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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Brinkfestijn Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• Activiteiten Dwingelderveld e/o
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?
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Aanleveren materiaal uiterlijk 
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● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

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

RUINEN - Vandaag 10 augustus, vindt 
alweer de laatste editie plaats van het 
Brinkfestijn in de Heerlyckheid Ruinen. 
Vanaf 20 juli was er elke woensdag 
volop gezelligheid op de brink.  

Naast de vaste elementen zoals een 
gezellige braderie, oude ambachten en de 
bekende waag was er telkens een speciaal 
thema waaronder o.a. een demonstratie 
van de brandweer, schaapherder Michiel 
Poelenije kwam met zijn kudde naar de 
brink en diverse koren uit de regio lieten 
zich horen tijdens de A-Meezing muzie-
kavond. Ruim voor de zomer werd door 
de organisatie een oproep gedaan om 
deel te nemen aan het Brinkfestijn met 
bijv. oude materialen en ambachten. 
In de schuren van Ruinen en omgeving 
blijken nog voldoende oude voertuigen 

te staan waarvan de eigenaren ze speciaal 
voor deze gelegenheid mooi hadden op-
gepoetst zodat bezoekers deze prachtige 
oldtimers zoals motoren, bromfietsen, 
fietsen, landbouwmachines en auto’s op 
de brink konden bewonderen. 

Vanaf de tweede editie kwamen de ver-
kleedkleren eindelijk uit de kast en zetten 
inwoners en kinders hun acteertalenten 
in om in drie edities ludiek straattoneel te 
laten zien gebaseerd op de geschiedenis 
van Ruinen. En om in deze sfeer mee te 
gaan kon je je in boerenklederdracht laten 
fotograferen. De laatste dag werd afge-
sloten met een demonstratie dorsen door 
dorsgroep Ruinen. Door de medewerking 
van de vele vrijwilligers en het prachtige 
weer de laatste drie edities, werd het 
Brinkfestijn weer een groot succes.

Volop gezelligheid 
tijdens het Brinkfestijn

©Jans Schulting



www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur  |  Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

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

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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster



De wijkagent en de andere medewerk(st)ers 
van de politie in De Wolden zijn op maandag 

t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

Oud papier Pesse
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Een gewonde ree gevonden?
Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

FyXsio Fysiotherapie Ruinen, Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten.  Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie) 
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 uur: 0528-447012.  Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

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

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

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

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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

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

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet.
Alie Broekman, medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

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

* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag) 

0 9 0 0 – 8 8 4 4



KIEK! JANS SCHULTING

Achterdiekers oogsten rogge
De Achterdiekers maaiden met hun prachtige oude machines 
op tradiotionele wijze de rogge. Een activiteit waar ook de 
jongere generatie graag bij betrokken is. 
Nog meer foto’s zien? 
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

ADVERTORIAL

FitStap breidt zich uit in 
Zuidwest-Drenthe
DE WOLDEN - FitStap breidt zich uit in de regio Zuidwest-Drenthe, 
met naast Zuidwolde, nu ook Meppel en Ruinen als nieuwe 
locaties. FitStap is een beweeg-/lifestyleprogramma ontwikkeld 
door de Koninklijke Wandel Bond Nederland. In 3 maanden wordt 
gewerkt aan een actieve(re) levensstijl, met (stevig/sportief) 
wandelen als basis. Naast een goede wandeltechniek en -houding 
is er ook aandacht voor conditie en kracht.
Cognitieve fitness (oefeningen voor het brein) en mental 
coaching komen ook aan bod.

Zuidwolde, Ruinen en Meppel
In Zuidwolde (Dr.) hebben vanaf 2020 al circa 50 mensen het
FitStap-programma succesvol doorlopen. In Zuidwolde komt weer 
een nieuwe groep. Het is mooi dat ook inwoners van Ruinen en 
Meppel nu actief kunnen worden met FitStap.

Effectief
FitStap-coaches Remko Wemmenhove (Zuidwolde/Meppel) en Alied 
Wemmenhove (Ruinen) zijn zeer enthousiast over het programma: 
“Na de 3 maanden hebben deelnemers alle kennis en vaardigheden 
om de actieve levensstijl zelfstandig voort te zetten. Het is effectief. 
Meer discipline in het bewegen, ‘n betere conditie, lekkerder in je vel 
zitten, gewichtsverlies en meer sociale contacten, zijn veelgehoorde 
resultaten.”
Elke week is er een centrale training onder leiding van de coach. In 
de FitStap-app staan daarnaast elke week 9 individuele opdrachten 
klaar, waaronder 2 wandelopdrachten. “Gedurende 3 maanden ben je 
bewust en zeer actief bezig met het aanpassen en integreren van je 
actievere levensstijl.”

