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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Machtig mooi Runerfeest!
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• Nieuws van HartVeilig Ruinen
• Nieuws van Sport Drenthe | De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is 
21 september  2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
13 september  2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

● 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 - Na twee coronajaren zonder 
feesten zijn ze het organiseren van een 
echt dorpsfeest en feestvieren in
Ruinen nog niet verleerd. VVVo Ruinen 
had voor vier dagen lang een mooi 
feestprogramma neergezet en het was 
aan de Runers om het feest die dagen 
vorm te geven. Met ook nog eens 
weersomstandigheden die je tijdens 
een feest wilt hebben is dat uitstekend 
gelukt.

Donderdagavond was de aftrap in de 
feesttent en werd gestart met een poker-, 
dart- en kaarttoernooi. Vrijdag werden de 
kids vermaakt met goochelaar Jordi, werd 
er geschminkt en was er een ouderwets 
gezellige kermis. ‘s Avonds ging het dak 
van de feesttent eraf met het thema ‘Rock 
the Animals’, livemuziek door diverse 
bands.

Crises
Dat aan de coronacrisis van de afgelopen 
jaren nog vele andere crises zijn toege-
voegd, kwam zaterdagochtend tijdens 
de optocht van versierde wagens en 
loopgroepen duidelijk naar voren.
Luchtig, creatief en humoristisch

wisten de wagenbouwers en loopgroepen 
serieuze thema’s als o.a. de stikstofcrisis, 
klimaatcrisis, energiecrisis en woning-
marktcrisis tot uiting te brengen.  Maar 
zijn het wel crises of is het allemaal ‘fake’ 
en laten mensen zich maar iets op de 
mouw spelden? 
Traditioneel werd de optocht voorafge-
gaan door de presentatie aan publiek en 
jury met daarbij -meestal- een hilarische 
motivatie. Na een rondje door het dorp 
werd in de tent afgesloten met de prijsuit-
reikingen en muziek van de Esperando’s. 

Muziek
Geen feest zonder muziek. Zondag-
ochtend werd het met de eigen Ruiner 
Röhrkapel en de verhalen van Koop Drost 
uit Zuidwolde wederom een feestje in 
de tent. Een machtig mooi Runerfeest in 
dit laatste weekend van augustus, werd 
deze dag met de Ruiner talenten en met 
muziek van Karambam afgesloten.

Uitslagen van ‘t Runerfeest zijn te vinden 
op de facebookpagina van VVVo Ruinen.

Meer foto’s op pagina 4 en op de Face-
bookpagina van Jans Schulting.

Een machtig mooi 
feest in Rune

Nr. 1: ‘Alle gekheid op een stokje’ | ©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

runerfeest 2022
Nederland Wijnland |  De Speld van Ruinen 
The Flintstones | Wij zitten vol Energie
Nog meer foto’s zien? 
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

waopenties

Bedankt

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

geef plaagdieren
geen kans

Gediplomeerd plaagdierbestrijder | Tel. 06 200 173 24

Henk Dietz

Gratis af te halen
Vijvervisjes

Mevrouw Martens | telefoon 0522 471 937

Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken
voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa

  DINUS LUNING

Het heeft ons erg goed gedaan

  Alie Luning
  kinderen en kleinkinderen

Gebruikt u bloedverdunners? 
Vraag dan de gratis Antistollingspas aan.

www.antistollingspas.nl

VRAAG
GRATIS
AAN



ColumnJOS

ANVOER

Ien de supermarkt heurde ik een paar vrouwleu mit 
mekare praoten over de gestegen priezen van de eterije. 
Priesbewust wussen ze precies te vertellen hoeveule 
duurder verscheiden produkten eworden waren. En ik mut 
zeggen..hoewel ik niet zo best bin ien het vergelieken van 
priezen..ook ik viene det het bedrag det an het ende van de 
riege bosschoppen oferekend mut worden hoger is dan een 
jaor elene.

