink
door wethouder Egbert van Dijk.

● 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

Brinkavonden
De zomer is begonnen en Ruinen en
omgeving is populair bij toeristen. De
gasten (maar ook inwoners!) zullen ook
de brink weten te vinden. En wat is er nu
leuker als er wat 'reuring' is! Ondernemend Ruinen heeft samen met vrijwilligers de opdracht op zich genomen om
te zorgen voor vermaak op de brink in
het zomerseizoen.
Op 20 juli wordt gestart met de brinkavond rond het thema 'Brandweer'.
Op 27 juli klinkt er muziek want het
wordt een A-Meezing avond m.m.v. het
Popkoor 2000, De Geuzingers, Ruunder
Basalt en Röhr Kapel. Daarna staat op
3 augustus de brinkavond in het teken
van oude voertuigen en hobby's en
wordt er op 10 augustus afgesloten met
dorsdemonstraties.
Kijk ook op ruinen.nl

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Ruinen is klaar voor de zomer!
• Kiek! door Jans Schulting
• Nieuws van Sport Drenthe
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Activiteiten in het Dwingelderveld
• Wat gaan we doen?
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

‘t Ruunder Waopen heeft vakantie!
Advertenties en kopij voor de eerstvolgende uitgave van 10 augustus a.s.
kunnen ingeleverd worden t/m 2 augustus
www.ruunderwaopen.nl

De volgende uitgave is
10 augustus 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
2 augustus 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp
Heeft u zorg of hulpverlening
nodig maar u weet niet goed
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen
van zorg? Wij weten welke
zorg, hulp of middelen er
beschikbaar zijn en hoe u die
kunt aanvragen. Ook bieden we
een luisterend oor. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

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

Bel ons via
085 0013 157

www.hilkobakker.nl

E-mail ons via
info@stichtingoco.nl

Vul het
contactformulier in op
www.stichtingoco.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

Maurice Jans,
Uitvaartbegeleider

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

oproep
BRINKFESTIJN
Beste lezer
Voor het brinkfestijn op 3 augustus a.s. zijn wij op zoek naar oude
materialen om een tentoonstelling te geven over vroeger.
Denk aan oude naaimachines, oude tractoren, oude fietsen, etc.
Wilt u graag meedoen hieraan, heeft u iets thuis
in de garage of op zolder liggen?
Haal het eruit en meld u aan om mee te doen en onze jeugd te
laten genieten van alles van vroeger.
17:30-18:00 uur inloop/opbouw
Opgave graag voor 18 juli a.s. via
secretariaat@ondernemendruinen.nl

familiebericht
Wij willen u hartelijk bedanken voor de grote belangstelling
en vele kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Jans van der Zee
Dit heeft ons goed gedaan
Hennie van der Zee-Brinks
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Ruinen, juni 2022

Intechneau MTB Streetrace Ruinen
Spektakel op de brink in Ruinen tijdens de Intechneau
MTB Streetrace. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