Startdata
Op alle locaties is nog ruimte voor deelnemers.
Meer informatie en aanmeldingen:

Alied Wemmenhove
Ruinen (start: 23 september) via fitstapruinen@gmail.com

Remko Wemmenhove
Zuidwolde (start: 31 augustus) & Meppel (start: 2 september)
via info@actiefenbalans.nl



ColumnJOS

MONDKAPPIES

Advies: mondkappies bewaren. As ik dit stukkie schrieve 
dan is het wat rustiger mit de coronabesmettingen. 
De kraanten hebt gien last van het missen van de 
coronaverhalen, de komkommers bint niet groot,  want 
de boeren bint ien de weer. Det bint ze aans ook wel 
um dizze tied, mit heujen en melken en zo...mar deur de 
vereiste stikstofvermindering löp de temperatuur hoge 
op. Tussen de boeren en Den Haag zit niet allent ofstaand 
mar ook veule onbegrip. Veur det dit allemaole ies weer 
rustig is giet er heel wat water deur de Runder Ao 
(as ‘t ooit ies weer flink regent dan, det weer wel). 

Mar de tied van mondkappies is ewest; al zag ik ien 
oonze plaotselijke supermarkt meensen van elders 
die det mondkappie nog wel op hadden. Specialen, 
de goedgekeurden bedool ik. Ien oons laand wordde 
er van alles gebruukt; zölf har ik een paar meter 
roje buusdookstof ekocht en veur Jan en alleman 
mondkappies eneejd; ien oons laand was det best want 
een kappie is een kappie...wordde hier edacht. 
Ien dizze tied van umgekeerde vlaggen en roje 
buusdooken waar ik de mode wied veuruut zunder
het te weten.

Mar wij mussen ien Duutslaand wezen en dan gaoj ook 
eem een paar flessen gekopere wien halen (wij bint en 
blieft Hollaanders) want aj er toch bint dan kuj daor ook 
wel van profiteren. Wij jaagt weinig ien de auto want wij 
fietst veule mar ook ien Duutslaand eem de slange ien de 
tank; zunig constatere wij det het mar mooi weer dreej 
euro gekoper is.

Mar die mondkappies...ien feite is het wel jammer det het 
over is. Ik weet niet of ie ‘s aoms naor ‘t middageten, ik 
bedoole de warme maoltied, wel ies een tukkie doot deur 
bij het 8-uur-journaal ien slaop te sukkelen. Mar aj det wel 
doot dan kuj mar het beste zo'n mondkappie opzetten. 
Want geef mar ies acht; aj ien de warme dagen rondfietst 
en ie zeet een senior op zien makkelijke stool ien de 
zunne zitten, licht kaans det het koppie dan hangt umdet 
er een tukkie edaone wordt. As het koppie op de kin 
zakt dan is det niet zo arg...mar as het koppie achterover 
helt mit as gevolg det het bekkie wied lös giet...dan liekt 
de slaopende senior niet op zien verdeligst. Bij stil weer 
kuj het slaopen ook heuren...luud en dudelijk. Veur de 
femiliefoto hoeft er dan niet eknipt te worden want fraai 
is aans.

Een kennis van oons woont ien een drokke straote; as 
hij ien de middagzunne ien de slaop sukkelt dan giet 
er nogal wat volk an hum langes. En daorumme zee 
lestdaags ene tegen hum det het goed was det hij daor 
ien de zunne tiedens het slaopen zien zunnebrille op hef. 

‘Dan herkent ze oe misschien niet metene. Mar aj ook 
nog een mondkappie bewaard hebt dan zuk die ook mar 
opzetten; ie hebt de mond zo wied lös daj de adamsappel 
haoste van binnen kunt bekieken.
En nargens umme...ie bint warkelijk mooier aj wakker 
bint’, lachte ze.

Bewaren dus die mondkappies.

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD

Wie wil mij helpen 
in de huishouding

-----
3 uur per week

in Pesse

BEL: 0528 241 513

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig!
RUINEN - Op een unieke locatie midden in het dorp Ruinen aan de 
Jan Wierengaweg bevindt zich ons mooie zorgcentrum bestaande 
uit drie ruime groepswoningen voor  totaal 20 ouderen met 
geheugenproblemen, 37 zorgappartementen, 6 appartementen 
voor een kortdurend verblijf en 30 aanleunwoningen.