En toen ik pas op jacht waren naor braandholt bleek ook de 
anvoer van holt te stagneren; det komp uut de Oekraïne net 
as de briketten en aander spul. Deur die oorlog zit er gien 
vaort in de toelevering van verscheiden produkten. Umdet 
van partijen amit niet alle onderdelen eleverd wordt kunt 
de zunnepanelen nog wel op daoken elegd worden mar 
vake kunt ze niet an esleuten want de umvormers bint niet 
leverbaor. Dan hej niks an zunnepanelen want veur sier leg 
ie ze niet op de daoken. 
Ik begrepe ien det gesprek ien de supermarkt det verwacht 
wordt det papier veur op ‘t huussie ook schaars zal worden. 
As de papierpulp niet komp dan koomt de rollen veur op ‘t 
huussie ook niet.

Altied lastig as er maleur ien de anvoer is. Det döt mij 
deenken an de tied det wij an het bouwen waren. Meer as 
40 jaor elene; toen regende het nog wel ies. Het laand um 
huus was zompig en nat; toen de betonauto, zo'n mixer, 
kwamp toerde de chauffeur niet wetend det zo'n zwaore 
karre weg zöl zakken, het laand ien um makkelijk te kunnen 
keren. Tut de assen..zat e vaste. Vol beton. Noodgedwungen 
is toen de halve buurte mobiliseerd; mit kaoren hebt ze de 
beton uut de auto op ehaald en op de bouw op de goeie 
stee dale ekiept. Det was zwaor wark mar de beton hard 
laoten worden ien een vastzittende vrachtauto was ook 
gien oplössing. De meeste zwaorte was er dus uut mar de 
vrachtwagen zat zo vaste det er gien trekken an was; niet 
veur een trekker..niet veur tweej trekkers en ook niet veur 
een aandere vrachtwagen.

Er leup zo'n opzichtertie rond die mus bellen umdet er 
wel een auto mit grote trekkracht van de firma argens ien 
Emmen stunt. 50 jaor elene har men gien mobiele tillefoon 
ien de buze; mien olders woonden vlak bij de bouwerije en 
het mannegie leup gestresst naor het keukenraam van mien 
moe. Een schat van een meense mar verstaand van bouwen 
har ze niet. Toen de man vreug of e bellen mug "want 
mijn mixer zit vast" reup mien altied behulpzame mamme 
"ie magt miende wel even lenen". Het blif ien de femilie 
altied nog een grappie. Uuteindeluk hef een plaotselijk 
ondermener mit een krane de auto vlot etrökken zodet de 
krane uut Emmen ook nog veur niks kwamp.

As de anvoer van papier veur op ‘t huussie stopt dan kreg 
de olde Möppeler weer meer weerde. Die wordde ien 
veerkaanties eknipt en geprikt op een grote spieker op ‘t 
huussie kuj daor een veerkaantie van gebruken. Dan duurde 
het amilt lange veur de deure mit het krappie weer lös gunk 
want aj begunden te lezen mus ie zeuken naor het volgende 
veerkaantie waor de rest van het verhaal op stunt. 
De gemeente wil niet meer det ien de toekomst vrijwilligers 
papier ophaalt; det komp mooi uut. Bewaar het mar vaste 
veur nog zwaordere tieden en legt de scheere mar klaor. 
Want welke anvoer er ook stopt: 
‘t gat ofvegen giet altied deur.

Ik kan niet heksen … en 
blauwvarven tegeliek
REGIO - ‘Ik kan niet heksen … en blauwvarven tegeliek.’
Zeg ie dat nog wal ies? Heksen misschien, maor blauwvarven?
Toch was dit een Drentse oetdrukking die veul gebroekt is, maor 
die langzaam an ‘t verdwienen is.

Streektaolorganisatie Huus van de Taol en het Drents Archief wilt 
Drentse woorden en oetdrukkings in kaort brengen um ze vanneis op 
batterij te brengen. En dan giet het um díe woorden die aj nog maor 
hiel soms heurt.