VAN SANDER
‘Meters met diabetes’ op
13 locaties in Drenthe van start
Deelnemers wandelen de hele zomer wekelijks onder begeleiding
van professionals
REGIO - Meters met Diabetes is er voor iedereen die wil
werken aan zijn of haar gezondheid, maar vooral voor
mensen met diabetes, overgewicht of andere chronische
aandoeningen. Deelnemers worden in de vertrouwde omgeving
van hun huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of
buurtsportcoach gevraagd of ze mee willen doen. Vanaf de
meivakantie zijn er verspreid over de provincie 13 groepen
van start gegaan. Zij gaan samen iedere week, 20 weken
lang, wandelen om te ervaren wat bewegen doet voor hun
gezondheid. Door samen op pad te gaan in een groep, met een
professional, wordt gezorgd voor vertrouwen en sociaal contact
wat een enorm positieve uitwerking heeft op de mensen.
In Emmen waren er de eerste keer ruim 30 deelnemers. Er werd
op een zonovergoten dag een prachtige route gelopen en
de wandelaars keken uit naar de volgende wandeling. Ook in
Klazienaveen, Barger-Compascuum, Exloo, Zuidlaren, Vries, Roden,
Nijeveen, Meppel, Dwingeloo, Zuidwolde en Nieuw-Amsterdam Erica
zijn groepen gestart.
Meters met Diabetes is de Drentse variant van de landelijke diabetes
challenge die wordt georganiseerd door de Bas van de Goor
Foundation. De projectgroep in Drenthe werkt nauw samen met de
BvdG-foundation, maar kiest bewust voor de lokale aanpak. Juist
daarom hebben we er ook voor gekozen het eindevent in Drenthe
te organiseren. Op zaterdag 17 september zal tijdens de Hunzeloop
speciaal aandacht zijn voor deze groep wandelaars. Zij kunnen die
dag een route van 10 km, 5 km of 2,5 km lopen om gezamenlijk deze
periode af te sluiten.
Achtergrondinformatie
Meters met Diabetes is er voor iedereen die wil werken aan zijn
of haar gezondheid, maar vooral voor mensen met diabetes,
overgewicht of andere chronische aandoeningen. Deelnemers
ervaren op een veilige en gezellige manier wat het effect is van
bewegen op hun gezondheid en/of diabetes. Onderzoek laat
onder andere zien dat deelnemers zich na hun deelname fitter en
energieker voelen, afvallen en minder medicatie nodig hebben.
Bovendien ervaren ze dat samen bewegen en aan de slag gaan met je
gezondheid leuk en belangrijk is en dat motiveert zijn om ermee door
te gaan. Door deze mensen de juiste begeleiding te geven loopt een
professional mee, zo zorgen we dat ze met vertrouwen op pad gaan.
Meer informatie over het project kun je opvragen bij SportDrenthe:
https://sportdrenthe.nl/team-meedoen/diensten/seniorensportstimulering-en-beweegaanbod/diabetes-challenge.

Column

KOM NOU NIET AAN MET WETENSCHAP, IK BEN DE WERELD
AAN HET VERKLOTEN!
Elk jaar kijk ik reikhalzend uit naar
de uitreiking van de Nobelprijzen.
Correctie, de Ig-Nobelprijzen. De
jaarlijkse awards voor de meest
lachwekkende, maar stiekem ook
vernuftige wetenschappelijke
onderzoeken. Nederland kent maar
liefst
13 winnaars sinds de bokaal begin
jaren ’90 werd bedacht.
Hoe win je er een, hoor ik u denken? Nou, bijvoorbeeld
door de eerste homoseksuele necrofiele eend ter wereld te
ontdekken, in Rotterdam in 2003. Het beest was bezig met een
paringsritueel met een ander mannetje, spatte dood tegen een
raam en viel op de grond in een houding die gewoon is voor
‘de kwak’ bij eenden. De partner dook erop af en de
wetenschapper stond er toevallig met zijn neus bovenop.
Tjakka!
In Maastricht ontdekten ze in 2011 dat discuswerpers wél, maar
kogelstoters niet duizelig worden bij het gooien. Een jaar eerder
maakten ze in Tilburg hard dat symptomen van astma worden
verlicht door een ritje in de achtbaan.
Afijn, zoekt u gerust zelf verder.
Deze wetenschappers produceerden stuk voor stuk kennis.
Ze baseerden zich enkel op feiten en onderbouwden hun
bevindingen nauwkeurig. Of je er in het dagelijks leven iets aan
hebt, is dan niet altijd van belang.
Het is namelijk een heel andere tak van sport dan die berichtjes
online: ‘Onderzoek toont aan dat het jongste kind van het gezin
vaak het knapst is’. Het klinkt wetenschappelijk, en je zou er iets
aan kunnen hebben, maar het is complete bullshit.
Dan nu over naar het stukje wetenschap die maakt dat mensen
die jarenlang rustig op een trekker rondtufden, nu ’t liefst
met het mes tussen de tanden naar het huis van een Haags
bewindspersoon rijden voor ‘een goed gesprek’. Ik doel op de
gevolgen van de stikstofplannen voor onze regio. Die zullen
ongekend groot zijn. Boeren zijn, begrijpelijk en ergens terecht,
boos. En politici zijn bang voor hun eigen achterban.
Modellen en berekeningen van het RIVM (bekend van o.a.
coronacijfers), gebaseerd op wetenschap, worden door
voorvechters van boeren weggezet als onbetrouwbaar,
onduidelijk of zelfs leugenachtig. Dat is niet hoe wetenschap
werkt, mensen. Je kunt de uitkomst niet leuk vinden, maar je
kunt niet doen alsof het onzin is en daarmee je kop in het zand
steken.
Het leverde wel een mooie tv-persiflage op van ‘onze’
Mirjam Pauwels, bij de mannen van het satirische programma
Even tot Hier. Pauwels ageert fel tegen de plannen. Ze zongen,
verkleed als de voormalig wethouder van De Wolden en Assen,
op de melodie van Wham’s Wake me up before you go go:
‘Wetenschap vind ik maar zo zo. Analyseren vinden wij een
‘no-go’. Een wetenschapper is een ‘no-no’, met die bevindingen
de hele tijd.’
Het is soms kloten als iets wordt aangetoond waar je niet op zit
te wachten, maar wetenschap die je niet bevalt wegstoppen
is van het niveau kleuterschool. Wie jarenlang pappen en
nathoudt en de harde waarheid tegenover boeren verzwijgt,
krijgt ze vroeg of laat op zijn nek. De waarheid duurt altijd het
langst.
Helemaal als je wacht tot er een transgender eend overvliegt.
Als knapste kind van het gezin.
Dat dan weer wel.

TESTAMENT MAKEN?

Kerken samen in actie voor de
voedselbank
De WOLDEN - Zaterdag 11 juni jl. hebben de diaconieën van
de kerken in De Wolden een inzamelingsactie gehouden bij de
supermarkten.
De actie is een groot succes geworden met bijna 170 kratten vol,
met lang houdbare producten voor de voedselbanken in Meppel
en Hoogeveen. Een fantastisch resultaat waar de Voedselbanken
weer even mee vooruit kunnen! De organisatie was in handen
van Diaconaal Verband De Wolden, een samenwerking van de
diaconieën van alle kerken in De Wolden.

Help met uw organisatie
mee armoede in
Nederland te bestrijden!

Stotijn

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

notariaat & mediation

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

zomer
OPRUIMING

30%
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OP DE VOORJAARS- EN ZOMERCOLLECTIE

Westerstraat 12 | 7963 BC Ruinen | T. 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl
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KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór of op zaterdag 13 augustus 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

VETERANENVLAG UIT DE RUUNDER TOREN

Afgelopen zaterdag 25 juni was het behalve TT ook nationale
Veteranendag. Tot een paar jaar geleden was Veteranendag elk jaar
op 29 juni, de verjaardag van Prins Bernhard. Tegenwoordig is het
de laatste zaterdag van juni. Een Bosniëveteraan heeft er vorig jaar
al voor gezorgd dat toen de officiële veteranenvlag wapperde aan
de brink. Afgelopen zaterdag hing er een groter exemplaar. Ofwel,
er is groei! Een mooi symbool voor nieuwe aandacht voor hen die
ver van huis en haard de kooltjes uit het vuur halen. Veteranen
kunnen trouwens ook jonge kerels en meiden zijn. Want veteraan
ben je zodra je op missie bent geweest in een officiële uitzending.

Lucas 7: een Romeinse officier vraagt om hulp
Als je er op let staan er nogal wat militaire zaken in de bijbel.
Eén van mijn favorieten is het eerste verhaal in Lucas 7. Daar gaat
het over een Romeinse centurio in Kapernaüm ( Noord-Israel). Het
is een hele geschikte officier, want hij bekommert zich om zijn zieke
knecht. En haalt Jezus erbij. Hij schakelt de joodse leiders uit het
dorp in om Jezus te benaderen. Ze hopen dat Jezus deze officier
kan helpen, want hij doet goede dingen voor het dorp. Zo heeft de
centurio een nieuwe synagoge laten bouwen. Een opbouwmissie
zou je het kunnen noemen of een civiel-militair project.Opvallend
genoeg gaat Jezus in op het verzoek en hij verbaast zich over het
grote geloof van de Romein.
Voor de gemeente de Wolden hoop ik ook op goede samenwerking
en voor zieke manschappen op een aanpak die helpt.
Mark Boersma

SPREEKUUR DOMINEE

Ds. M. Boersma houdt op vrijdag spreekuur in de Bron,
Kloosterstraat 4, van 13.00–14.00 uur.