Naast wonen en zorg vinden wij het welzijn van onze bewoners erg 
belangrijk. Daarom kan iedereen -die dat wil- lekker komen eten in 
het eigen restaurant of meedoen aan activiteiten. Ook wordt ernaar 
gestreefd om individueel de nodige aandacht voor de bewoners 
te hebben. De afgelopen jaren hebben veel activiteiten door de 
coronamaatregelen op een laag pitje gestaan, maar gelukkig hebben 
we deze de afgelopen tijd weer op kunnen starten. Al jaren worden 
onze medewerkers van Zorgcollectief Zuidwest- Drenthe (ZZWD) 
bijgestaan door vele vrijwilligers om aanbod van activiteiten mogelijk 
te maken, maar ook het vrijwilligerswerk was in coronatijd helaas naar 
de achtergrond verdwenen.

Onze welzijnsmedewerkers hebben onlangs een mooi nieuw 
activiteitenaanbod samengesteld en daarvoor kan ZZWD weer 
een heleboel nieuwe vrijwilligers gebruiken. Denk hierbij aan het 
begeleiden van wandelgroepjes, hersengymnastiek, spelmiddagen, 
muziek, zingen, koken, bakken, fietsen op de duofiets, het verzorgen 
van een borrelmiddag, het geven van een handmassage of nagels 
lakken en nog veel meer; er is voor elk wat wils. Hiernaast zijn we 
ook op zoek naar vrijwilligers die een ritje op de bus willen maken of 
maaltijden willen bezorgen bij oudere mensen thuis.

En er is altijd vraag naar één op één vrijwilligerswerk; een eindje 
wandelen met iemand of een kopje koffie of thee drinken.
Vrijwilligerswerk: je doet het voor een ander, maar ook een beetje voor 
jezelf; zo word je er samen blij van!

Wij gaan graag in gesprek met mensen die meer willen weten of al 
enthousiast zijn geworden en proberen gebruik te maken van ieders 
talent. Gezamenlijk bekijken we waar of bij wie een vrijwilliger het 
beste past.

Bent u / ben jij nieuwsgierig geworden? Kom vooral eens langs. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee bespreken we graag de 
mogelijkheden.
Kijk in de advertentie verderop in deze uitgave voor de 
contactgegevens.

©ZZWD | Janneke Schieving 



Veelzijdig in verhuur
Voordelig & uitgebreide service

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27
wemmenhoveautos.nl

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

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.

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.

9-PERSOONS BUSSEN

PERSONENAUTO’S

KLEINE EN MIDDELGROTE 

BESTELWAGENS

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

zomer
OPRUIMING

50%

KORTING
De laatste

voorjaars- en zomerkleding
hangt vanaf vandaag met
50% korting in de winkel

Ben je benieuwd naar de nieuwe najaarscollectie?
Kom naar de winkel om te kijken wat er al binnen is

Pssst..
NIEUWE COLLECTIE!

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



Lekker naar buiten,
maar respecteer de regels
REGIO - Heerlijk zwemmen met vrienden, alleen of in 
gezinsverband…als de temperaturen stijgen wordt het drukker 
in en rond de Drentse zwemwateren en in de natuur. Om dit veilig 
en onbezorgd te laten verlopen houden de toezichthouders deze 
zomer geregeld een oogje in het zeil. 

Samenwerking
Deze zomer worden regelmatig handhaving acties gehouden. 
Dit is een samenwerking van Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Sportvisserij Oost - Nederland, Sportvisserij 
Groningen Drenthe, Stichting het Drentse Landschap en milieupolitie. 

Respect 
Het gebeurt helaas te vaak dat een BOA (BOA = buitengewoon 
opsporingsambtenaar) bezoekers een bekeuring moet geven omdat 
de regels ter plaatse niet serieus worden genomen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een kampvuur, illegaal vissen, geluidsoverlast, of 
fout parkeren waardoor hulpdiensten oponthoud ondervinden. 
Boswachter Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten: “Als je in 
de natuur op bezoek komt ben je van harte welkom, maar respecteer 
wel de regels die daar gelden” 

Voorkomen is beter 
Om iedereen de kans te geven van het water en de zon te genieten 
gelden er regels in de natuur en rondom zwemplassen. Zo wordt 
overlast zoveel mogelijk beperkt en blijft het voor iedereen leuk! 
Toezichthouders werken samen en ondersteunen elkaar in gebieden 
waar overlast plaatsvindt. Tineke Bouwmeester: “Nog beter is om te 
voorkomen dat er actie wordt ondernomen, dus doe de hond aan de 
lijn, hou rekening met andere bezoekers, neem je afval weer mee naar 
huis en let op de veiligheid van jezelf en anderen”

©NM | René Koster

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. Wijzigingen voorbehouden.