Helpen?
Stuur oes een paar woorden of oetdrukkingen op die aj zölf de muite 
weerd vindt um te bewaren...

Hoe doej dat?
Stuur oes een paar woorden of 
oetdrukkingen op die aj zölf de muite weerd 
vindt um te bewaren...

• Gebroek de QR-code
   Dan koj direct op de juuste pagina
• Gao naor www.huusvandetaol.nl/heksen
   Ok dan bi’j waor aj wezen moet

Nog meer doen?
Wij doet meer! Der wordt woordenboeken deurspit en interviews 
ofnummen. Ok hier kuj as vrijwilliger met an doen. 
We vertelt alles over de verscheiden taken die as der bint bij de 
veurlichtingsaovend veur vrijwilligers op
dinsdag 4 oktober um 19:30 uur, inloop vanof 19:15 uur.
Je bint van harte welkom in het 
Huus van de Taol, Raadhuisplein 1, Beilen. 

Contact
Aj vraogen hebt, kuj vanzölf contact opnimmen via:
info@huusvandetaol.nl | 0593 - 37 10 10 | Amber Tieck & Arja Olthof

Humoristische 
familievoorstelling te zien in 
Theaterkuil De Falieberg
 
ZUIDWOLDE - Op zondagmiddag 11 september is in theaterkuil 
De Falieberg in Zuidwolde de laatste voorstelling van dit seizoen 
te bezoeken. Een humoristische familievoorstelling gespeeld 
door Openluchttheatergroep Borger, te zien om 14.00 en om 
15.30 uur. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er 
kan contactloos betaald worden met de telefoon via een QR-
code.
 
De theatergroep uit Borger brengt het verhaal ‘Het geheim van 
Hunsow’. Lang, lang geleden lag ergens in Drenthe de grote, rijke 
handelsstad Hunsow. Mensen hadden het daar goed en het was er 
vredig. Maar op een dag gebeurt er iets waardoor de stad langzaam 
verdwijnt. Een bijna waargebeurd verhaal voor jong en oud 
gebaseerd op een vergeten Drentse legende.
 
Over Openluchttheater Borger
De spelersgroep van Openluchttheater Borger brengt sinds 2017 
onder regie van Roel Tichelaar elk jaar een familievoorstelling, 
waaronder Ronja de roversdochter, De Gelaarsde Poes, De 
Boevenkoningin en de bewerkte Midzomernachtsdroom van 
Shakespeare.
 
De spelersgroep bestaat uit een bont gezelschap jongens en meisjes, 
mannen en vrouwen van 12 tot 72. Allemaal razend enthousiast, de 
meesten met veel podiumervaring. De professionele regisseur weet 
de spelers steeds weer tot nieuwe dingen uit te dagen wat resulteert 
in verrassende voorstellingen met veel humor.
 
Meer over de voorstellingen in de Theaterkuil is te vinden op
www.theaterkuilfalieberg.nl en de Facebook- en 
Instagrampagina.



WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022
1 9 . 3 0  U U R

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340

GRATIS 

ENTREE

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240
1 0 . 0 0  U U R  | 1 4 . 0 0  U U R  |  1 9 . 0 0  U U R

DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022

M O D E S H O W
VA N  O N Z E  N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E



Red levens in
jouw buurt

www.hartveiligruinen.nl

HARTVEILIG RUINEN
 Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

Het nut en belang van 
burgerhulpverlening
RUINEN - Ook de afgelopen tijd zijn er reanimatie-oproepen 
geweest waarbij gebleken is dat burgerhulpverlening 
erg belangrijk is voor het kunnen overleven van een 
reanimatie. Een ambulance komt in principe altijd te laat. 
Om de tijd te overbruggen is het van levensbelang dat de 
burgerhulpverlening (mensen die door 112 opgeroepen worden 
om te reanimeren in combinatie met een AED) de reanimatie 
alvast opstart in afwachting van de professionele hulpverlening.