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn ook online zijn ze te volgen via de website:
www.pkn-ruinen.nl
Diensten in het Neie Punt
Zaterdag 16 juli 18.30 uur mevr. G. Bijl, Uffelte
Zaterdag 20 augustus 18.30 uur, ds. T. Braam uit Wittelte
Diensten in de Mariakerk
Zondag 03 juli 10.00 uur ds. Mark Boersma,
Zondag 10 juli, 10.00 uur ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 17 juli 10.00 uur pastor A. Metselaar uit Hoogeveen
Zondag 24 juli 10.00 uur ds. T. Braam uit Wittelte
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. B. Ulgert uit Elp
Zondag 07 augustus 10.00 uur drs. B. Wiegman uit Assen
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. M. Boersma
Zondag 21 augustus 10.00 uur drs. L. Jansen uit Hoogeveen

INLOOPOCHTEND

Zaterdag 18 juni is samen met Architectenbureau DAAD een
inloopochtend georganiseerd om in gesprek te gaan over de
wensen voor het aanpassen, verbeteren, verduurzamen en/of een
deel aanbouwen aan onze kerk. Cultuurhistoricus Jim Klingers
verzorgde een boeiende presentatie over het belang van het
voormalig klooster en de kerk voor het ontstaan van Ruinen en
plaatsen in de omgeving door de eeuwen heen. Deze presentatie
is terug te kijken via de website of via kerkdienstgemist.nl onder
Ruinen / 18 juni.
Ook als je dan werkzaam blijft bij Defensie, ben je veteraan.
Onderschat de inzet van en de impact op het thuisfront van
uitgezonden militairen niet! Met een aantal militairen en veteranen
proberen we wat meer smoel te gaan geven aan alle veteranen in
onze gemeente de Wolden. Het zijn er zo’n 400. Binnenkort gaan
we met z’n drieën in gesprek met gemeente de Wolden over een
vruchtbare samenwerking.
Walk4Veterans
Mocht je nu al iets willen doen voor militairen die vastlopen door
wat ze hebben meegemaakt, dan is misschien de Walk4Veterans
iets voor je. 77 km lopen tussen 25 juni en 10 september. Je kunt
in één keer die 77 km verstouwen, maar je kunt ook elke dag 1 km
lopen. Voor elke km laat je je sponsoren.
Kijk voor meer informatie bij Walk4Veterans.

MUNTVERKOOP

Op maandag 4 juli om 18.30 uur kunt u weer collectemunten
kopen in de consistorie.

ZOMEROPENSTELLING MARIAKERK

Van 15 juni tot 15 september is de Mariakerk elke dinsdag,
woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur open.
Iedereen is welkom om even rond te kijken, te mediteren of een
kaarsje aan te steken.

SPREUK VAN DE MAAND
“Het is beter volledig belachelijk te zijn dan ongelooflijk saai”
			
-Marilyn Monroe, Amerikaans actrice
Redactie Om de Ruiner Toren

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●
●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●
●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●
●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●
●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●
●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN●
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.
●NANOBEHANDELINGEN●