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.

Reeënavondwandeling ca. 4,5 km | 20.00-22.30 uur
Zaterdag 13 augustus | 27 augustus

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.

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.

Kom naar de OERRR schapendag en ontdek alles over schapen,
lammetjes en wol.
Let op:
Deze activiteit is leuk voor kinderen vanaf 4 jaar. Ouders mogen ook 
een schilderijtje vilten, zij moeten zich dan wel aanmelden.
Ouders begeleiden de kinderen bij deze activiteit. Er zijn verschillen-
de starttijden. Per starttijd zijn er maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 
In en rond het bezoekerscentrum zijn verschillende demonstraties 
over wolverwerking. Op 16 augustus geeft herder Michiel een demon-
stratie schapendrijven om 14.00 en 15.00 uur.
Speurtocht
Bij de balie van het bezoekerscentrum kun je een speurtocht kopen 
van Brammetje het lammetje. Dit is een speurtocht voor jonge kinde-
ren van 3 tot 6 jaar. Prijs per speurkaart 5,60 euro voor leden en 8,00 
euro voor niet-leden.

Maak een mooie insectenpot en help de kleine beestjes in je eigen 
tuin. Een insectenpot is een mooie plek voor onder andere oorwor-
men. Versier de pot met wasco of beplak deze met bloemen en gras-
sen. Een gids van Natuurmonumenten is aanwezig om je de nodige 
uitleg te geven.
Let op:
Deze activiteit is leuk voor kinderen vanaf 4 jaar. Ouders mogen ook 
een insectenpot maken. Zij moeten zich dan wel aanmelden. 
Ouders begeleiden de kinderen bij deze activiteit.
Er zijn verschillende starttijden.
Per starttijd zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

In het ven leven vele waterdiertjes. Denk nou niet direct aan snoeken 
en stekelbaarsjes. De meeste diertjes zijn niet groter dan 1 cm. Maar 
ze zijn interessant om te leren kennen. Dan ontdek je bijvoorbeeld 
hoe ze ademen onder water, of hoe ze zich bewegen. Er zijn ook 
waterbeestjes met hele bijzondere ogen. Kortom, er valt genoeg te 
ontdekken. Er is een gids van het Dwingelderveld aanwezig om je te 
helpen bij het op naam brengen van de waterdiertjes. Inloop tussen 
13.00 en 15.30 uur, aanmelden is niet noodzakelijk.

Kijk voor meer activiteiten en info op:
natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-dwingelderveld/agenda/

Gezinshuifkartocht bos en hei Dwingelderveld
Dinsdag 16 | 23 augustus 11.00  en 14.00 uur
Woensdag 10 | 17 | 24 augustus 13.00 uur

Oerrr Schapendag | Vilten met schapenwol
Dinsdag 16 | 23 augustus 13. 00, 14.00 en 15.00 uur

Oerrr Kriebelbeestjesdag | Insectenpot maken
Donderdag 11 | 18 | 25 augustus 13. 00, 14.00 en 15.00 uur

Oerrr Waterbeestjes vangen Dwingelderveld
Vrijdag 12 | 19 | 26 augustus 13. 00 uur



●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●

●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●

●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●

●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●

●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●

●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN● 
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.

●NANOBEHANDELINGEN●

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

www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

Uitvaartzorg  Gea van Sleen

06-29047309

gvansleen@outlook.com
Een 

overlijden 
doorgeven
kan 24 uur

per dag

Dijkhuizen 90 ● Ruinerwold ● T. 0522 481 629 ● hair-professionals.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.

HAARWERK NODIG?

VRIJWILLIGERSWERK MAAKT GELUKKIG!

Bel: 06 519 021 54 | maandag t/m donderdag

en maak ookeen ander blij!

Voor een breed scala aan activiteiten zoeken wij 

VRIJWILLIGERS

voor het maken van een wandeling of samen op 
de duofiets tot creatief bezig zijn,
voor het bezorgen van maaltijden

tot het rijden op de bus.
Voor elk wat wils.

Meer weten of een afspraak maken voor 
een kennismakingsgesprek?

Mail naar vrijwilligers@zzwd.nl of bel met 
Janneke Schieving

adviseur informele zorg en welzijn

Wat past bij u of jou?

Zet uw / jouw talent in!
Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

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.



Gert Vos nieuwe bestuurder voor 
Welzijn de Wolden
“Als je elkaar goed kent, kun je goed 
samenwerken”
ZUIDWOLDE - Stichting Welzijn de Wolden heeft Gert Vos als 
nieuwe directeur-bestuurder aangesteld. Vos zal op 1 september 
beginnen. De stichting heeft met Gert Vos een man met een 
missie binnengehaald: “Het gaat om de samenleving. Dat de 
mensen in Wolden samen goed kunnen leven”.

Naast elkaar staan
Daarmee sluit de nieuwe directeur aan bij de missie van Welzijn de 
Wolden: Iedereen doet mee naar vermogen. De organisatie realiseert 
die missie onder meer door inwoners te helpen en te stimuleren om 
elkaar te ontmoeten. “Dat je samenwerkt voor de leefbaarheid, zodat 
iedereen kan meedoen. Dat spreekt mij enorm aan.”

Vos vertaalt die missie niet alleen naar de samenwerking met de 
inwoners van De Wolden. “Met elkaar meedoen geldt natuurlijk voor 
iedereen,” benadrukt hij. “Ik wil met onze medewerkers naast elkaar 
staan om samen ons mooie werk te doen. En ook als organisatie 
staan we gelukkig niet alleen: we hebben veel goede partners in de 
gemeente en daarbuiten.”

Elkaar helpen en aanvullen
Het eerste werk dat Gert Vos zal oppakken is dan ook een uitgebreide 
kennismakingsronde: “Ik wil allereerst de medewerkers spreken. Het 
gaat erom dat we van elkaar horen wat we belangrijk vinden, wat 
onze drijfveren zijn. Want als je elkaar goed kent, kun je ook goed 
samenwerken.” Datzelfde principe geldt volgens Vos ook voor de 
samenwerkingspartners in De Wolden: “Ik ga goed luisteren naar wat 
iedereen kan en wil, zodat we elkaar kunnen helpen en aanvullen.”

Het belangrijkste gesprek is en blijft altijd met de inwoners van de 
gemeente. “Met elkaar blijven praten en elkaar kennen. Dat kunnen de 
mensen hier goed en ik heb er zin in om daar aan mee te doen!”

Uitnodiging voor iedereen
Samenwerken voor de leefbaarheid kan volgens Vos op veel manieren: 
“Via overleg, in projecten, spreekuren, huisbezoeken, in dorpshuizen, 
vrijwilligerswerk,” somt hij op. “Maar ook gewoon even met elkaar 
bellen, een mail of een appje sturen of een praatje op de markt. Ik 
nodig iedereen van harte uit om ons én elkaar op alle manieren op te 
zoeken voor een goed gesprek en goede samenwerking!”

Word jij energiecoach in
De Wolden?
Ben jij een gemotiveerde inwoner van Gemeente De Wolden en help je 
andere inwoners graag met energiebesparing in en rond de woning? 
Lijkt het je leuk om op een laagdrempelige manier bij buren en anderen

in jouw omgeving langs te gaan voor een keukentafelgesprek over 
energieverbruik en duurzame opwekking? Geef je dan nu op voor de 
opleiding ‘Drentse energiecoach’! 
De gemeente De Wolden organiseert samen met de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe en het Drents Energieloket een opleiding voor 
10 inwoners uit De Wolden. De opleiding bestaat uit 6 avonden in 
september/oktober 2022 in gemeente De Wolden. 
Er is veel belangstelling voor de opleiding, dus wacht niet te lang met 
aanmelden. Voor meer informatie over de opleiding en aanmelding: 
https://drentsenergieloket.nl/aanmelden-als-energiecoach/

Wandel mee met burgemeester 
Inge Nieuwenhuizen
KOEKANGE - Burgemeester Inge Nieuwenhuizen zet de traditie 
‘wandel mee met de burgemeester’ voort. Burgemeester 
Nieuwenhuizen: ‘Ik maak graag op een informele manier kennis 
met inwoners en dit is een leuke manier om u te spreken in een 
prachtige omgeving’. Wat houdt u bezig, waar bent u trots op en 
waar krijgt u energie van?’