Om burgerhulpverlening te promoten is vorig jaar in Ruinen 
het initiatief Hartveilig Ruinen opgestart. Een platform om 
burgerhulpverleners en AED's en alle informatie hieromheen te 
verzamelen en te verspreiden. De alarmering zelf gaat vanuit het 
landelijke systeem HartslagNu, ons initiatief is echt gericht op de 
informatievoorziening over belangrijke zaken met betrekking tot 
reanimatie, AED's, cursussen en uiteraard nazorg voor Ruinen en 
omgeving.

Activiteit en aanmeldingen
In de zomer heeft het burgerhulpverleningsinitiatief Hartveilig 
Ruinen niet stil gezeten. Steeds meer mensen zijn op de hoogte van 
het ‘hoe en waarom’ van Hartveilig Ruinen. Op de jaarmarkt stond 
een stand in de Westerstraat waar gedurende de dag veel mensen 
even langsgekomen zijn. Zowel een praatje maken over hoe zij 
een reanimatie beleefd hebben of om te vertellen hoe belangrijk 
ze dit initiatief vinden. Ook zijn er vele mensen langs geweest 
voor informatie hoe en waar ze zich kunnen aanmelden voor een 
(herhalings-)cursus. Voor de kleintjes was er in de ochtend zelfs even 
de mogelijkheid om in een echte brandweerauto te zitten. Inmiddels 
heeft iedereen die aangegeven heeft informatie te willen ontvangen 
deze ook in de mail gekregen. Is dit niet gebeurd stuur ons dan een 
berichtje, dan zorgen we ervoor dat dit alsnog gebeurt.

Alles nog up-to-date?
Nu de zomer bijna voorbij is start voor de meeste mensen het 
normale leven weer op. Een goed moment om na te gaan of alles 
nog klopt en of er nog dingen moeten gebeuren. Wanneer je al 
burgerhulpverlener bent kijk dan even online of in de app of jouw 
registratie nog steeds goed staat. Zo niet, probeer dit dan op te 
lossen. Mocht dit niet lukken om wat voor reden dan ook, doe ons 
even een berichtje zodat we eventueel even mee kunnen kijken 
waar het mis gaat.

Wil je je nog aanmelden voor een basiscursus, of moet 
hoognodig de herhaling nog gevolgd worden? Ook voor 
informatie hierover kun je bij ons terecht. Zowel de cursus 
reanimatie bij volwassenen, alsook kinderen & baby's. Ook 
voor een complete EHBO-cursus. De korting voor een cursus 
en/of lidmaatschap van de EHBO-vereniging is nog steeds van 
toepassing.

Meer informatie of contact opnemen? Kijk op de website
www.hartveiligruinen.nl of mail ons via info@hartveiligruinen.nl©aangeleverde foto’s



●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?

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.

• Levering van geel zand & teelaarde

• Zeven van grond < 2cm

• Aanleg van

 bestratingen, tuinen,

 manegebakken, enz.

• Levering van bestratingsmaterialen, 

 nieuw & gebruikt

• Kraan- en shovelwerkzaamheden

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
(0522) 470 506  - (06) 558 686 16

Grondwerk          •          Bestrating          •          Infra

Uw adres voor

www.rluning.nl | info@rluning.nl



Culturele seizoen De Wolden start 
tijdens Drentse Uitmaand
In september is het nieuwe culturele seizoen gestart. Culturele 
organisaties presenteren tijdens de Drentse Uitmaand een 
voorproefje van de activiteiten in het najaar. Van festivals en 
workshops tot theatervoorstellingen en uitmarkten. Voor de 
inwoners van Drenthe hét moment om hun liefde voor kunst 
en cultuur te (her)ontdekken. Het thema van de Uitmaand 
2022 is dan ook Kunst zoekt liefde.

In de gemeente De Wolden vinden verschillende activiteiten plaats.
Aan de oever van de Reest vindt op 17 en 18 september voor 
de 7e keer het Smaakmakers Festival plaats. Het foodtruck- 
en muziekfestival brengt ook een programma met kunst- en 
cultuuractiviteiten en vermaak voor kinderen. Er zijn muzikale 
optredens van onder andere country-, folk en rock ‘n rollmuzikant 
Timo de Jong, het orkest van de Koninklijke Muziekvereniging 
Apollo en singer-songwriter Marit Nygård.

Een overzicht van alle Drentse Uitmaand-activiteiten in de 
gemeente De Wolden is te vinden op www.drentseuitmaand.nl
De Uitmaand is een campagne van Stichting Kunst & Cultuur en 
wordt gefinancierd door de provincie Drenthe.

‘Meters met diabetes’ sluit 
feestelijk af bij Hunzeloop 
Zuidlaren
17 september wandelen alle deelnemers samen een
speciale route van 2,5 kilometer

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 hebben vanaf dit voorjaar in de vertrouwde 
omgeving van hun huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut 
of buurtsportcoach meegedaan. 

Vanaf de meivakantie zijn er verspreid over de provincie 13 groepen 
van start gegaan. Zij hebben samen iedere week, 20 weken lang, 
gewandeld om te ervaren wat bewegen doet voor hun gezondheid. 
Tijdens de Hunzeloop in Zuidlaren zaterdag 17 september sluiten ze 
deze periode feestelijk af.

In Emmen, Klazienaveen, Barger-Compascuum, Exloo, Zuidlaren, 
Vries, Roden, Nijeveen, Meppel, Dwingeloo, Zuidwolde en Nieuw-
Amsterdam-Erica zijn groepen gestart. 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. Vanaf 10.30 uur is er ontvangst op de Brink met koffie en een 
Drentse lekkernij. Om 11.00 uur is de officiële opening, waarbij ook 
aandacht zal zijn voor de start van de Sportweek Drenthe die van 17 
tot en met 25 september plaatsvindt. Daarna hoort men het startschot 
voor de afsluitende wandeling van 2,5 kilometer. Deze is speciaal 
toegevoegd als afstand, maar de wandelaars die het aankunnen lopen 
zelfs 5 of 10 kilomter.

Drenste variant
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. Tijdens de Hunzeloop kunnen liefhebbers tochten 
wandelen van 5, 10 of 25 kilometer en is er de hele dag van alles te 
doen in Zuidlaren.

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. Volgend voorjaar start een nieuwe ronde.

Meer informatie over het project kun je opvragen bij 
SportDrenthe: https://sportdrenthe.nl/team-meedoen/diensten/
senioren-sportstimulering-en-beweegaanbod/diabetes-
challenge.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 21 september 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 13 september 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

Concert saxofoonkwartet VLAM 
in Mariakerk Ruinen
RUINEN - Op zondagmiddag 25 september a.s. geeft het 
saxofoonkwartet VLAM een concert in de Mariakerk te Ruinen.
Het saxofoonkwartet VLAM is een jong, gepassioneerd en 
enthousiast saxofoonkwartet, dat graag buiten de gebaande 
‘klassieke’ paden gaat. 

VLAM bestaat uit Lutske Visser, sopraansaxofoon, Mathilde Buiten-
Leemhuis, altsaxofoon, Astrid Boekel, tenorsaxofoon en Myrthe 
Poelstra, baritonsaxofoon. 
Tijdens hun studie op het Prins Claus conservatorium in Groningen 
hebben zij elkaar ontmoet, en het klikte meteen op muzikaal 
en vriendschappelijk gebied. VLAM bestaat sinds 2017 en heeft 
inmiddels op veel verschillende plekken gespeeld:
Down The Rabbit Hole, Radio 4, Stukafest, tour door Noord-Nederland 
en nog veel meer. VLAM heeft een veelzijdig repertoire, van barok tot 
tango, van klassiek tot jazz en alles daar tussenin.

Op 25 september speelt VLAM stukken van o.a. G.F. Händel, Philip 
Glass, Lago Guillermo, Mike Curtiz, George Gershwin en Astor 
Piazzolla. Het concert begint om 16.00 uur, kerk open, 15.30 uur.

©Jethro Bijleveld 

BEZUUK AN EEN HONDERDJAORIGE

Hinderkie, bij dizze verjaordag van oe
stao ik wal eventies stil.
Ik bin nog lang zowied niet,
weet niet wat dit zeggen wil.
Honderd jaor, een eeuw deurlopen
Wat is er veul an oe veurbij egaon
Schik, liefde, verlies en verdriet
Bij alles bleef ie overènde staon
Ie brengt zo’n rust over een mèns
Luustert naor elk um oe toe
En hebt zölf gien enkele wèns
Wat döt t deugd aj zo kunt wezen
’t hef wèèrde veur oen naogeslacht
Ok aj der niet mèèr bij kunt wezen
Hej dit toch op heur overbracht!

   -Janny Kok-Wolbers

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
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 2 oktober
Mariakerk 10.00 uur Pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 9 oktober
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen



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. 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 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. Deelname voor eigen risico. 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.

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur - www.opfietsavontuur.nl
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Activiteiten ‘t Neie Punt
Repaircafé eerste maandag van de maand 14.00-16.00
Judo iedere dinsdag   17.30-18.30
Bridge iedere dinsdag   19.15-22.15
Digitaal spreekuur René Stout iedere dinsdag 10.30-12.00
Koersbal iedere dinsdag   14.15-16.00
Fotoclub 1e en 3e dinsdag van de maand 19.30-22.30
Schilderclub iedere woensdag  10.00-11.30
Popkoor iedere woensdag    20.00-22.30
Yoga iedere donderdag                  10.30-11.45 en 19.30-21.00
Judo iedere vrijdag   17.00-19.00

Wij zien jullie graag bij een van onze activiteiten  
 
9 september  - Nachtvlinders spotten Dw.veld 
9, 10 en 11 september - Runer Paardendagen
10 september  - Vollemaanwandeling Dw.veld
11 september  - Vlooienmarkt Neuzendijk
17 september   - Open dag Sportver. De Baete
24 september   - Kidsfestijn door Ravotti
25 september  - Mooi Ruinen Run
25 september  - Muziek in de Mariakerk

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

Mooi Ruinen Run 2022
RUINEN - Na 3 jaar afwezigheid gaat de Mooi Ruinen Run 
weer van start op zondag 25 september 2022. Normaliter 
werd de loop op de eerste zondag van juni gelopen. Door 
de te korte voorbereidingstijd na de versoepeling van de 
coronamaatregelen moesten we uitwijken naar een latere datum.

Het hardloopevenement voor jong en oud start vanaf de brink en 
loopt langs de mooiste plekken van Ruinen, molen De Zaandplatte en 
de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld.

Deelname kan dit jaar alleen door voorinschrijving. 
De voorinschrijving kan t/m zaterdag 24 september, middernacht. 
Voorinschrijving kan vanaf 1 juni 2022 via www.inschrijven.nl. 

De jeugd, (leeftijd t/m 15 jaar) start om 13.15 uur 
met de 800 en 1.600 meter. De start van de 5 en 10 kilometer is om 
14.30 uur.  We hopen jullie te zien op 25 september, hetzij lopend of 
aanmoedigend!
Voor meer info kijk op loopgroepruinen.nl

Kidsfestijn in Ruinen
RUINEN - Voor de basisschoolkinderen t/m 12 jaar uit Ruinen en 
omgeving organiseert speeltuinstichting Ravotti Ruinen voor de 
tweede maal het kidsfestijn op het evenemententerrein aan de 
Neuzendijk. Er zijn o.a. springkussens en leuke spelletjes
Op zaterdagmiddag 24 september van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen 
is van harte welkom!



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND