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

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

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Activiteiten Dwingelderveld
REGIO - Plan een uitje in de natuur. Het Nationaal Park
Dwingelderveld is daarvoor de aangewezen plek.
Ontdek de activiteiten, workshops en excursies die
Natuurmonumenten voor volwassenen en kinderen
organiseert. Starten vanaf het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22, tel. 0522 47 29 51.
Reeënavondwandeling ca. 4,5 km | 20.00-22.30 uur
Zaterdag 9 juli | 16 juli | 30 juli | 13 augustus
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.
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.
Vooraf aanmelden is nodig.
De minimum leeftijd voor deze excursie is 12 jaar.
Het is een flink stuk wandelen en stil zijn is nodig.
Bij onweer gaat de excursie niet door. Geef je mobiele nummer
door, zodat we u tijdig kunnen bereiken.
Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur.
Honden mogen helaas niet mee tijdens de excursie.
Ochtendwandeling ca. 4,5 km | 06.00-8.30 uur
Maandag 11 juli | 18 juli | 1 augustus
Een gids van Natuurmonumenten neemt je mee in de vroege
morgen als de natuur ontwaakt.
De schuwe dieren op het veld zijn in de vroege ochtend nog actief,
grote kans dat je bijvoorbeeld reeën ziet. Een vroege wandeling
leent zich ook goed voor het luisteren naar de vogels.
Tips voor de excursie:
Trek warme kleding aan, bij opkomende zon kan het nog flink koud
zijn. Trek stevige, waterdichte schoenen of laarzen aan.
Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur.
Neem je verrekijker mee.
Deze wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.
Honden mogen helaas niet mee op deze wandeling.

Oerrr wildwandeling kids 9 tot 12 jaar | 20.00-22.00 uur
Woensdag 13 juli | 20 juli | 27 juli | 3 augustus | 10 augustus
Een wandeling voor echte natuurkinderen die ervan dromen om
boswachter te worden.
Ga mee het veld in. Houd oren en ogen goed open, je weet nooit
wat je tegen komt. Zo ontdek je van alles: een pootafdruk in het
zand, een sierlijke veer, een prachtige lucht. Of zelfs een ree of een
cirkelende roofvogel. Vraag de boswachter alles wat je altijd al
wilde weten. Trek laarzen en kleren aan die vies mogen worden, het
kan zijn dat we door plassen moeten waden of door zand banjeren.
En vooruit…je ouders mogen ook mee.
Handig om te weten:
Neem je verrekijker mee
Trek laarzen of waterdichte schoenen aan en kleren die vies mogen
worden.
Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur.
Honden mogen helaas niet mee.
Vollemaan Huifkartocht | 21.30-23.30 uur
Woensdag 13 juli
Tijdens deze bijzondere huifkarrit staan we stil bij de maan en de
invloed op de natuur. De kans is groot dat u reeën ziet. Ook is er
ruim de tijd de stilte te beleven, misschien alleen verstoord door
het snuiven van de paarden of het ruisen van de wind.
Tip:
Neem je verrekijker mee.
Neem warme kleding en/of regenkleding mee.
Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur.
Honden mogen helaas niet mee.
Vermeld bij reservering je mobiele telefoonnummer. De
huifkartocht gaat niet door bij minder dan 10 aanmeldingen. Bij
annulering nemen wij telefonisch contact met je op.
En dan nog even dit...
Ga respectvol om met de natuur, met jezelf en je medemens. Kijk
goed, dan geniet je het meest! Wil je met een groep op pad kijk
dan op de website of vraag informatie aan de medewerkers van het
bezoekerscentrum. Dagelijks geopend tot 17.00 uur.

Gezinshuifkartocht bos en hei Dwingelderveld | 14.00 uur
Dinsdag 12 juli | 19 juli | 26 juli | 2 augustus | 9 augustus
Een unieke ervaring om in de huifkar en met een deskundige gids
van Natuurmonumenten, het grootste natte heidegebied van
Europa te verkennen.
Onderweg wordt er een paar keer gestopt, soms wordt er een
kleine wandeling gemaakt met de gids. Een leuke tocht van zo'n
twee uur voor alle leeftijden.
Tips voor deze excursie:
Bij onweer gaat de tocht niet door. Geef daarom je mobiele
telefoonnummer op, zodat wij je kunnen bereiken.
Bij temperaturen boven 30 graden gaat de huifkartocht niet door.
Je wordt gebeld bij annulering.
Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de huifkartocht niet door.
Je wordt gebeld bij annulering.
Neem je verrekijker mee. Trek stevige schoenen aan.

©Natuurmonumenten

KERKDIENSTEN
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 pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J. van den Berg
Zondag 24 juli
Mariakerk 10.00 uur ds. T. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J. Greving
Zondag 31 juli
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Ulgert
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. R.H. Veldman

SOR speelt De Hekse van Rune
Laat je verrassen en maak je klaar voor een uniek kijkje voor en
achter de schermen bij 'De Hekse van Rune'.
RUINEN - Maak kennis met Harm en zijn theatergezelschap. Dit
jaar spelen ze een bijzonder stuk over een mythe uit Ruinen
genaamd, ‘De Hekse van Rune’.
Duik met het theatergezelschap mee terug in de tijd naar het Ruinen
van 1877. Naar het Drentse land van plaggenhutten, de wikkerse op
de Hunneglooberg en een ontluikende liefde. Ontmoet Hilligje, een
jonge meid die maar één ding wil, de wereld verkennen en de heks
van Ruinen ontmoeten! Helaas wordt ze hierin tegengehouden door
haar familie en dorpsgenoten.
Dorpsgenoten die bang zijn voor het leven wat ze niet kennen en
de wereld liever klein, bekend en behapbaar houden. Hilligje kent
geen angst en gaat erop uit, op zoek naar de heks van Rune, met
alle gevolgen van dien. Maak je klaar voor een reis waarin heden en
verleden elkaar raken en samenkomen. Ga mee op avontuur met het
theatergezelschap en hun bijzondere voorstelling.

Zondag 7 augustus
Mariakerk 10.00 uur ds. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur dr. H.C. van der Meulen
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

Speeldata
Zaterdag 16-07-2022 | Dinsdag 19-07-2022 | Donderdag 21-07-2022
Zaterdag 23-07-2022 | Dinsdag 26-07-2022 | Donderdag 28-07-2022
Zaterdag 30-07-2022
Aanvang 20:30 uur
Het Openluchttheater De Baete bevindt zich bij de voetbalbalvelden.
Wolvenweg 10 Ruinen. www.openluchtspelruinen.nl

WOENSDAG 10 augustus 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 2 augustus 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

Schaapskudde Ruinen
RUINEN - De schaapskudde Ruinen is één van de twee kuddes
die grazen op het Nationaal Park Dwingelderveld. De ongeveer
driehonderd schapen van de kudde zijn allemaal van het
eeuwenoude ras het Drents heideschaap.
Dagelijks, zowel in de zomer als de winter, begrazen de schapen
de heide. Door het begrazen vergrast de heide minder en door
het 'snoeien' van de heidestruikjes blijft de heide krachtig en
gezond. Het leefgebied van de schapen is het prachtige Nationaal
Park Dwingelderveld, een nat bos en heidegebied van bijna 4000
hectare groot. Aan de rand van het Dwingelderveld, niet ver van
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, ligt de kooi van de
schaapskudde Ruinen.
Bezoekers zijn elke dag van harte welkom om de schapen te zien
vertrekken of aankomen bij de kooi. Momenteel vertrekken de
schapen om 9.30 uur en komen om 17.00 uur weer thuis.
www.schaapskudderuinen.nl

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

KIEK UUT
Zoas 't poesie
Döt met 't moesie
Eerst speulen
Dan toeslaon
Komp ok veur
In 't mènsenbestaon
-Janny Kok-Wolbers

Voor de kids: lekker
buitenspelen in een
speeltuintje van Ravotti
RUINEN - Het dorp Ruinen heeft 12 speeltuintjes.
Speeltuinstichting Ravotti beheert, onderhoudt en vernieuwt
de speeltuintjes, voetbalveldjes en multifunctionele sportkooi /
Pannakooi in Ruinen.
Een aanrader is de speeltuin naast Autobedrijf Kelly. Op verzoek van
de kinderen is daar een kabelbaan gerealiseerd. Ook zijn er andere
speeltoestellen en is er een voetbalveldje met kleine doeltjes. Voor
ouderen zijn er bankjes om rustig te kunnen kijken naar het gespeel.

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

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.
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
3 juli
-Concert door Crescendo op de brink
10 juli
-Kipschuur Radio, Sportcafe de Marse
14 juli
-Reeënochtendwandeling Dwingelderveld
15 juli
-Nachtvlinders spotten Dwingelderveld
6 augustus -Jaarmarkt Ruinen - omgeving brink
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

Wassen

ltechiek!

Speciale borste

zonder krassen!
Wasprogramma

GOUD €10
€13.75

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

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

