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Genoeg water
voor Zwembad Ruinen
RUINEN - Al weken is het warm in
Nederland en belandden we onlangs
zelfs in een hittegolf. Net als alle
zwembaden en zwemplassen in onze
regio kan Zwembad Ruinen dan ook
elke dag rekenen op topdrukte. En
door al dat geplons en gespetter kan
het maar zo eens zijn dat er veel water
uit het zwembad verdwijnt.

En dus kan er in het openluchtzwembad
nog volop gesparteld en gezwommen
worden. Ook zijn er nog diverse activiteiten en lessen. Tot a.s. vrijdag 26 augustus
kun je meedoen aan de Zwem4daagse.

Daarom kwam Brandweer Ruinen op
zaterdag 13 augustus jl. met gierende
banden naar het zwembad om het bad
bij te vullen. Daarnaast profiteerden
de bezoekers van waterspelletjes met
behulp van de brandweerspuit en werd
het die middag een heus waterballet,
verzorgd door de brandweer.

Na een prachtige zomer wordt op
3 september het zwemseizoen feestelijk
afgesloten.

Het warme weer -met af en toe een
buitje- lijkt nog niet voorbij te zijn.

Kijk op zwembadruinen.nl

Tijdens het weekend van het Runerfeest
zijn de openingstijden beperkt nl. 27 en
28 augustus van 13.00-17.00 uur.

● 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

E.e.a. onder voorbehoud.
Kijk voor actuele info altijd even op de
webstie en op de socials van het zwembad.

Wat lees je zoal in deze
uitgave?

©Jans Schulting

HARTVEILIG RUINEN

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

www.ruunderwaopen.nl

• Genoeg water voor Zwembad Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• B(l)oeiende panten tellen
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Activiteiten in het Dwingelderveld
• Bijzondere wandeling en diversen
• Wat gaan we doen?
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
7 september 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
30 augustus 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Maak jij
het verschil?

Word collectant en loop eind september mee

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

handicap.nl/ikword

collectant

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

www.hilkobakker.nl

Frank Echten

VERHUUR

Hoveniersbedrijf

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person

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

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

brinkfestijn ruinen
De vier edities van de zomerse Brinkfestijnen zijn verleden tijd. En met het mooie weer kon naast de braderie en wekelijkse
thema's, zoals dorsen, worden genoten van straattheater. Jonge toneelspelers en figuranten gingen graag -gezien het
enthousiasme- terug naar het verleden. Jans Schulting legde het vast op camera. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting.

VAN SANDER
Samen tellen van b(l)oeiende
planten in de berm in eigen
buurt!
REGIO - Het project Bermscouts biedt Drentse bewoners- en
vrijwilligersgroepen in september 2022 via verschillende
activiteiten de kans om kennis op te doen over bermplanten
en monitoring van bermen. Ook is er aandacht voor het
herkennen en tellen van insecten, zoals dagvlinders in de
berm. Doe je mee?
Drentse berminitiatieven
Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in groeiende mate
bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen
worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale
initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Niet altijd
is binnen initiatiefgroepen kennis in huis om de bloei en groei
van bermplanten structureel in beeld te brengen en daarmee de
effecten van het ecologische maaibeheer op de plantengroei te
monitoren. Het project Bermscouts brengt daar verandering in en
biedt ook in 2022 mogelijkheden voor berminitiatieven!
Activiteitenaanbod 2022
In september 2022 worden vanuit het project op verschillende
plekken in de provincie kennisdelingsmomenten georganiseerd
voor Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen die actief aan de
slag zijn of gaan met het monitoren en beheren van bermen. Het
gaat om de volgende activiteiten:
●Veldinstructie toepassen van de Nectarindexmethodiek
●Excursie ‘Herkenning bermplanten’
●Excursie ‘Insecten in de berm’
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten en
aanmelding kunnen geïnteresseerden terecht op
www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts
Project Bermscouts
Het doel van het project Bermscouts is om bewonersinitiatieven
en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met
ecologisch beheer van bermen en openbaar groen van kennis te
voorzien over bermplanten. Ook biedt het project ondersteuning
bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de
plantengroei. Landschapsbeheer Drenthe, FLORON, de Natuur
en Milieufederatie Drenthe, de Vlinderwerkgroep Drenthe en de
Werkgroep Florakartering Drenthe geven gezamenlijk uitvoering
aan het project, dat wordt gefinancierd door de provincie Drenthe.

Column

WOORDEN OP DE WEEGSCHAAL
De taal van ons allemaal heeft last
van ‘juridificering’, hopelijk het
laatste moeilijke woord dat ik in
dit stuk schrijf. Het betekent zoveel
dat onze overheid, maar ook steeds
meer grote bedrijven, elke woordje
in een brief of mail op de weegschaal
leggen. In mijn ogen om maar zo
veel mogelijk verantwoordelijkheid
te kunnen afschuiven.
Liever nietszeggende woorden dan een probleem echt bij de
kop pakken. Vertraagtaal, noemde Dichter des Vaderlands Lieke
Marsman het in Zomergasten.
Nu hang ik regelmatig rond in rechtbanken. Hoe rechters
bepaalde dingen opvatten, komt heel nauw. Daar zijn dan ook
juristen, advocaten en officieren van justitie voor om dit zo
goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dat is hun vak.
Een ambacht, als je het mij vraagt.
Zinnen waarin rechtbanken verwoorden of iemand veroordeeld
wordt voor moord of wordt vrijgesproken, passen soms niet
eens op één A4. Maar voor moeilijke woorden is dus een tijd
en een plaats; in een rechtszaal of bij andere experts onderling.
Aan mij als schrijver af en toe de taak het te vertalen.
Maar als de gemeente, de belastingdienst en het reisbureau dit
soort taaie taal over mensen heen spugen, geven ze een signaal
af. Ze hebben niet de lezer voor ogen als ze het opschrijven,
maar zichzelf. En da’s een probleem.
Niet alleen omdat een kwart van de 15-jarigen op dit moment
hebben ernstige moeite heeft met lezen. Niet alleen omdat
die groep groter dreigt te worden. Het is een probleem omdat
wollig schrijven je als lezer kan afstompen van dingen die wel
degelijk belangrijk zijn.
We herinneren ons allemaal de coronapersconferenties nog wel
van Mark Rutte en Hugo ‘schoenenpoets’ de Jonge. Ellenlange
betogen zonder inhoud, over basisregels, routekaarten,
regiegroepen, interbestuurlijke samenwerking.
Sorry, weer moeilijke woorden. Bent u er nog?
Je ziet het ook vaak in interviews met voetballers. Die zijn
doodgegooid met mediatraining en weten vaak zelf ook niet
meer wat ze zeggen. Het floept er op de automatische piloot
uit. Memphis Depay kreeg het ooit voor elkaar om
‘Ik ga deze antwoord niet bevragen’ uit te kramen.
Schitterend, als het niet zo sneu was.
Nog erger wordt het als politici of topmannen (ja, het zijn nog
steeds te vaak mannen) tergend saai beginnen te wauwelen
zonder dat ze iets lijken te zeggen. U haakt af en zij gaan
verder met de boel verstieren. Het aller, aller, aller treurigste
voorbeeld van taalgoochelen vind je momenteel in Rusland,
waar het gebruik van woorden als ‘oorlog’ of ‘invasie’ simpelweg
verboden zijn. Zo zie je tegelijk ook; taal doet ertoe!
Maar moeilijke woorden gebruiken betekent niet dat je iets
beter snapt dan een ander. Je hebt er kennelijk woorden voor
nodig die je meer laten lijken dan je bent.
En niet alleen de woordkeuze speelt mee bij in moeilijk een
stukkie tekst is. Iets kan ook gewoon te lang zijn.
Misschien nam ik deze keer ook wel iets te veel van uw tijd om
te zeggen:
Man, wat heb ik toch zin in ’t Runerfeest!
Tot dan, en proost!
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KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór of op zaterdag 10 september 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

UIT DE BRON

Flessenpost
Bij mij op tafel staat een mooi bierflesje. Er zit geen vloeistof
meer in maar een opgerold stuk krant. Ik kreeg het met
Pinksteren van Sejo Slingenberg, de kunstenaar die toen een
aantal van zijn werken in de kerk tentoonstelde. Kort daarvoor
was ik thuis bij hem op bezoek en viel mijn oog ook op het
mooie flesje.
Zo kwamen we wat over bier te
spreken en vertelde hij, dat in de
krant een artikel stond over een
winnend Blond bier van Maallust
uit Veenhuizen: ‘de Weldoener’.
Bij vertrek zou Sejo mij het
krantenknipsel meegeven. Dat
vergaten we. Zodoende kreeg ik
een week later alsnog het knipsel,
opgerold in het mooie flesje.
Flessenpost die te water wordt
gelaten doet er soms jaren over
om bij de juiste persoon terecht te
komen. Soms komt een boodschap pas jaren later echt binnen.
Je hoort dingen aan, maar het landt niet echt. We worden
overladen met mediaboodschappen en meer. Soms ook wacht
je eeuwen voor je iets eerlijks en belangrijks met een dierbare
durft te delen. Wie weet heeft het ook wel iets goeds om niet
alles supersnel met social media te delen. Neem de tijd voor een
brief en tel tot tien voor je een boze uitval doet.
Voor mij is de bijbel een soort flessenpost. Ook al is die kruik
eeuwen geleden te water gelaten, het is de moeite waard om
het hart van de zender erin te ontdekken, tot je te laten spreken.
‘Paix Dieu’ staat er als naam op het flessenpostflesje.
Vrede van God betekent dat.
Je kunt elkaar iets slechters toewensen! Bedankt Sejo.
Mark Boersma

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 24 september 18.30 uur mevr. G. Bijl, Uffelte
Diensten in de Mariakerk
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. L. Jansen, Hoogeveen
Zondag 21 augustus, 10.00 uur ds. G. Naber, Lemelerveld
Zondag 4 september 10.00 uur pastor A. Metselaar, Hoogeveen
Zondag11 september 10.00 uur ds. G. Venhuizen, Nijensleek
Zondag 18 september 10.00 uur ds. M. Boersma
Startdienst van het winterwerk en het kerkkoor verleent haar
medewerking.

STARTZONDAG

18 september is het startzondag. Het jaar- en startthema van onze
kerken is dit jaar ‘Aan tafel’. Wil je meehelpen in de voorbereiding
voor deze dag? Neem dan contact op met Nel Booij-de Vries e-mail:
h.booij49@ziggo.nl of tel.: 06-24416653

ZOMEROPENSTELLING MARIAKERK

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.

OPEN MONUMENTENDAG

Op 10 september is het Open Monumentendag.
We willen dan ook graag onze mooie Mariakerk en de gewelven
in de Bron openstellen voor iedereen. We zoeken nog mensen
die ons daarbij willen helpen. U kunt hiervoor contact opnemen
met Klarie Lensen, telefoon 0522-472039 of
e-mail: k.vlietstra@gmail.com

NIEUWSBRIEF

Elke maand komt er een digitale Nieuwsbrief uit van onze kerk.
Deze Nieuwsbrief kunt u ook op papier ontvangen als u niet
beschikt over een mailadres.
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet en wilt u deze toch graag
ontvangen, mail of bel dan naar Klarie Lensen.
k.vlietstra@gmail.com of tel.: 0522-472039

SPREUK VAN DE MAAND
“Het is maar door de schaduw dat je het licht leert kennen".
- Catharina van Siena, Italiaans dichteres

SPREEKUUR DOMINEE

Ds. M. Boersma houdt op vrijdag spreekuur in de Bron,
Kloosterstraat 4, van 13.00–14.00 uur.
U bent daar van harte welkom.

Redactie Om de Ruiner Toren

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. Wijzigingen voorbehouden.

Gezinshuifkartocht bos en hei Dwingelderveld
Woensdag 24 augustus 13.00 uur
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.
Oerrr Wildwandeling | kinderen 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 24 | 31 augustus 19. 00 tot 21.00 uur
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
Oerrr Kriebelbeestjesdag | Insectenpot maken
Donderdag 25 augustus 13. 00, 14.00 en 15.00 uur
Maak een mooie insectenpot en help de kleine beestjes in je
eigen tuin. Een insectenpot is een mooie plek voor onder andere
oorwormen. Versier de pot met wasco of beplak deze met bloemen
en grassen. 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. Er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
Kijk voor meer activiteiten en info op:
natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-dwingelderveld/agenda/

Oerrr Waterbeestjes vangen Dwingelderveld
Vrijdag 26 augustus 13. 00 - 15.30 uur
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.
Reeënavondwandeling ca. 4,5 km | 18.30-21.00 uur
Zaterdag 27 augustus | 3 september
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.
Demonstratie Beeldhouwen in hout Harm Echten
Zondag 28 augustus | 25 september 13.00-16.00 uur
Kunstenaar Harm Echten uit Ruinen haalt zijn inspiratie uit
het Dwingelderveld. Tussen 13.00 en 16.00 uur is hij in het
bezoekerscentrum aan het werk. Harm laat zijn werk zien en
vertelt. Ter plekke ontstaan de houtsnijwerken onder zijn handen,
in de vorm van uilen, andere dieren of bijzondere objecten.
Aanmelden is niet noodzakelijk.
Oerrr Natuurontdektocht
Maandag 29 augustus 10.00-11.30 uur
Ouders en kinderen struinen mee het bos in of de hei op. We zien
wel wat er op ons pad komt. Misschien stuiten we op bijzondere
diertjes, op modder, vruchten, bladeren, zand…. Alles is mogelijk
en je mag alles vragen aan de boswachter. Natuurlijk gaan we ook
op zoek naar de mooiste natuurvondsten. Durven jullie het aan
om mee te gaan?
Handig om te weten:
Deze activiteit is leuk voor ouders en kinderen van 4 tot en met
8 jaar. Volwassenen en kinderen melden zich aan. Deze activiteit
is niet geschikt als kinderfeestje. Trek laarzen of waterdichte
schoenen aan. Neem een verrekijker mee als je die hebt. Bij
onweer gaat de wandeling niet door, geef daarom je mobiele
telefoonnummer op, zodat we je kunnen bereiken. Vies worden
mag! Controleer jezelf en je kinderen op teken na een bezoek aan
de natuur. Honden mogen helaas niet mee tijdens deze excursie.

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

Het Dwingelderveld door de
ogen van Jac. P. Thijsse
REGIO In de jaren 20 van de vorige eeuw liep Jac. P. Thijsse,
een van de oprichters van Natuurmonumenten, over het
Dwingelderveld. Tijdens de struintocht door Drenthe maakte het
gebied, wat toen nog Geusinger veld heette, dusdanig veel indruk
dat de bestuursleden van Natuurmonumenten besloten dat dit
stukje natuur behouden moest blijven. Er werd geld ingezameld
en dankzij de steun van de Nederlandse bevolking kon er een
deel van dit gebied aangekocht worden.
Op donderdag 25 augustus vertrekt een gids van Natuurmonumenten
vanaf de parkeerplaats bij familiepad Noordenveld in Lhee en laat
de deelnemers een stukje terug gaan in de tijd. Hoe zag het gebied
er vroeger uit? Wie was Jac. P. Thijsse en wat zette hij in beweging?
Vragen die tijdens de wandeling worden beantwoord.
Wie met de gids mee wil wandelen, kan zich aanmelden
via www.nm.nl/bcdwingelderveld.
Onderweg staat een kopje thee of koffie klaar voor de deelnemers
bij schaapskooi Achter ’t Zaand in Lhee. Herder Johan Coelingh
vertelt over hoe je als scheper de kudde vroeger hoedde over de
heidevelden.
Een boeiend verhaal waar je zeker even de tijd voor wilt nemen.
Foto: Natuurmonumenten

De Duurzame Huizen Route
Heeft u plannen om te verbouwen? Of wilt u energie besparen in
uw woning? Neem dan eens een kijkje bij huiseigenaren die u zijn
voorgegaan op het platform van de Nationale Duurzame Huizen
Route
Via dit onafhankelijke platform delen huiseigenaren hun ervaringen
met duurzaam bouwen en wonen. Ze vertellen hoe ze hun huis
aanpasten met bijvoorbeeld isolatie, een (hybride)warmtepomp en
zonnepanelen.
Ervaar duurzaam wonen van dichtbij
Via de website duurzamehuizenroute.nl bekijkt u voorbeelden,
komt u in contact met een huiseigenaar in de buurt en kunt u om
advies vragen. Ervaar het comfort van een duurzaam huis tijdens
de tiende editie van de Duurzame Huizen Route op 29 oktober en 5
november. Dan stellen honderden huiseigenaren hun woning open
voor bezoekers.
Gemeente De Wolden ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners
aan om hun woning ook aan te melden als voorbeeld.

Excursie naar het Vechtdal
REGIO - Op zaterdag 3 september a.s. gaat Natuurvereniging
Zuidwolde op excursie naar het Vechtdal. Onder leiding van
Edwin de Weerd -zo ongeveer de beste natuurkenner die we in
onze vereniging hebben- bezoeken we een onbekend deel van
dat Vechtdal. In dat deel van het Vechtdal wisselen stukken bos
en oude zandstuifruggen elkaar af langs de oever van de rivier.
Er is een gevarieerde begroeiing die mede in stand wordt
gehouden door begrazing met koeien.
Landschappelijk is het een schitterend gebied, hier en daar
afgewisseld met ouderwets productiebos. Er zijn verschillende
natuurherstelprojecten uitgevoerd. Er is een bijzondere plantengroei
met veel soorten insecten en o.a. kans op de Sleedoornpage.
Wellicht zien we de IJsvogel of een late Grauwe klauwier.
Ook zouden we de eerste paddenstoelen kunnen zien, waarom het
gebied zo beroemd is. Het wordt een mooie tocht.
We vertrekken samen om 9.00 uur vanaf parkeerterrein bij
Tonckenshuys en verwachten dat we uiterlijk 16.00 uur weer terug
zijn. Advies is om zelf brood mee te nemen.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Aanmelden vooraf via info@natuurverenigingzuidwolde.nl

Volg jij al een gratis online
cursus?
REGIO - Wist je dat je als lid van de bibliotheek ook toegang hebt
tot het volgen van cursussen? Helemaal voor niks! Zo kun jij je
blijven ontwikkelen en weer nieuwe dingen ontdekken.
Zo is er een fotografiecursus, maar ook een cursus programmeren en
nog veel meer! Benieuwd of er voor jou wat tussen zit?
Ga naar:
https://www.bibliothekendrenthe.nl/digit.../online-cursussen

KERKDIENSTEN
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
Zondag 18 september
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomt
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zaterdag 24 september
‘t Neie Punt 18.30 uur G. Bijl
Zondag 25 september
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Tentdiens Pesse 10.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
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 7 september 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 30 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

MISVERSTAAND
Grietje mut naor ’t ziekenhuus.
Dat valt niet met a’j nog mar vier jaor bint.
Ze mut er al um acht uur weden en ok nog nuchter.
Um twee uur kreg ze pas eten.
Daor is ze bliede met, want nao zo’n lange mörgen
hef ze wal honger kregen. Ze begunt dan ok metéén.
Waarop de zuster zeg:
'Moet je eerst niet een gebedje opzeggen?'
Ze keek sneu, dat is ze niet wend.
'Wat moe ‘k dan zeggen', zeg ze verlegen.
'Zeg maar Here zegen deze spijze amen'.
Grietje die van goede wil is, zeg:
'Here zegen deze spijze Ekehaar!'.
'Wat zeg je Grietje?'
'Ik woon niet in Amen, mar in Ekehaar!'
Misverstaand, ’t kan gebeuren.
			-Janny Kok-Wolbers

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Op pad met Drenthe Hikes
Ontdek en beleef Drenthe actief!

REGIO - Heerlijk buiten op pad en ervaar de combinatie van digitale
en real-life belevingen over deze plek, de mensen en de verhalen
van Drenthe. Maak kennis met de hoofdrolspelers in deze verhalen
op deze plek, bekijk de video's onderweg op je eigen telefoon en
lees het bijbehorende wandelboek. Of maak bij The Nature Game
gebruik van de tablet, stap binnen bij Egbert in The Last Chair door
het opzetten van de VR bril en speur bij de Nachtkijkers met je
spelattributen.
Ontdek deze boeiende verhalen
en documentaires terwijl je
gezellig samen onderweg bent.
Voor kleine en grote groepen een
unieke beleving in het Drentse
landschap, te boeken vanaf
€ 12,50 tot € 17,50.
					www.drenthehikes.nl

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

De Nachtkijkers
een weirde wandeling in de nacht
vol duisternis en sterren

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. Tijdens elke fietstocht is er een leuke
opsteekplaats. De tocht is ongeveer 35 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 september		
9 september		
9, 10 en 11 september
10 september		
11 september		
25 september		

- Boerendrokte Ruinerwold
- Nachtvlinders spotten Dw.veld
- Runer Paardendagen
- Vollemaanwandeling Dw.veld
- Vlooienmarkt Neuzendijk
- Mooi Ruinen Run

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
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Pssst..
NIEUWE COLLECTIE!
Ben je benieuwd naar de nieuwe najaarscollectie?
Neem een kijkje in de winkel

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

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