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen wandelt maandelijks op 
vrijdagmiddag in een ander dorp ongeveer 5 km.
De eerste wandeling is op vrijdagmiddag 26 augustus van
14.30- 16.30 uur (incl. koffie/thee) in Koekange. Wandelt u mee?

Aanmelden
Wie in een informele sfeer de burgemeester wil spreken én wil 
genieten van een prachtige wandeling in Koekange en omgeving, 
is welkom op vrijdag 26 augustus om 14.30 uur bij dorpshuis De 
Schakel, Prinses Margrietlaan 1 in Koekange.
Aanmelden kan via communicatie@dewolden.nl



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 24 augustus 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG16 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 AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl

Redactie &
Vormgeving Annetta Dekker

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

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 14 augustus
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. E. Renkema

Zaterdag 20 augustus
‘t Neie Punt 18.30 uur T. Braam

Zondag 21 augustus
Mariakerk 10.00 uur  drs. L. Jansen
Tentdiens Pesse 10.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 28 augustus
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 4 september
Mariakerk 10.00 uur Pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 11 september
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur dhr. M. de Vries

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen BLIEF OE ZÖLF

Schaamt oe niet jezölf te wezen
Ok al brachten ie ’t nog zo wied
Die heur aord en ofkomst vrezen
Gaot verleuren met heur tied
Schaamt oe niet oen taol te lezen
Waarin moe oens alles zee
Schaamt oe niet veur ‘t eigen wezen
Schaamt oe niet veur de olde stee

  -Janny Kok-Wolbers

Tentdienst in Pesse op
zondag 21 augustus 2022
Thema ONE

PESSE - In het derde weekend van augustus vieren we het 
Pesserfeest. Daar zijn we als Protestantse Gemeente ook 
bij aanwezig, op zondagmorgen, met een inspirerende en 
aanstekelijke tentdienst, voor jong en oud, voor dorpsgenoten 
en voorbijgangers…. Thema van de tentdienst is ‘ONE’.

We lichten een klein tipje van de sluier op over de achtergrond van 
het thema….ONE kun je ook lezen als een afkorting van omzien 
naar elkaar (zoals de stichting met dezelfde naam in de gemeente 
Hoogeveen). Wij vragen ons af hoe we in deze roerige tijden weer 
kunnen groeien naar een samenleving, waar het niet is ‘íeder voor 
zich’, maar waar we weer meer één zijn en samen voor de kwaliteit 
van het leven gaan.

De dienst begint om 10.30 uur. Je kunt vanaf 10.00 uur binnenlopen 
voor een kop koffie of thee! Voor de kinderen is er tijdens de dienst 
een leuke activiteit, ook gewoon in de tent. E.e.a. m.m.v. muziekgroep 
PG Pesse, evangelisatiecommissie en ds. Marianne Paas-Feenstra. 
Iedereen is van harte welkom. Plaats: In de tent op het terrein naast 
De Wenning, Veldbrake 5 in Pesse.



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

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

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 21 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

10 augustus  -Brinkfestijn Ruinen
12 augustus  -Nachtvlinders spotten Dwingelderveld
12 augustus  -Volle Maanwandeling Dwingelderveld
18+25 aug.    - Jac.P. Thijssewandeling met gids Dw.veld
20 augustus  -Reeënochtendwandeling Dwingelderveld

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
24 september 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

Demonstratie schapendrijven 
bij Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld
RUINEN - Het Dwingelderveld heeft twee schaapskuddes 
met Drentse Heideschapen. De herders lopen iedere dag met 
hun kudde over het grote natte heideveld. Maar op dinsdag 
16 augustus komt herder Michiel Poelenije van de Ruiner 
Schaapskudde met een kleine koppel schapen en zijn honden 
naar Bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in 
Ruinen. 

Daar laat hij zien hoe zijn honden werken met de schapen en 
vertelt hij de belangstellenden alles over het Drents Heideschaap 
en natuurlijk over zijn werkzaamheden als herder op het 
Dwingelderveld. Om 14.00 en 15.00 uur kunnen liefhebbers bij het 
bezoekerscentrum zijn honden aan het werk zien.
Voor de kinderen is er een leuke viltactiviteit tussen 13.00-15.00 uur. 
Vooraf aanmelden voor het vilten is nodig en kan op
www.nm.nl/bcdwingelderveld

©NM | Andries de La Lande Cremer 



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND


